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Íîâàÿ çîíà 
îòäûõà

Âîçëå êàðüåðà «Äðóæáà» 
áëàãîóñòðàèâàþò 
òåððèòîðèþ.

Ñòð. 2 

Áåçîïàñíîñòü 
íà äîðîãàõ

Ïåðâûé 
â ãîðîäå îñòðîâîê 
áåçîïàñíîñòè.

Ñòð. 2 

Â çîîïàðêå — 
ñåíñàöèÿ!

Âïåðâûå çà âñþ 
èñòîðèþ çîîïàðêà çäåñü 
ïîñåëèëèñü ïèíãâèíû.

Ñòð. 4 

В ШКОЛЕ № 154 НА ПР. ЛЮДВИГА СВОБОДЫ, 42-А, 
СТАРТОВАЛИ «СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Н
а новом школьном стадионе прошли матчи по баскетболу и во-
лейболу, соревнования по настольному теннису, мастер-класс по 
воркауту, велопробег и марафон.

На празднике побывал исполняющий обязанности Харьковского го-
родского головы Игорь Терехов, пообещавший, что в городских учре-
ждениях образования продолжат создавать все условия для физическо-
го развития детей:

— В этой школе созданы все условия для занятий футболом, баскет-
болом, настольным теннисом, есть тренажеры, где могут заниматься не 
только школьники, но и жители Шевченковского района. Такие футболь-
ные поля и спортивные локации будут появляться по всему городу.

За последние три года за средства бюджета территориальной грома-
ды в школе № 154 реконструировали стадион, обустроили пешеходные 
и велосипедные дорожки вокруг здания, заменили старые окна новы-
ми, металлопластиковыми, отремонтировали фасад, установили 16 ка-
мер видеонаблюдения, приобрели новое оборудование для столовой, 
обустроили комнаты отдыха для детей с ограниченными возможностями 
и выполнили ряд других работ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ
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ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПОБЫВАЛ 
ВОЗЛЕ КАРЬЕРА-ВОДОЕМА «ДРУЖБА» НА ПРОСПЕКТЕ 
ГАГАРИНА, ТЕРРИТОРИЮ У КОТОРОГО ПРОДОЛЖАЮТ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ

М
естные жители еще ле-

том на встрече с Иго-

рем Тереховым просили 

привести эту зону отдыха в поря-

док. И. о. мэра отметил, что это хо-

рошая экологическая инициатива, 

которая вписывается в идею проек-

та «Зеленый каркас».

Сегодня на берегу водоема уже 

установили тренажеры, скамейки. 

Также разработан проект по осве-

щению, а в следующем году на тер-

ритории зоны отдыха обустроят до-

рожки и построят лестницу, если 

это будет нужно, высадят деревья. 

Кроме того, в водоем выпустили мальков карпа для восстанов-

ления экосистемы.

— Есть ребята, которые следят за карьером, хотят, чтобы 

здесь было экологически чистое место, и мы поддерживаем 

это начинание, — сказал Игорь Терехов.

КП «Харьковские тепловые сети», по состоянию на вечер 21 октября, подключило 
к теплоснабжению 94,6 % жилого фонда, это 5937 домов.

Р
аботы по подключению теплоснабжения про-

должаются.

В городе тепло в объекты социально-культур-

ной сферы начали подавать с 6 октября, с 14 октяб-

ря — в жилые дома. Подключить к теплоснабжению 

все дома планируется до конца недели.

Благодаря успешному старту и темпам подключения 

Харьковский регион вышел в лидеры по подготовке 

начала отопительного сезона, сообщил первый заме-

ститель городского головы Александр Новак. Он 

принял участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по подготовке объектов ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса к работе в 

осенне-зимний период.

На совещании, которое прошло в режиме ви-

деоконференции, обсуждались проблемные во-

просы, связанные с началом отопительного се-

зона.

— По сути, мы завершаем пуск тепла в жилые 

дома — коммунальные, ведомственные, коопе-

ративные. Ранее была полностью подключена 

вся социальная сфера. В ближайшие день-два 

будет завершен пуск тепла в городе. Далее будем 

развоздушивать сети, где это необходимо, и к 

понедельнику, думаю, тепло уже будет в каждой 

квартире, — отметил Александр Новак.

Успешному началу отопительной кам-

пании способствовала кропотливая под-

готовка, включавшая в себя в том числе и 

ремонт котельных.

