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Ëîêäàóí 
íå ïëàíèðóåòñÿ

Ñòðàíà ðàáîòàåò 
â àäàïòèâíîì êàðàíòèíå 
áëàãîäàðÿ âàêöèíàöèè.

Ñòð. 2 

Öâåòû áóäóò 
ðàñòè

Ïðàâèëüíûé óõîä è 
óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ 
êîìíàòíûõ ðàñòåíèé.

Ñòð. 4 

Êîãäà íàñòóïàåò 
ñ÷àñòüå?

Â êàêèõ ãîäàõ ëþäè 
ñêëîííû ñ÷èòàòü ñåáÿ 
ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè

Ñòð. 7 

В ХАРЬКОВЕ ПРОШЕЛ ДВУХДНЕВНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ CLUB№1FEST

П
рограмма фестиваля включала в се-
бя несколько выставок собак разных 
пород, командные соревнования по 

аджилити (полоса препятствий), дог-фриcби 
и фристайлу, а также показательные трени-
ровки служебных собак.

В открытии фестиваля принял участие ис-
полняющий обязанности Харьковского го-
родского головы Игорь Терехов:

— То, с какой любовью вы относитесь к 
своим питомцам, говорит о вашей доброте. 
В народе есть пословица: «Собака — друг 
человека». И это действительно так, ведь 
собаки очень преданные и верные, сильно 
привязываются к семьям. Это результат лю-
бви, взаимоуважения. Пусть победит силь-
нейший!

За два дня соревнований рингом про-
шлись представители 2000 различных пород 
собак. Организатор мероприятия, предсе-
датель правления Харьковского областного 
племенного центра собаководства Богдан 
Арцыбашев рассказал, что фестиваль отли-
чает необычный формат:

— Когда задумывали наше мероприятие, 
решили совместить и ярмарку, и большой 
фестиваль кинологического видов спор-
та, и выставку собак. Такой формат понра-
вился и кинологам, и просто зрителям. Нас 
тогда поддержала городская власть, на тот 
момент Геннадий Кернес, и мы ему очень 
благодарны. Со временем это стало тради-
цией. Club№1Fest получил статус междуна-
родного.

ÍÀØÈ ËÓ×ØÈÅ ÄÐÓÇÜß
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Т
акую информацию предоставил председатель 

парламентского комитета по вопросам здоро-

вья нации Михаил Радуцкий. Он подчеркнул:

— Общенациональный локдаун премьер-министр и 

правительство не планируют. Сегодня на центральном 

уровне мы вводим только «желтый» уровень опаснос-

ти — это уровень опасный, но уже на местах власть 

вводит те меры, которые соответствуют состоянию за-

болеваемости, наличию свободных мест и коек в боль-

ницах, обеспеченности пациентов кислородом.

Виктор Блажко, заведующий пульмонологическим 

отделением Харьковской городской клинической 

больницы № 13, считает, Харьков уже достиг пика тре-

тьей волны пандемии коронавируса, дальше ситуация 

должна стабилизироваться:

— Вирусная инфекция имеет свои законы. 

В прошлом году рост заболеваемости начался 

в конце сентября, а пик был в ноябре. В этом 

году рост пошел на 2—3 недели раньше: вы 

видели, что уже в конце августа было много 

больных. По логике пик должен сместиться 

на 2—3 недели, а это значит, он был примерно 

неделю назад. Как врач могу сказать, что в по-

следние дни количество звонков с просьбой о 

помощи сократилось.

Он призвал всех харьковчан продолжать 

соблюдать карантинные ограничения — но-

сить маски, держать дистанцию, мыть и об-

рабатывать руки. Также врач акцентировал 

внимание на вакцинации как основной мере 

борьбы с коронавирусом:

— В стационаре нашей больницы были вак-

цинированные пациенты, но в реанимацию 

не попал ни один из них. Сейчас проходят ле-

чение два человека с прививками, а всего пациентов — 

60. У этих двоих заболевание протекает сравнительно 

легко.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЕСТЬ 

Минздрав готовит перечень абсолютных и временных 

противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Документ обнародуют уже на этой неделе, сообщил 

главный санврач Украины Игорь Кузин на брифинге:

— Он не будет утверждаться постановлением Кабми-

на, это будет разъяснение, и также рекомендованный 

формат справки для выдачи.

Кузин призвал украинцев вакцинироваться от коро-

навируса. Он отметил, что на данный момент по всей 

стране доступны более 14 млн доз вакцины от корона-

вируса.

— Каждый может выбрать одну из трех вакцин раз-

ного принципа действия. Не бывает у человека ка-

ких-то абсолютных противопоказаний ко всем трем 

вакцинам, которые сейчас имеются в нашей стране, — 

резюмировал он.

 ВНИМАНИЕ, ПРОВЕРКИ!

Первый заместитель начальника Департамента па-

трульной полиции Национальной полиции Алексей 

Билошицкий сообщил, что полиция намерена прове-

рять сертификаты о вакцинации от коронавируса по 

QR-коду.

— Проверять достоверность сертификатов о вакци-

нации граждан с 21 октября будут работники Госпрод-

потребслужбы, Центра контроля и профилактики болез-

ней на местах, а также сотрудники патрульной полиции 

Украины. Проверку будут проводить в местах большо-

го скопления людей, где может быть распространение 

болезни — во время перевозок, посещений заведений, 

рынков, торговых площадок, — рассказал он.

Билошицкий отметил, что в бумажных свидетель-

ствах о вакцинации обязательно должны быть такие 

реквизиты: информация о виде прививки, количество 

доз прививки, подпись врача и печать официального 

учреждения здравоохранения:

— Все данные о вакцинации граждан уже есть в 

реестре, который также подключен к международ-

ным базам. Информация будет проверяться очень 

тщательно. Работники, которые будут проверять сви-

детельства о вакцинации, должны убедиться в досто-

верности свидетельства, ведь известны случаи их под-

делки.

 ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ 

Директор Европейского регионального бюро Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс 

Клюге заявил, что в следующем году мир выйдет из 

пандемии коронавируса.

— Я оптимист, считаю, что в следующем году мы 

выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не 

закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. 

Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцина от грип-

па. Каждый год они слегка адаптируются под новые 

штаммы, и люди вакцинируются — и все нормально, — 

сказал Клюге в интервью СТВ.

По его словам, важно учиться на своих ошибках и из-

влекать из них уроки:

— Чтобы пандемия не повторилась, в каждой стране 

здравоохранение должно играть первоочередную роль. 

Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет 

ни экономики, ни безопасности, ни социального спо-

койствия. Нужно инвестировать в здравоохранение.

 В ХАРЬКОВЕ 

В городских больницах увеличивают количество 

кислородных точек 

В лечебных учреждениях города оборудовано 719 то-

чек централизованной подачи кислорода для пациен-

тов с COVID-19, сообщила заместитель дирек-

тора Департамента здравоохранения ХГС Елена 

Головина. Также обеспечение кислородом осуще-

ствляется с помощью 

более 1 тыс. кислород-

ных концентраторов.

В городе постоянно 

работают над увеличе-

нием количества кисло-

родных точек. Недавно 

был выполнен монтаж 

кислородной трассы в 

больнице № 13, в ре-

зультате чего появи-

лось 113 коек с центра-

лизованной подачей кислорода, в больнице № 18 

установили кислородную бочку и оборудовали 

57 кислородных точек. В ближайшее время пла-

нируют дополнительно открыть около 30 точек в 

больнице № 17, а также увеличить количество то-

чек в больнице № 8.

В настоящее время в городских больницах развер-

нуто 1 540 мест для больных коронавирусом. В стаци-

онарных отделениях лечатся 1 149 больных, 80 % паци-

ентов находятся на кислородной поддержке, 4,6 % из 

них подключены к аппаратам искусственной вентиля-

ции легких.

В то же время Елена Головина отметила, что в Харь-

кове наблюдается тенденция к уменьшению количе-

ства заболевших коронавирусной инфекцией и увели-

чению количества желающих сделать прививку. Более 

500 тыс. харьковчан имеют иммунитет к COVID-19: 

более 400 тыс. человек прошли вакцинацию, у око-

ло 129 тыс. человек иммунитет сформировался в ре-

зультате перенесенной болезни.

— Мы считаем, что пик заболеваемости уже мино-

вал. Однако это не повод расслабляться. Масочный 

режим, уменьшение количества контактов, гигиени-

ческая обработка рук — все это нужно соблюдать обя-

зательно, — подчеркнула заместитель директора Де-

партамента здравоохранения.

В ХАРЬКОВЕ НА УТРО 18 ОКТЯБРЯ ТЕПЛО ПОДАЛИ В 57 % 
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ БЫЛИ 
ПОДКЛЮЧЕНЫ 3578 ЖИЛЫХ ДОМОВ

Т
ехнический директор КП «Харьковские тепловые сети» Ев-

гений Кауркин рассказал, что к концу дня к теплоснабжению 

планируется подключить еще около 600 домов.

— За это время возникло 278 дефектов, из которых 270 устранили. В 

целом, тепло в квартиры харьковчан поступает. Мы обходим все дома, 

которые считаются подключенными, и проверяем, дошло ли тепло в 

батареи. Также направляем персонал, чтобы развоздушивали систему, 

если это необходимо.

Подать тепло во все дома планируется до конца этой недели.

— Синоптики говорят, что в следующие дни будут колебания темпе-

ратуры и потом ее постепенное снижение, особенно ночью — до нуля 

градусов. К этому времени планируем подключить уже все дома, — под-

черкнул Евгений Кауркин.

Â ÄÎÌÀ ÏÐÈØËÎ ÒÅÏËÎ 

ËÎÊÄÀÓÍ ÍÅ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß

Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ïîääåëüíûõ ñïðàâîê 
è ñåðòèôèêàòîâ 
î âàêöèíàöèè 
ïðåäóñìîòðåíî 
íàêàçàíèå îò 
øòðàôà â ðàçìåðå 
äî 850 ãðèâåí 
äî îãðàíè÷åíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê 
äî 2 ëåò.

СЕЙЧАС В УКРАИНЕ ОКОЛО 8 МЛН ЧЕЛОВЕК ИМЕЮТ ОДНУ ПРИВИВКУ, ОКОЛО 6,5 МЛН ПОЛУЧИЛИ 
ОБЕ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ СТРАНЕ В АДАПТИВНОМ КАРАНТИНЕ
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Політична реклама

93 % ХАРКІВ'ЯН ВВАЖАЮТЬ СВОЄ МІСТО 
КОМФОРТНИМ — ТАКІ ДАНІ ОПРИЛЮДНИЛА 
СОЦІОЛОГІЧНА ГРУПА «РЕЙТИНГ», ПРОВІВШИ 
ОПИТУВАННЯ У ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ

Ц
ифра дійсно вражає, хоча самі жителі Хар-

кова нічого надприродного в ній не бачать. 

Адже місто стало комфортним не раптово, а 

в результаті тих зусиль, що вкладалися в нього останні 

десять років — з того моменту, як мером став Геннадій 

Кернес — і продовжується зараз, коли Харковом керує 

Ігор Терехов.

Саме з роботою цієї команди жителі пов'язують 

нинішній стан Харкова. Причому кожен харків'янин 

на свій смак відзначає ті аспекти міського життя, в 

яких Харків досяг успіху.

Наприклад, водій Володимир 

розповів, що якість нових доріг у 

Харкові часом перевищує якість 

шляхів у містах Європи:

— Як водій я був і в Полтаві, і 

в Черкасах, і в Каневі, і в Києві. 

Краще доріг, ніж у Харкові, — 

немає. Я навіть з Європою можу 

порівняти: у Литві дороги гірші, 

ніж у нас, у Харкові. Серйозно, поїдьте та подивіться! 

В нас взагалі найкраще місто в Україні. Можна навіть 

сказати, і в Європі!

Більшість опитаних вважають, що влада має про-

довжувати оновлення міської інфраструктури, ліка-

рень, працювати над розвитком економіки та створен-

ням робочих місць.

Але й зараз вже є чим пиша-

тися. Юрист Олена каже, що 

емоційний стан харків'ян є го-

ловним показником того, що мі-

стом керують добре:

— Досить подивитися, як ви-

глядають люди в Харкові, як 

вони відчувають себе, як по-

сміхаються — і порівняти з іншими містами. У нас до-

сить-таки непогана ситуація на загальному тлі.

А доцент одного з міських 

вишів Володимир, якого жур-

налісти зустріли в саду Шев-

ченка, просто показав рукою 

на парк навколо і сказав: «Ось 

реальна програма, ось реальні 

проєкти», маючи на увазі вибо-

ри мера, які пройдуть в Харкові 

31 жовтня.

Вибори взагалі надихають харків'ян відповісти са-

мим собі на головні питання: якого майбутнього до-

стойне наше місто? Як ми можемо сприяти тому, щоб 

воно ставало ще кращим?

Енергетик Тетяна вважає, що кожен мешканець Хар-

кова має вдумливо підійти до обрання міського голови.

— Хотілося б, щоб людина, яка 

стане мером, проводила тривалу 

політику розвитку міста. Щоб не 

було гойдалок: коли хтось по-

керував якийсь час, потім при-

ходить людина з іншою політи-

кою, — вважає харків'янка.

З нею згодні як мінімум 63 % 

жителів Харкова — саме стіль-

ки, за даними «Рейтингу», очікують, що мером буде 

обраний Ігор Терехов. Нинішній керівник міста кори-

стується найбільшим рівнем довіри серед усіх харків-

ських політиків. Отже саме з ним харків'яни пов'язу-

ють свої сподівання, плани та мрії про майбутнє нашо-

го міста — улюбленого та найкращого.