В рамках городской программы при 

финансовой поддержке кредитных 

средств Международного банка и разви-

тия Фонда чистых технологий была пол-

ностью реконструирована котельная Холодногорского 

филиала коммунального предприятия «ХТС», обеспе-

чивающая отоплением и горячей водой 18 жилых до-

мов, 1 детский сад и 2 ведомства.

В котельной полностью демонтировано существую-

щее оборудование и установлено современное, энер-

гоэффективное: три водонагревающих котла и пять 

насосов.

Работы проводились с мая и завершились еще до на-

чала отопительного сезона.

Н
о вскоре подобные островки появятся и 

на других автомагистралях. С конструк-

цией ознакомился и. о. Харьковского 

городского головы Игорь Терехов:

— Островок сделан по всем нормам безопас-

ности. Даже если тяжелая машина на скорости 

140 километров в час влетит сюда, то пешеходы 

останутся живы. Такие островки нужно обору-

довать на всех скоростных магистралях города, 

ведь от этого зачастую зависят жизни людей. Речь 

идет, прежде всего, о проспекте Науки, площади 

Конституции, где были резонансные ДТП. В го-

роде много мест, где такие островки обязательно 

должны появиться.

Островок безопасности харьковского типа — 

это современная модульная конструкция, являю-

щаяся защитным элементом для остановки пе-

шеходов при переходе проезжей части. Островок 

состоит из защитного рефьюджа и инклюзивной 

плиты со всесезонным противоскользящим по-

крытием. Эти элементы оборудованы противо-

таранными столбами (боллардами), которые яв-

ляются также дополнительными объектами све-

товой сигнализации, поскольку дублируют сиг-

налы светофора.

В конструкцию также встроены тактильные 

элементы и звуковые индикаторы специально 

для людей с ограниченными возможностями.

ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÐÅÊÐÅÀÖÈß Ó ÂÎÄÛ 

ÏÎ ÂÑÅÌ ÍÎÐÌÀÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
В районе дома № 37 по пр. Людвига Свободы на проезжей части оборудовали первый в городе 
противоударный островок безопасности.

ÄÎÌÎÂ Ñ ÒÅÏËÎÌ ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ 
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Політична реклама

ХАРКІВ’ЯНИ РОЗПОВІЛИ, ЯКІ ЗМІНИ У РІДНОМУ 
МІСТІ ВОНИ ЦІНУЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ 

З
міни завжди на краще. Тільки важливо, щоби 

зміни ці задумували та впроваджували надійні 

та розумні люди — і тоді дійсно буде поліпшува-

тися чиєсь особисте життя або життя всього міста.

Напередодні виборів міського голови харків’яни роз-

повіли, які зміни в місті останнього часу вони оцінили 

на відмінно. І на що чекають у майбутньому.

Багато жителів Харкова радіють тому, як змінюється 

транспорт та дорожня інфраструктура. Це зрозуміло: адже 

громадським транспортом ми кори-

стуємося щодня і він певною мірою 

є візитівкою поважного міста.

— Змінилося у кращий бік, при-

чому сильно. Я їжджу містом, бачу 

і тролейбуси нові, і автобуси нові, 

і дороги хороші, в основному, — 

розповів водій Олександр.

Його тезка Олександр, але 

юрист за професію, каже, що 

зміни на дорогах помітні і тим, хто 

здебільшого користується влас-

ним авто:

— Ми їздимо своїм транспортом, 

нам простіше. А у місті з’явилися 

зручні красиві автобуси червоного 

кольору, де водії їздять у білих сорочках. Це помітно і це 

приємно! Сподіваюся, що ті програми, які озвучуються 

перед виборами, будуть втілюватися в життя.

Дійсно, програми оновлення міського транспорту, 

які презентував керівник міста Ігор Терехов, вже втілю-

ються — саме тому на вулицях вже з’явилися новенькі 

тролейбуси, автобуси «Карсан» і розпочинається онов-

лення парку трамваїв. Ще більше харків’ян оцінюють 

те, як змінюються безпосередньо умови їх життя — зав-

дяки тому, що в Харкові модернізують і будинки, і все, 

що їх наповнює та оточує.

— Цього року у будинку зробили дах, я просто вдяч-

на! Зараз роблять під’їзди. Я живу в «хрущовці», ви ж 

розумієте — це будівлі старі. Так що зрушення пішли, — 

каже бухгалтер Анна.

Пенсіонерка Ірина також говорить, що Харків 

змінюється просто на очах — стає красивішим та ком-

фортнішим:

— Краще стало з будівництвом — 

будують дуже багато, реставрують 

дуже багато. Дороги набагато кращі 

стали. У дворах тротуари та майдан-

чики дитячі роблять, що мені подо-

бається. А які парки в нас!