Â ÍÀÑ ÍÀÉÊÐÀÙÅ ÌIÑÒÎ Â ÓÊÐÀIÍI — 

I ÍÀÂIÒÜ Â ÂÐÎÏI! 
..

Ý

В Испании ученые провели исследование относительно того, в каких годах люди склонны считать 
себя самыми счастливыми. В частности, по данным экспертов, уровень счастья не связан 
ни с финансовым состоянием человека, ни с уровнем благосостояния страны.

П
о информации медиаконцерна Springer, уче-

ные исследовали данные опроса Sharelife, ко-

торый был проведен среди жителей Европы в 

возрасте старше 50 лет, и построили собственную ма-

тематическую модель.

По словам испанского исследователя Бегонья Аль-

вареза, оказалось, что чаще всего называли себя счаст-

ливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.

Также молодые европейцы от 25 до 30 лет оказались 

не столь счастливыми, как их старшие товарищи. А по-

сле 34 лет, число тех, кто называл себя счастливыми, 

очень снижается.

Ученый добавил, что счастье 

имеет определенный географиче-

ский показатель. В частности, он 

утверждает, что европейцы, про-

живающие в южных странах, по-

сле 40 лет чувствуют себя несчаст-

ливыми. А вот жители северных 

стран теряют ощущение эйфории 

чуть медленнее.

Ученые обращают внимание на 

то, что многие из опрошенных да-

же не упомянули о детстве, когда 

говорили о счастье, а связывали с 

ним такие события, как создание семьи или 

рождение ребенка.

Вместе с тем эксперты назвали два шага для 

того, чтобы стать счастливым. Они обнаружи-

ли, что питание и занятия спортом связано с 

ощущением счастья. Так, на уровень счастья 

влияют количество потребляемых фруктов и 

овощей, а также регулярная физическая ак-

тивность.

Ученые впервые раскрыли причинно-

следственную связь между образом жизни и 

удовлетворенностью от него. Согласно ре-

зультатам, здоровое пита-

ние и уровень физической 

активности сказываются на 

ощущении счастья. И не-

удивительно, поскольку они 

влияют на множество наших 

состояний, в частности на на-

строение, самооценку и со-

стояние здоровья.

Интересно, что женщины и 

мужчины достигают этих це-

лей по-своему. В частности, 

участницы исследования пре-

имущественно потребляли больше фруктов и овощей, 

а участники — больше тренировались.

Исследователи заметили, что на благосостояние 

участников влияла не способность людей потакать 

своим желаниям, а наоборот — самоконтроль, ко-

торый сильно влиял на решения. «Если образ жиз-

ни делает нас не только более здоровыми, но и более 

счастливыми, то это очевидная беспроигрышная си-

туация», — отметила соавтор исследования Аделина 

Гшвандтнер.

Ученые уверены, что полученные результаты могут 

иметь важные последствия для общества и системы 

здравоохранения.

ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ Ñ×ÀÑÒÜÅ?
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В КИЕВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ КОНКУРСА КРАСОТЫ «МИСС УКРАИНА ВСЕЛЕННАЯ» — 2021. 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ MISS UNIVERSE-2021 УКРАИНУ ПРЕДСТАВИТ ОДНА 
ИЗ САМЫХ ХАРИЗМАТИЧНЫХ УЧАСТНИЦ 10-ГО СЕЗОНА РОМАНТИЧЕСКОГО РЕАЛИТИ 
СТБ «ХОЛОСТЯК» — АННА НЕПЛЯХ

Н
а победу в конкурсе и непосредственно са-

му корону претендовали 15 финалисток. Но 

награду получила 27-летняя Анна из Дне-

пра. Экс-участница реалити призналась, что с детства 

смотрела конкурсы красоты и мечтала однажды пред-

ставить Украину.

— Хочу, чтобы женщины научились любить себя и 

не отрицали свою силу в женственности. Мечтаю со-

здать женский центр, где женщины могли бы быть 

одной семьей и получать психологическую помощь, 

знания, развивать творческие проявления, осознавать 

свою целостность и гармонизировать душу и тело, — 

рассказала Анна в комментарии организаторам.

Впереди у Анны — активная подготовка к конкурсу 

Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в де-

кабре 2021 года.

ПРИ ВЫБОРЕ КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ МЫ 
ВСЕГДА ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЙ 
ВИД ЛИСТЬЕВ И ЦВЕТОВ, ФОРМУ. КРАСИВЫЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛЮБИМЕЦ — ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Д
аже небольшие погрешности в уходе могут при-

вести к появлению коричневых сухих пятен или 

высыханию кончиков или краев листьев.

Также немаловажную роль играет температура и 

влажность в комнате. А чтобы ваши цветы росли кра-

сиво, пышно и радовали глаз — прислушайтесь к со-

ветам опытных флористов! Эти рекомендации обяза-

тельно помогут вам развести великолепный цветущий 

сад на подоконнике!

 Вода — основа жизни рас-

тений. Для каждого вида си-

стема полива индивидуальна. 

Однако лишь полива недоста-

точно. Если вы хотите красиво-

го цветения и пышной листвы, 

комнатные растения обяза-

тельно нужно подкармливать.

 Сахар. Самый натуральный способ удобрений 

для подкормки комнатных цветов. Сахар распадает-

ся на глюкозу и фруктозу. Именно глюкоза и делает 

чудеса. Как источник энер-

гии всех процессов жизне-

деятельности растений. Для 

приготовления такой под-

кормки нужно развести 1 ст. 

ложку сахара в 0,5 литра во-

ды или просто посыпать зем-

лю в горшке сахаром, а затем 

полить.

 Касторовое масло. Идеально подходит для цве-

тущих растений. Они быстрее растут, красиво цветут 

и не болеют. Для полива понадобится 1 чайная ложка 

касторового масла на 1 литр воды.

 Древесная зола. Флори-

сты рекомендуют ее для про-

филактики болезней. Самым 

распространенным спосо-

бом использования золы яв-

ляется добавление ее в жид-

кость. Небольшое количе-

ство, обычно это 100–150 

граммов древесной золы раз-

водим в ведре воды, перемешиваем. Полив готов. При-

менять золу не чаще 1 раза в месяц.

 Корочки гранатов или любых цитрусовых также 

целебная и прекрасная подкормка. Берем корочки лю-

бых цитрусовых и заливаем их водой, оставляем на сут-

ки настояться, и поливаем.

 Аспирин. Каждые два месяца в поливочную воду 

добавляют таблетку аспирина. Одна таблетка на один 

литр воды. Если выполнять 

это условие, растения станут 

устойчивыми к болезням, а их 

листья будут иметь насыщен-

ный зеленый цвет. Кроме это-

го, увеличится быстрота роста.

 Сок алоэ. Это биогенный 

стимулятор растительного 

происхождения. Он идеаль-

ный природный стимулятор роста для растений. При-

менение сока алоэ поможет вырастить сильное и краси-

вое растение за короткие сроки. Приготовление: в полу-

тора литрах воды развести одну чайную ложку сока.

 Молоко. Молоко рекомендуют не только для по-

лива (1 чайная ложка на 1 литр воды). Еще раствором 

молока с водой можно протирать листья в соотноше-

нии 1:10. Намочив ватный диск, приготовленной жид-

костью протирают листья 

один раз в неделю. Листья бу-

дут блестеть, одаривая своей 

красотой и свежестью.

Для того чтобы комнатные 

растения цвели и развива-

лись, необходимо проводить 

регулярную пересадку. При 

пересадке растения получают 

питательные вещества, а при замене земли — развитие 

корневой системы.

ÆÅËÀÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

ÖÂÅÒÛ ÁÓÄÓÒ ÐÀÑÒÈ
ÊÀÊ ÍÀ ÄÐÎÆÆÀÕ 
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 МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ 
И ДЕВА КАССЕЛЬ 

С внешностью итальянской актрисы, которая 

давно получила статус самой красивой женщи-

ны в мире, сложно было бы соперничать. Но ее 

дочери Деве это вполне под силу. 17-летняя мо-

дель унаследовала лучшие черты матери и с воз-

растом становится все больше похожа на леген-

дарную кинодиву: те же черты лица, каштановые 

волосы, осанка… Дева уже стала лицом несколь-

ких модных компаний. Сама Моника очень рада 

тому, как удачно складывается карьера девушки. 

Актриса призналась, что готова уступить дорогу 

дочери и поддерживать ее во всем.

ÊÀÊ ÄÂÅ ÊÀÏËÈ
У МНОГИХ ЗНАМЕНИТЫХ МОДЕЛЕЙ И АКТРИС, 

ПРОСЛАВИВШИХСЯ НА ВЕСЬ МИР РЕДКОЙ КРАСОТОЙ, 
УЖЕ ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА. СХОДСТВО МЕЖДУ 
МАМОЙ И ДОЧКОЙ ПОРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЕТ. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ 5 ЗВЕЗДНЫХ МАМ, ДОЧЕРИ 
КОТОРЫХ УНАСЛЕДОВАЛИ ИХ РЕДКУЮ КРАСОТУ

 РИЗ УИЗЕРСПУН 
И АВА ЭЛИЗАБЕТ ФИЛЛИПП 

Главная голливудская киноблондинка Риз 

Уизерспун родила дочь Аву в первом браке. 

Сейчас девушке 22, а ее маме — 45. И никого 

так часто не называют в сети сестрами-близне-

цами, как их. Те же светлые волосы, безупреч-

ные черты лица и сияние, которое буквально 

исходит от обеих, сводит публику с ума. Ава 

увлекается рисованием, благотворительно-

стью, активно заботится об окружающей среде 

и не намерена идти по стопам мамы. Хотя с ее 

внешностью и талантами вполне могла бы за-

воевать не меньшую популярность.

 АЛЕССАНДРА АМБРОСИО 
И АНЯ ЛУИЗА АМБРОСИО-МАЗУР 

Бразильская супермодель, наиболее извест-

ная как «ангел» Victoria’s Secret, уже не так ча-

сто выходит на подиум. Зато ее дочь, похоже, 

скоро отправится прямиком туда. Ане Луизе 

Амбросио-Мазур сейчас 13, и она активно за-

воевывает любовь публики и фешн-мастеров. 

Девочка унаследовала красоту матери, начи-

ная от модельного роста и телосложения до 

черт лица, а еще ее активность и энергичность. 

Она уже приняла участие во многих съемках 

вместе с мамой, а также самостоятельно и по-

лучила только положительные отзывы.

 КЕЙТ МОСС И ЛИЛА МОСС 

Когда 47-летняя Кейт Мосс выходит на прогулку с юной 

дочерью Лилой, фанаты не могут сдержаться от восхище-

ния. Знаменитая мама и дочь, которая уже снискала славу 

опытной модели, выглядят невероятно похожими. Но дело 

не только в этом. 19-летняя Лила отличается таким же ярким 

характером, смелостью и умением себя подать, как и Кейт, 

которая с юности слыла бунтаркой. Не так давно Лила вы-

шла на подиум в Милане во время шоу Fendace с инсулино-

вой помпой на бедре. Тем самым девушка показала, что даже 

с диабетом первого типа можно жить на полную.

 ДЕМИ МУР И СКАУТ УИЛЛИС 

Деми Мур появляется со взрослыми дочерьми на публи-

ке, и все замирают от восторга: 58-летняя актриса выглядит, 

словно их старшая сестра. Особенно похожа на свою маму 

средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса — Скаут. Девочка 

дебютировала в кино еще в четырехлетнем возрасте, а затем 

снялась с мамой в экранизации романа «Алая буква». Но поз-

же потеряла интерес к киноиндустрии. Зато любит светские 

выходы. На днях они вместе с Деми Мур отправились на по-

каз в Париже и произвели настоящий фурор в сети.
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Політична реклама

З
араз Ігор Терехов випереджає свого опонента більш ніж у два рази, і 

деякі політологи припускають, що вибори мера Харкова можуть від-

бутися в один тур:

— Чергове опитування групи «Рейтинг» по харківських виборах підтвердило тен-

денції, які намітилися ще у вересні: Ігор Терехов може виграти вибори вже у першо-

му турі. Його підтримують 57,6 % активних виборців. У головного фаворита ви-

борів тільки один реальний конкурент — Михайло Добкін, 

але він відстає від Ігоря Терехова на 30 %. Рейтинг інших 

кандидатів взагалі у межах статистичної похибки.

Ще одна характерна тенденція — відмова Юлії Світличної від 

участі у виборах зіграло на користь Ігоря Терехова, рейтинги яко-

го порівняно із вереснем підросли приблизно на 5 %. Натомість про-

ти Михайла Добкіна працює високий рівень недовіри до нього з бо-

ку більшості харків’ян (59 %). 44 % цілком йому не довіряють, ще 

15 % — скоріше не довіряють.

Показово, що в перемогу Добкіна не вірить значна частина його прибічників. За нього го-

тові проголосувати 27,6 % активних виборців, але тільки 14 % із опитаних вірять у його 

перемогу. А ось у перемозі Ігоря Терехова переконані майже дві третини опитаних харків’ян 

(63 %), тобто не тільки його прибічники.

Володимир ФЕСЕНКО, керівник Центру політичних досліджень «Пента»

Експерти відмічають, що високий рейтинг Ігоря Терехова пов’язаний із його 

успіхами в якості керівника міста:

— Великий інтерес у соціологічному дослідженні викликають такі дані, що 93 % харків’ян 

вважають своє місто комфортним. Таким ставленням до міста можуть похвалитися 

лічені населені пункти країни. Логічно, що ці позитивні враження від комфортного міста, що 

успішно розвивається, переносяться на фігуру виконуючого обов’язки мера Ігоря Терехова.