За кожними змінами в місті 

стоїть людська праця. І головне, що ця праця дійсно 

помітна та відчутна. Наприклад, коли у харків’ян ви-

никають проблеми чи питання, пов’язані з міською 

інфраструктурою, вони знають, що можуть звернутися 

до служби 1562, — і питання буде вирішене. Це стало 

особливо помітно під час старту опалювального сезо-

ну, який Харків розпочав першим з міст-мільйонників. 

Коли після підключення батарей харків’яни поміча-

ли якісь недоліки і зверталися до 

1562, то комунальні працівники 

реагували на це миттєво. І взагалі, 

міська влада відкрита до звернень 

та пропозицій — що підтверджує 

особистий досвід харків’ян.

— Як тільки написала, вияв-

ляється, реагують служби, — все 

відмінно! Я також знаю, що зараз активно йде модер-

нізація харківських теплових мереж. Це дуже правиль-

но, — розповіла харків’янка Наталія. І вона права: цьо-

го року масштаби модернізації тепломереж стали ре-

кордними, нічого подібного ще не було. Харків змінив 

сто кілометрів магістральних трубопроводів (!), вели-

кий обсяг технічних систем. І продовжить цю роботу 

у партнерстві із Світовим банком.

А економіст Ніна каже: у Хар-

кові дуже багато програм та 

проєктів, що мають поліпшити 

життя людей:

— На муніципальному рівні ба-

гато програм. Я думаю, що будь-

яке поліпшення буде вітатися. Як 

парки нас радують — ми дуже раді, що живемо в такому 

прекрасному місті!

Головне, щоби реалізацією цих намірів займала-

ся перевірена професійна команда. Як вважають хар-

ків’яни, саме така команда і працює у місті зараз під 

керівництвом Ігоря Терехова. Згідно з жовтневими 

опитуваннями соціологічної групи «Рейтинг», робо-

тою Терехова як керівника Харкова задоволені 59 % 

харків’ян. А 93 % вважають Харків комфортним мі-

стом. Такі цифри і є підтвердженням того, що життя у 

Харкові дійсно змінюється на краще.

З
астуда чи ГРВІ — це інфекція верхніх дихальних 

шляхів, яка у 95 % випадків виникає через віру-

си. Їх існує близько 200 підтипів (аденовірус, 

респіраторно-синцитіальна інфекція, вірус парагрипу 

та інші), зокрема й чотири «старих» коронавіруси. До 

того ж причиною запалення можуть стати бактерії або 

грибки, але зазвичай вони вражають організм, коли 

той ослаблений від боротьби з вірусом.

Передається контактно-побутовим шляхом: через 

предмети, немиті руки, при чханні та кашлі, коли ча-

сточки вірусу розлітаються навколо. Що стосується 

температури тіла, то вона підвищується для полегшен-

ня роботи імунних клітин і стимуляції вироблення біл-

ків, які блокують розмноження вірусу.

 Чи можна застудитися через переохолодження 

Це один з найпопулярніших міфів. Холод, сухе по-

вітря і його низька температура впливають на тимча-

сове зниження імунітету, через що людина стає більш 

вразливою до збудників ГРВІ. Але викликає застуду не 

холод, а віруси.

Вірусу байдуже, тепло вам чи холодно: його завдан-

ня — знайти в вашому організмі рецептори, які підхо-

дять для його білків, щоб «прикріпитися» до клітини 

та проникнути всередину (як це відбувається і з коро-

навірусом SARS-CoV-2).

 Чи можна застудитися на протязі 

Ще один типовий міф. Єдине, на що здатний спря-

мований потік холодного повітря, — спричинити спазм 

м’язів і судин в конкретному місці тіла, що іноді призво-

дить до болю і тимчасового обмеження рухливості.

Насправді, регулярне провітрювання приміщення — 

одне з базових санітарних правил для зниження ризику 

ГРВІ. Річ у тому, що наша дихальні шляхи покриті слизо-

вою оболонкою, природним бар’єром від вірусів. В задусі 

слизова пересушується, що полегшує патогенам проник-

нення в організм (звичайно, якщо в приміщенні вони є).

Звичайно, існують припущення, що холодне повітря 

теж може висушувати слизову носа, але у квартирі з 

нерегульованим центральним опаленням пересуши-

ти її набагато простіше. Тож радимо стежити за во-

логістю повітря в житлових приміщеннях і регулярно 

провітрювати кімнати.