Більше 60 % харків’ян задоволені його діяльністю. У Терехова най-

кращий баланс довіри та недовіри серед усіх харківських політиків 

та діячів, включаючи і тих, хто не бере участі у виборах. Довіряє 

йому 53 %, не довіряє — 37 % харків’ян.

Натомість, за показниками довіри/недовіри Добкін — об’єктив-

но, найслабший із усіх можливих опонентів Терехова. Довіряють 

йому 33 %, не довіряють — 59 % мешканців міста. Очевидно, що та-

кий рейтинг Добкін зробив собі сам, під час виборчої кампанії.

Як у нього це вийшло? По-перше, спроби підкупу, які принижу-

ють людину. По-друге, відкрита демонстрація своєї політичної безпринципності. Одного 

часу Добкін виступає за українському мову, іншого — за російську. То говорить, що го-

товий воювати проти Росії, то заграє із проросійським електоратом. Той, хто не знає 

куди йти — ніколи не зможе повести за собою людей. В результаті, зараз рейтинг Добкі-

на нижче, ніж у березні, коли він розпочав активну виборчу кампанію, натомість анти-

рейтинг тільки виріс.

Сергій БИКОВ, керівник Інституту публічної політики та консалтингу

Вдале поєднання хазяйновитості та креативності Харкова допоможе реалізувати 

амбітну мету — увійти в ТОП-100 найкомфортніших міст світу:

— Проявляються дві складові успішності та стратегічності Харкова як мегаполісу.

По-перше, тут практикується не заперечення попередників, а спадкоємність влади. Це і 

дозволяє вибудовувати саме стратегію розвитку — на роки вперед. По-друге, мерія сповідує 

філософію відкритості, залучає до співробітництва не придворних, 

а розумних спеціалістів, серед них і молодих.

Під час попередніх візитів у Харків я звернув увагу на нові тролей-

буси на вулицях. Тепер кинулися в очі нові автобуси червоного кольо-

ру — щоби відрізнялися від зелених маршруток. Наступного візиту, 

напевно, побачу вже нові трамваї харківської збірки?

Європейська практика показує, що міський транспорт має бу-

ти муніципальним — тролейбуси, трамваї, автобуси, які за один 

раз можуть перевезти багато пасажирів. А стихія маршруток — 

приміські рейси. Такою має бути сучасна стратегія цивілізованого розвитку мегаполісу. Схо-

же, Харків першим серед міст України зможе реалізувати її на практиці.

В цілому, Харків мені подобається вдалим поєднанням хазяйновитості та креативності. 

Тому гадаю, що амбітна мета — увійти в 100 найбільш комфортних міст світу може бути 

досягнута ще за нинішньої міської влади.

Олександр КОЧЕТКОВ, політичний експерт

В цілому, більше половини харків’ян відмічають, що місто розвивається в правиль-

ному напрямку — і має всі шанси продовжити цей розвиток також після виборів:

— Особливість Харкова полягає в тому, що мешканці міста значно краще оцінюють си-

туацію в місті, ніж в цілому по країні. 51 % відмічає, що місто розвивається у правильному 

напрямку (а рух країни у правильному напряму бачать тільки 19 % харків’ян).

Тому виглядає логічним, що електоральні оцінки напередодні ви-

борів — на користь Терехова.

Що стосується Михайла Добкіна, то у нього двократне відставання 

від Терехова. Ще одна загрозлива тенденція для Добкіна — в рейтингу 

недовіри він обійшов Фельдмана. На фоні невисоких результатів Добкі-

на зростає інтерес до Мураєва. Хоча Мураєв не балотується на вибо-

рах, у нього ядро прихильників вже більше, ніж у Добкіна. Таким чином, 

Мураєв показує потенціал на майбутні електоральні кампанії.

Якщо збережуться ці тенденції — зростаючий рейтинг Терехова 

та спадний рейтинг конкурентів, то у Терехова є шанс перемогти вже 31 жовтня. На цей 

момент інтрига полягає якраз у тому, що другого туру може й не бути.

Вадим КАРАСЬОВ, директор Інституту глобальної політики

ÒÅÐÅÕÎÂ ÂÈÏÅÐÅÄÈÂ ÄÎÁÊIÍÀ 
ÍÀ 30 % 
СУДЯЧИ ІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУПИ «РЕЙТИНГ», 
У ПЕРЕМОГУ ДОБКІНА БІЛЬШЕ НЕ ВІРЯТЬ НАВІТЬ ЙОГО 
ПРИБІЧНИКИ

СТАВЛЕННЯ ДО ПОЛІТИКІВ
Як Ви вважаєте, в правильному чи неправильному напрямку йдуть справи в УкраїніЯк Ви вважаєте, в правильному чи неправильному напрямку йдуть справи в...
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1. Інвестор (Замовник): Управління з 

будівництва, ремонту та реконструкції 

Департаменту будівництва та шляхово-

го господарства Харківської міської ра-

ди — Замовник Проєкту «Реконструк-

ція Клочківського узвозу від житлового 

будинку № 1 по просп. Незалежності до 

вул. Чичибабіна у м. Харкові».

2. Місцеположення майданчиків (трас) 
будівництва (варіанти): Реконструкція 

проїзду (житлової вулиці) вздовж іс-

нуючих житлових кварталів м. Харкова, 

що розташовані над верхньою кромкою 

північ-північно-західного схилу виїмки 

Клочківського узвозу — на дистанції від 

південно-східного кута будинку № 1 по 

просп. Незалежності до вул. Чичибабіна.

3. Характеристика діяльності (об’єк-
та): Планована діяльність полягає в ре-

конструкції ділянки проїзду довжиною 

179,22 м — від пішохідного мосту через 

виїмку Клочківського узвозу (з пр-ту 

Незалежності до північного входу в Хар-

ківський зоопарк) до вул. Чичибабіна за 

Проєктом, що розроблений у 2021 році 

ТОВ «СІТІ-ДИЗАЙН».

Метою планованої діяльності є забез-

печення зручності та безпеки дорожньо-

го руху по реконструйованій ділянці для 

усіх його учасників і пішоходів шляхом 

оптимізації геометричних параметрів 

проїзної частини і тротуарів, систем ор-

ганізації поверхневого стоку, регулю-

вання руху, зовнішнього освітлення й 

санітарної очистки території, удоскона-

лення дорожнього одягу, заміна бортово-

го каменю, влаштування 38 машино-місць 

для тимчасової стоянки транспортних 

засобів поза межами проїзної частини 

(для майбутніх відвідувачів Харківсько-

го зоопарку після його реконструкції), а 

також озеленення трав’яними газонами 

ділянок за межами дорожніх покрить. 

При цьому проєктні рішення не передба-

чають створення додаткових смуг проїз-

ної частини або нарощення щільності 

транспортних потоків, що по ній руха-

ються в існуючому положенні.

Необхідність планованої діяльності 

обумовлена вкрай незадовільним по-

точним технічним станом об’єкта із 

можливістю негативних впливів на на-

вколишнє середовище.

Проєктовану реконструкцію перед-

бачено здійснити у 2021 році за раху-

нок бюджету Харківської міської тери-

торіальної громади — за 6 календарних 

місяців — однією робочою захваткою, 

яка відпрацьовується у встановленій 

Проєктом технологічній послідовності. 

При цьому об’їзд та обхід об’єкта ре-

конструкції цілком забезпечений наяв-

ністю щільної мережі паралельних й 

перпендикулярних проїзних вулиць 

(пр-та Незалежності, Клочківського 

узвозу, Ромена Ролана, Юри Зойфера, 

Данілевського та Чичибабіна) без сут-

тєвого їх додаткового навантаження.

Визначення об’єкта проєктування 

та замовлення розробки цього Проєк-

ту здійснені за Рішенням ІІІ сесії Хар-

ківської міськради 8-го скликання від 

24.02.2021 № 33/21, що прийняте у 

відповідності до Генерального плану 

м. Харкова до 2026 року. Проєктування 

організовано та проведено в порядку, 

встановленому чинним містобудівним 

законодавством України.

Проєктні параметри складових еле-

ментів об’єкта реконструкції прийняті з 

урахуванням містобудівних умов і обме-

жень, що видані Управлінням містобу-

дування та архітектури. Рішення щодо 

оптимізації системи організації відведен-

ня поверхневого стоку, конструктиву до-

рожніх одеж та підготовки їх природних і 

штучних основ, умов гірничотехнічної та 

біологічної рекультивації відкритих по-

верхонь, що залишаються вільними від 

дорожніх покрить, прийняті з урахуван-

ням вишукувальних прогнозів/рекомен-

дацій. Рішення щодо інженерного за-

безпечення об’єкта прийняті з урахуван-

ням ТУ зацікавлених експлуатаційних та 

контролюючих служб міста та області.

4. Соціально-економічна необхідність пла-
нованої діяльності: Планована діяльність є:

— всебічно позитивною й високо 

актуальною в екологічному, санітар-

но-епідеміологічному, соціально-еко-

номічному та естетичному аспектах, 

адже разом із забезпеченням зручності та 

безпеки дорожнього руху, оптимізація, 

відновлення та підтримання належно-

го технічного стану вулично-дорож-

ніх мереж населених пунктів повсюдно 

сприяють створенню необхідних умов 

санітарно-гігієнічного благополуччя на-

селення, екологічної та техногенної без-

пеки, а також позитивному візуальному 

сприйняттю урбанізованого ландшафту;

— безальтернативною, адже полягає у 

невідкладному відновленні належного 

технічного стану однієї з житлових вулиць 

діючої вулично-дорожньої мережі місько-

го центру із комплексним благоустроєм 

безпосередньо прилягаючої до неї те-

риторії з метою забезпечення сучасного 

рівню зручності та безпеки її подальшого 

використання за цільовим призначенням.

5. Потреби в ресурсах при будівництві 
(орієнтовні):

— земельні ресурси: загальна площа в 

межах проєктування (разом із площею 

благоустрою): до 0,4 га; (існуючі зем-

лі транспортної забудови Харківської 

міськради в «червоних лініях» об’єкта 

реконструкції);

— будівельні матеріали на основі при-

родних мінеральних компонентів при-

возні: (в цьому пункті приведені запла-

новані витрати тільки тих матеріалів, 

що характеризуються властивістю по-

рошити або димити при використанні 

на будмайданчику): — рослинний грунт 

для улаштування газонів: 0,075 тис. м3; 

— пісок: 0,008 тис. м3; — щебінь різ-

нофракційний: 0,3 тис. м3; — гранвідсів: 

0,05 тис. м3; — асфальтобетоні суміші: 

0,2 тис. м3;

— енергоресурси: — дизпаливо: 3 т 

у. п.; — електроенергія: 73,2 кВт; — вода 

питна (привозна пляшкована) на госп-

питні нужди персоналу 39 л/добу;

— часові потреби: 6 міс. при виконан-

ні запроєктованих робіт в режимі од-

нієї 8-годиної робочої зміни на добу по 

22 робочих днів на місяць;

— трудові ресурси (загальна чисель-

ність керівного, виробничого та до-

поміжного персоналу): 26 осіб.

6. Транспортне забезпечення (при будів-
ництві та експлуатації): Район наміченої 

реконструкції (міський Центр) характе-

ризується достатньо розвиненою авто-

транспортною інфраструктурою (щіль-

на мережа автошляхів міжрайонно-

го, районного та міського значення із 

твердим покриттям). При цьому проїзна 

частина самої ділянки реконструкції 

складається з одного 2-смугового шляху 

зустрічного руху, що забезпечений виїз-

дами на інші напрямки.

Транспортні потреби планованої ре-

конструкції забезпечуватиме Підрядник 

(за допомогою власної спецтехніки), 

а поточне обслуговування об’єкта при 

подальшій його експлуатації (після ре-

конструкції) — профільні підрозділи 

КП «Шляхрембуд» та сервісно-експлу-

атаційні служби міста (за допомогою 

власного відомчого спецавтотранспор-

ту) — по існуючим автошляхам.

7. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за варіантами: З ураху-

ванням реальних містобудівних, інже-

нерно-геологічних, гідрогеологічних 

та санітарно-екологічних умов району 

проєктування, при здійсненні планова-

ної діяльності категорично заборонені:

— недотримання проєктних регла-

ментів здійснення усіх передбачених 

будівельних робіт;

— порушення технічної цілості та зни-

ження експлуатаційної надійності ото-

чуючих будівель і споруд;

— перевищення допустимих рівнів 

забруднення атмосферного повітря та 

акустичного навантаження в оточу-

ючих житловій та рекреаційній зонах, 

а також допустимих показників напру-

женості електричного поля всередині 

приміщень та на прибудинковій тери-

торії житлових будівель;

— відкрите автотранспортування 

сипучих будматеріалів та відходів; за-

бруднення покрить автодоріг спецтех-

нікою, що виїздить за межі будівельного 

майданчика;

— зниження протяжності інсо-

ляції житлових приміщень оточуючих 

будівель та дитячих майданчиків, розта-

шованих на сельбищній території, ниж-

че встановлених норм;

— будь-які дії, що приводять власну 

та суміжну території у незадовільний 

санітарно-гігієнічний стан та послаблю-

ють естетичний зміст навколишнього 

природно-урбаністичного ландшафту;

— порушення норм пожежної безпеки 

та неприйняття своєчасних першочер-

гових заходів з пожежогасіння, негайної 

та ефективної ліквідації інших аварій-

них ситуацій, що можуть призвести до 

забруднення природних компонентів, 

погіршення технічного та естетичного 

стану навколишньої забудови та зелених 

насаджень, а також впливати негатив-

ним чином на здоров’я населення.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
та захист території за варіантами: З метою 