 Чи можна заразити застудою іншу людину 

На руках людини з симптомами застуди віруси збері-

гаються близько двох годин (тому так важливо часто 

мити руки). Ризик передачі вірусу залежить від того, як 

довго ви контактували з хворим.

Інкубаційний період починається з моменту за-

раження до появи перших симптомів — зазвичай це 

займає від 10 до 72 годин. Людина заразна, поки збері-

гається виділення вірусу. Пік цього у більшості випад-

ків випадає на другий-третій день, але за деякими да-

ними, низький рівень виділення вірусів може зберіга-

тися близько 2 тижнів.

Коли людина чхає або кашляє, вона виштовхує на-

зовні дозу мікробів, які осідають на навколишніх пред-

метах. У такому вигляді вони осідають на дверних руч-

ках і поручнях метро, потім потрапляють на руки ін-

шого носія, який після прикриває рот, щоб позіхнути, 

або просто тре очі. Так мікроби знову потрапляють в 

слизову і знову починають розмножуватися.

 Як лікувати застуду 

Найважливіше, що ви можете зробити, — пити бага-

то рідини, аби підтримувати водний баланс в організмі. 

Це допоможе запобігти повторному зараженню.

Уникайте напоїв з кофеїном, таких як кава, чай і 

кола, які висушують організм. Що стосується їжі — 

стежте за апетитом. Якщо ви не дуже голодні, спро-

буйте прості речі, наприклад, білий рис або бульйон, 

але харчуватися обов’язково, щоб організм мав ресур-

си для боротьби з інфекцією.Курячий бульйон заспо-

коює, а пара допомагає зменшити закладеність носа. 

Імбир заспокоює розлад шлунку. Гарячий глінтвейн або 

пунш можуть допомогти заснути, але будьте обережні з 

алкоголем, якщо приймаєте ліки проти застуди.

 Як знизити ризик захворювання 

Частіше вмивайтеся і мийте руки з милом (процес 

повинен займати від 15 до 30 секунд), а якщо такої 

можливості немає, користуйтеся дезинфікуючим ге-

лем. Ще варто зробити щеплення проти грипу, який 

часом викликає схожі з ГРВІ симптоми.

ÇÀÑÒÓÄÀ: ÙÎ ÂÎÍÎ ÒÀÊÅ?
З НАСТАННЯМ ПЕРШИХ ХОЛОДІВ СЕЗОН ЗАСТУД МОЖНА ОФІЦІЙНО ВВАЖАТИ ВІДКРИТИМ. 
АЛЕ СИМПТОМИ ГРВІ ДОСИТЬ СХОЖІ З СИМПТОМАМИ ЛЕГКОЇ ФОРМИ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ, 
ТОМУ ВАЖЛИВО ВМІТИ ЇХ РОЗРІЗНЯТИ

ÌÈ ÄÓÆÅ ÐÀÄI, ÙÎ ÆÈÂÅÌÎ 
Â ÒÀÊÎÌÓ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ ÌIÑÒI!
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Т
ри самки — Маргарет, Агата и Шарлот-

та — приехали из зоопарка немецкого 

города Бохум в рамках программы Евро-

пейской ассоциации зоопарков и аквариумов 

(ЕАЗА) сохранения и размножения видов. Со 

временем популяция пингвинов пополнится еще 

десятью особями — самцами и самками.

В вольерах для содержания пингвинов, нахо-

дящихся в экспозиции «Мир побережий», учте-

ны все условия для комфортного пребывания 

животных и работы персонала. В распоряжении 

пингвинов — открытый и внутренний вольеры 

общей площадью более 700 кв. м с глубокими 

бассейнами, искусственные скалы с гнездами, 

автоматическими поилками. Сейчас пингвины 

обживают внутренний вольер.

— Как только три красавицы оказались в во-

льере, стали вести себя очень уверенно: сразу 

пошли в сторону бассейна, нырнули и начали 

осваивать водное пространство. Но на сушу по-

ка не выходят. Учитывая адаптационный период, 

для пингвинов абсолютно нормально находить-

ся несколько суток в воде. Они на ней дремлют, 

там же и питаются любимой рыбой — салакой, — 

рассказали в зоопарке.

В ОКТЯБРЕ КЛУМБЫ ГОРОДА УКРАСИЛИ РАЗНОЦВЕТНЫМИ КОВРАМИ 
ХРИЗАНТЕМ. ОНИ ПРИШЛИ НА СМЕНУ ЛЕТНИМ ПЕТУНЬЯМ, КОЛЕУСУ 
И ДРУГИМ РАСТЕНИЯМ

В 
саду Шевченко не первый год 

высаживаются хризантемы, 

однако впервые эти удивитель-

но красивые осенние цветы массово 

появятся и в других уголках города.

— В этом году «Харьковзеленстрой» 

высадил 42 тыс. хризантем. Три ты-

сячи из них были выращены в наших 

теплицах. Мы решили, что харьков-

чане должны любоваться их красо-

той прямо в центре города, и не толь-

ко. Работники предприятия высади-

ли хризантемы в саду Шевченко, по 

проспектам Науки и Независимости. 

Также хризантемы будут украшать лю-

бимое место харьковчан возле «Градус-

ника» (пл. Конституции), сквер возле 

«Зеркальной струи», район аэропорта, 

Клочковский спуск и территорию воз-

ле ХНАТОБа. Цветок сезонный, осен-

ний, мы постарались порадовать ими 

как можно больше горожан и гостей 

нашего города в максимально доступ-

ных для всех местах, — рассказал «ХИ» 

пресс-секретарь СКП «Харьковзелен-

строй» Алексей Комяков.

Клумбы украшают желтые, лимон-

ные, красные, бордовые, алые цветы. 

Убирать кусты хризантем коммуналь-

ные бригады намерены в зависимости 

от погодных условий, с наступлением 

первых морозов.

Â ÇÎÎÏÀÐÊÅ — ÑÅÍÑÀÖÈß!
ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ХАРЬКОВСКОГО 
ЗООПАРКА ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛИСЬ 
ПИНГВИНЫ ГУМБОЛЬДТА. БОЛЕЕ ТОГО, 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В УКРАИНЕ ЭТИХ 
ЖИВОТНЫХ МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В 
НАШЕМ ГОРОДЕ

Пингвин Гумбольдта, или перуанский 
пингвин, обычно гнездится на каменистых 
побережьях Чили и Перу, где проходит 

холодное Перуанское течение. Численность 
этих пингвинов постоянно уменьшается 
из-за изменений в системе течений 

Тихого океана.

ÎÑÅÍÍÈÉ ÍÀÐßÄ ÄËß ÕÀÐÜÊÎÂÀ 
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ОСЕНЬ — ЭТО РОМАНТИКА, ЛИРИКА, ТИХАЯ 
И СПОКОЙНАЯ РАДОСТЬ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 
УЮТНАЯ ПОРА ДЛЯ ДОМАШНИХ ДЕЛ, КНИГ, 
ТЕПЛА И ЧАЯ

И
менно поэтому многие обожают ее и до осени 

берегут самые атмосферные книги. Их нельзя 

отнести к одному жанру, возможно, время 

года в романе даже расходится с тем, что на календа-

ре, но от прочтения сразу появляется невероятная лег-

кость и удовлетворенность тем периодом, в котором 

находишься. Вот список из самых подходящих книг 

для встречи осени.

 «ЕЖЕВИЧНОЕ ВИНО», Джоан ХАРРИС 

В принципе, любые книги Джоан Харрис можно за-

поем читать всю осень и зиму. Они невероятно атмо-

сферные, уютные, согревающие и дарящие спокойный 

свет. Их можно сравнить с чашкой ароматного какао. 

В них — запах выпечки, шорох листьев или завывание 

ветра, богатый урожай 

фруктов, хрустящая ко-

рочка яблочного пирога. 

Автор знаменитой книги 

«Шоколад», по которой 

существует не менее по-

трясающая экранизация, 

все свои работы пишет в 

таком вот ключе.

«Ежевичное вино» — 

наиболее осенний роман 

Харрис. Ведь когда, как 

не осенью, стоит пригубить ароматное и терпкое до-

машнее вино летнего урожая? Писатель Джей, кото-

рый сейчас находится в кризисе и не пишет, находит 

шесть бутылок старого вина. Они чудом сохранились 

со времен его детства, и каждый глоток отдает носталь-

гией и горечью потерянных лет. Этот напиток создавал 

странный старик, сосед, который практически воспи-

тал Джея и сделал его тем, кем он есть. После он пропал 

без следа, а все его истории кажутся дымом и иллюзи-

ей. Живя в своем озлобленном и разуверенном ми-

ре, Джей и не представляет, что скоро каждый глоток 

найденного вина изменит его жизнь, толкнет на важ-

ные поступки, поможет восстановить справедливость 

и расставит все точки над «і» в запутанной истории.