попередження забруднення повітряно-

го середовища за межами будівельного 

майданчика, виключення можливості 

виникнення передумов для техногенного 

підтоплення території й деформації основ 

оточуючих будівель і споруд, з урахуван-

ням інженерно-вишукувальних рекомен-

дацій Проєктом передбачена організація: 

обов’язкової мийки коліс будівельної 

спецтехніки на спеціальному рухомому 

пості перед її виїздом за межі будмайдан-

чика; ефективного водовідливу від земля-

них виробок та своєчасної ретельної (по-

шарової з механізованим ущільненням) 

зворотної їх засипки; поверхневого стоку 

в ув’язці з суміжними ділянками (шля-

хом здійснення заміни аварійних ділянок 

водотранспортних комунікацій, верти-

кального планування поверхні в необ-

хідних місцях, нарощування горловин 

існуючих колодязів на мережах та підйом 

рівня бортових каменів до проєктної ви-

соти, оптимізації дорожніх основ та по-

крить; рекультивації усіх без виключення 

відкритих поверхонь в межах проєкту-

вання, наземна забудова яких будівлями, 

спорудами й дорожніми покриттями не 

передбачається і т.ін.).

9. Можливі впливи планованої діяльності 
(при будівництві та експлуатації) на навко-
лишнє середовище:

— на клімат та мікроклімат, тваринний 

світ, заповідні об’єкти: негативні впливи 

виключені;

— на геологічне середовище, ґрунти та 

рослинність: очікуються прямі прийнят-

но-негативні (локальні, періодичні ко-

роткочасні, малопотужні) фізичні впли-

ви при будівництві та сталий постійний 

позитивний опосередкований вплив 

при подальшому (після реконструкції) 

функціонуванні об’єкта);

— на повітряне середовище: можливе 

тимчасове підсилення (в прийнятних 

межах) прямих негативних (фізично-

го та хімічного) впливів при будівниц-

тві із подальшим (після закінчення ре-

конструкції) їх зниженням до існуючого 

рівню та нижче (відповідно до ст. 17 За-

кону України «Про охорону атмосфер-

ного повітря»);

— на навколишнє соціальне та техногенне 

середовища: негативні впливи виключені; 

в результаті реалізації Проєкту очікуєть-

ся сталий постійний опосередкований 

позитивний вплив.

10. Відходи виробництва і можливість їх 
повторного використання, утилізації, знеш-
кодження або безпечного захоронення: При 

здійсненні проєктованої реконструкції 

утворюватимуться тверді (3—4 класів 

небезпеки та інертні) будівельні відходи: 

зфрезований асфальтобетон й матеріа-

ли демонтажу дорожніх одеж (пісок; 

гранітний щебінь); вилучені насипні та 

природні ґрунти; деталі демонтованих 

конструкцій (кам’яної оббортовки та 

приймальних колодязів дощової мережі, 

які потребують заміни або переносу); 

обрізки текстилю (замащене тканинне 

ганчір’я); брухт чорних металів.

Перелічені відходи підлягають 

роздільному збору та вивозу спецав-

тотранспортом підрядної організації, 

а також (по договорам) — підпри-

ємств-заготівельників металобрухту та 

іншої вторсировини у встановлені місця 

їх утилізації, адже являються вторинни-

ми ресурсами по суті.

Об’єкт наміченої реконструкції (фраг-

мент існуючої житлової вулиці місцево-

го значення) не відноситься до об’єктів 

виробничої сфери, таким чином, вироб-

ничі відходи на ньому (при його експлу-

атації у штатному режимі) утворитися не 

можуть.

11. Обсяг виконання ОВНС: Матеріали 

оцінки впливу планованої діяльності на 

навколишнє середовище (ОВНС) роз-

робляються у складі Проєкту 19/20-АД 

«Реконструкція Клочківського узвозу 

від житлового будинку № 1 по просп. 

Незалежності до вул. Чичибабіна у 

м. Харкові».

12. Участь громадськості: Ця Заява опуб-

лікована в ЗМІ з метою забезпечення ре-

алізації державної гарантії права грома-

дян на одержання достовірної та вичерп-

ної інформації про стан навколишньо-

го середовища, дотримання положень 

Орхуської конвенції, а також для ураху-

вання особистих та суспільних інтересів 

і думок відносно планованої діяльності.

Більш докладну інформацію про пла-

новану діяльність громадяни та офіцій-

ні представники громадськості можуть 

одержати безпосередньо у Замовника 

(юр. адреса: пл. Конституції, 7, м. Харків, 

61003; конт. тел.: +38 (057) 725-28-84; 

e-mail: uks-tehotdel@ukr.net). Заяви та 

пропозиції щодо планованої діяльності 

від усіх зацікавлених осіб і організацій 

приймаються за цією ж адресою.

Заступник начальника Управління з будівництва, 
ремонту та реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської міської ради  

В. Л. БЛАГОНРАВОВ 
Директор ТОВ «СІТІ-ДИЗАЙН»  

М. Г. ПРИХОДЧЕНКО 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 3. Жанр газетной публикации. 

9. Висячий светильник. 10. Сильный удар в боксе, 

после которого противник не может встать. 11. Семь 

лошадей в одной упряжке. 12. Тропическое растение, 

отдельные виды которого свёртывают листья при 

прикосновении к ним. 13. Сатирический журнал, 

издававшийся в Петербурге в XIX в. 14. Говор, наре-

чие. 15. Узкая полоска по краю чего-либо. 18. Тро-

пическое растение с крупным ароматным и сочным 

плодом. 22. Любитель рыбной ловли. 25. Род рыб 

семейства тресковых. 26. В славянской мифологии: 

существо, живущее в воде. 27. Слизистая сумка, об-

легчающая движение суставов. 28. Весенний съедоб-

ный сумчатый гриб с толстой и удлинённой смор-

щенной шляпкой. 29. Приспособление для подъёма 

воды из колодца — длинный шест, служащий рыча-

гом. 30. Пастушковый журавль. 33. Съедобный орех. 

37. Крупная американская ящерица. 40. Функция 

угла, выражаемая отношением прилегающего к углу 

катета к гипотенузе. 41. В грамматике: вся часть сло-

ва до окончания. 42. Единство трёх лиц, предметов, 

понятий. 43. Способность живого существа воспри-

нимать внешние впечатления. 44. Японское домаш-

нее платье. 45. Дольная единица длины. 46. Самые 

тяжёлые принудительные работы для заключённых в 

тюрьмах или других местах с особо суровым режимом.

По вертикали: 1. Школьная парта с наклонной 

крышкой. 2. Выращивание скота на мясо. 3. Воен-

ный отряд, скрывшийся для неожиданного нападе-

ния. 4. Автобиографические записки. 5. Самодви-

жущаяся подводная мина сигарообразной формы. 

6. Опросный лист для получения определённых све-

дений. 7. Самый низкий человеческий голос. 8. Мате-

риал для письма, изготовляемый из тряпичной и дре-

весной массы. 15. Огородное растение семейства кре-

стоцветных. 16. Крайняя напряжённость. 17. Щип-

цы для разделения на части проволоки. 19. Боль-

шой бурый рогатый жук. 20. Род вина — сладкая на-

стойка на фруктах, ягодах. 21. Празднество по слу-

чаю вступления в брак. 22. Служебное помещение на 

судне. 23. Дощечка с надписью на багаже. 24. При-

своение чужого имущества. 31. Время перед восхо-

дом солнца, начало утра. 32. В морском деле — ар-

тиллерийский бронированный низкобортный ко-

рабль для борьбы с береговой артиллерией. 34. Го-

сударство, расположенное на двух континентах. 

35. Удар в ладоши. 36. Быстрый рост цен. 37. Чувство 

приятной расслабленности. 38. Часть внутреннего 

уха. 39. Одна из форм деятельности государственных 

органов.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 4. Бич. 9. Свастика. 10. Единорог. 11. Тол. 

12. Механика. 13. Оболочка. 14. Финал. 15. Шифер. 16. Ки-

оск. 19. Санация. 21. Базальт. 24. Пастила. 27. Паровоз. 

32. Уголь. 33. Стужа. 34. Фильм. 37. Фристайл. 38. Коали-

ция. 39. Лит. 40. Страница. 41. Озонатор. 42. Жор. 

По вертикали: 1. Евгеника. 2. Эстакада. 3. Линия. 4. Ба-

талия. 5. Человек. 6. Вихор. 7. Половица. 8. Ковкость. 

17. Пиала. 18. Запах. 19. Суп. 20. Нос. 22. Лев. 23. Туз. 

25. Алгоритм. 26. Талисман. 28. Оригинал. 29. Осьминог. 

30. Стеллаж. 31. Эжектор. 35. Нация. 36. Талон.

ПП
ромойте морковь дважды. Первый раз 

— в обычной чистой воде, второй — с 

добавлением пищевой соды. Вам пона-

добится 1 ст. л. на 10 л воды.

Во время промывания овощ очистите от загряз-

нений с помощью губки для мытья посуды. Заод-

но осматривайте каждый плод. Если есть призна-

ки заболеваний или повреждений, для хранения 

он не годится. Просушите морковь. У каждого 

овоща срежьте с каждой стороны кусочки, отсту-

пая от края до 1 см. Оставьте морковь сушиться, 

чтобы затянулись срезы.

То же самое проделайте со свеклой: промойте 

дважды, высушите, срежьте края. Сложите ово-

щи в полиэтиленовые пакеты: свеклу отдельно от 

моркови. Выпустите по возможности весь воздух 

из пакетов и крепко завяжите их. Для надежности 

поместите пакеты с овощами в дополнительные 

пакеты узелком вниз. Воздух не должен попадать 

к моркови и свекле. Уберите овощи на хранение в 

прохладное место: подвал, погреб, овощной отсек 

холодильника. Не переживайте, если в первые 

дни хранения овощей на пакете появятся капель-

ки воды с внутренней стороны. Это конденсат, 

который скоро пропадет. На качество овощей он 

никак не повлияет.

Морковь, редис, капусту и другие овощи можно 

и заморозить. Например, морковь замораживают 

следующим образом: рубят на дольки, кладут в 

формы для льда, заливают водой и оставляют в 

морозильнике замораживаться. Затем эту мор-

ковь можно будет бросить в суп или просто раз-

морозить и съесть — будет почти как свежая.

А вот для лука и картофеля куда полезнее сухое 

место с комнатной температурой. Влага и холод 

оказывают на них негативное воздействие, в ре-

зультате чего уже через несколько дней продукты 

могут быть испорчены. При хранении желательно 

разделять их между собой. Лучше всего хранить 

их в темном месте с наименьшим количеством 

влаги. Так картофель и лук смогут продержаться 

свежими довольно долго.

Зимой свежие сезонные овощи можно найти, 
но они уже точно не будут такими сочными, как 
летом. Пока на рынках много сезонных овощей, 
можно сделать запасы. Рассказываем, как 
хранить овощи, чтобы они дольше оставались 
свежими.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÎÂÎÙÈ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÎÂÎÙÈ 
ÑÂÅÆÈÌÈÑÂÅÆÈÌÈ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Сегодня откроются новые источники заработка 

или появится возможность сменить сферу профес-

сиональной деятельности. Вы сможете найти пра-

вильное решение, если не примете во внимание со-

веты родственников и друзей — все решайте сами. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня полезны общение в коллективе, группо-

вые мероприятия. Благоприятный день для воплоще-

ния замыслов, веселья. Нельзя проявлять тщеславие, 

невнимательность к окружающим, вспыльчивость.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Возможно, вам захочется сегодня отложить неко-

торые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше 

доводить дело до конца. В личной жизни захватит 

очень сильное чувство, бороться с которым будет 

сложно.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День благоприятен для деловых контактов или 

эмоциональных привязанностей. Некое известие за-

ставит серьезно задуматься над проблемами личной 

жизни. Новые знакомства могут впоследствии стать 

фундаментом для карьеры.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вероятны премии, денежные призы и подарки, не-

которые получат наследство. Можно смело менять 

место работы. Не исключено, что на горизонте по-

явится человек, который был вам дорог в прошлом.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы на берегу финансового потока, который позво-

лит решить важные жизненные задачи. Стоит лишь 

сделать шаг — и удача вас не оставит. Старайтесь 

продумать и спланировать свое будущее.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
В делах сопутствует удача — но важно не ломить-

ся напролом, а просто быть готовыми к позитивным 

переменам. И не ждите манны небесной: все, что у 

вас есть и будет, дается только трудом.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
В жизни следует соизмерять желаемое с действи-

тельным. Вы способны завоевать самые неприступ-

ные вершины и достичь невероятных успехов, одна-

ко не торопите события. Избегайте переутомления.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вероятны находка ценной вещи или выигрыш. Хо-

роший день для раздумий, анализа прошлых поступ-

ков, долгосрочного планирования. Проведите время 

наедине с собой.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Активный, творческий день. Вы сможете проявить 

свои таланты и способности на самых различных 

уровнях. Свежие идеи откроют перед вами дополни-

тельные источники заработка.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Избегайте скопления народа — вас могут захва-

тить эмоции и общее настроение толпы. Девиз дня — 

немногословность, сторонний взгляд и умение ана-

лизировать события.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В выражении чувств следует проявить осмотри-

тельность, даже некоторую жесткость — это позволит 

вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон 

накануне — вещий на месяц.

20 îêòÿáðÿ — ясно. Ветер северо-западный, 3 м/сек. Тем-

пература ночью — 3 °С, днем — 7 °С.

21 îêòÿáðÿ — малооблачно, ясно. Ветер юго-западный, 

5–7 м/сек. Температура ночью — 3 °С, днем — 15 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
33 м//м/сеекк ТТе

Ãîðîñêîï íà 19 îêòÿáðÿ