 «СКАЗКИ СИРОТЫ», Кэтрин ВАЛЕНТЕ 

Осенью лучше всего читать сказки. Но не простые, а 

мрачные и рассчитанные на взрослых. Когда дождь ба-

рабанит в окна, а темнеет рано, что может быть лучше 

этого?

Кэтрин Валенте луч-

ше всего поможет свои-

ми книгами погрузиться 

в непередаваемую атмо-

сферу сказки. Странная 

девочка с татуировками 

(даже на веках!) расска-

зывает свои непонят-

ные, пугающие, но жутко 

притягательные сказки 

принцу в саду. Все эти 

истории о далеких странах и неизвестных героях спле-

таются в изящное повествование, уводя мальчика 

в мир грез, что все страшнее и причудливее. Тут вы 

найдете отголоски восточных легенд, сказок братьев 

Гримм, мифологии разных стран и творчества Андер-

сона. Драконы, принцессы, пираты, приключения, 

колдуны. Кажется, что все это детские истории, но за 

ними прячутся взрослые страхи и грезы.

 «КРИЧАЩАЯ ЛЕСТНИЦА», Джонатан СТРАУД 

Страуд — известный фантаст, создающий убедитель-

ные и необычные истории, поэтому он сейчас так по-

пулярен во всем мире, и 

его романы становятся 

бестселлерами. Первый 

том трилогии об агент-

стве Локвуда «Кричащая 

лестница» переведен на 

десятки языков.

Осенью так тянет на 

мистические истории 

о призраках и приведе-

ниях. В альтернативной 

реальности эти создания 

обитают среди нас и могут сильно осложнять жизнь 

простым смертным. К счастью, есть целые агентства, 

которые помогут вам избавиться от непрошенных го-

стей из потустороннего мира. Вот только загвоздка: 

призраков могут видеть только дети и подростки, у 

взрослых такого дара нет. Агентство Локвуда, состоя-

щее из самого владельца и еще двух детей, отправляет-

ся в особняк с Кричащей Лестницей, откуда еще никто 

не возвращался живым.

 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ», Кадзуо ИСИГУРО 

Книги этого автора (японца по происхождению) 

наполнены до краев меланxолией осени, задумчиво-

стью и размеренностью. Они лучше всего подходят для 

философского и неторопливого чтения, когда падает 

листва и день становит-

ся короче. Не зря автор 

получил престижную 

Букеровскую премию. 

А перед вами, пожалуй, 

самый осенний из всех 

его романов. «Не отпус-

кай меня» — книга-но-

стальгия, книга-воспо-

минание. В ней прошлое 

сплетается с настоящим, 

которое меркнет перед 

событиями минувших дней. Эта история наполнена 

мрачными тайнами и скелетами в шкафах, ушедшим 

летом и вечной осенью жизни. В тридцать лет Кэти 

вспоминает свою жизнь, а точнее детство, в элитной 

школе. Нельзя сказать, что это было светлое детство. 

Оно было наполнено недомолвками, тайнами и угро-

зой. Но в нем были любовь и удивительная дружба.

 «СЕНТЯБРЬ», Розамунда ПИЛЧЕР 

Английская писательница Пилчер — мастер прозы, 

которая одновременно затягивает и при этом поражает 

своей серьезностью, актуальностью. Для осени подой-

дет ее самый атмосфер-

ный роман «Сентябрь». 

К слову, этот месяц зна-

ковый для Розамунды, 

ведь она родилась в сен-

тябре. Место действия 

книги — Шотландия. 

Ветреная, холодная, но 

одновременно золотая, 

солнечная и описанная 

с невероятной любовью. 

Верена решает устроить 

бал, приуроченный к совершеннолетию ее дочери. Та-

кой праздник требует размаха и гостей будет много. 

Розамунда Пилчер мастерски рассказывает нам исто-

рию каждого приглашенного, переплетая их между со-

бой в изящный сюжет. Через тайны, загадки и чужие 

пороки в книге поднимаются вопросы дома и семьи, 

их границ и понятий.

 «ТИТУС ГРОАН», Мервин ПИК 

Мрачная-мрачная история о мрачном-мрачном зам-

ке, которая отлично подходит, если вы хотите нагнать 

мрачное-мрачное осеннее настроение. А если отбро-

сить шутки в сторону, 

то перед нами очеред-

ная, красивая и увлека-

тельная взрослая сказка. 

Причем роман был на-

писан 70 лет назад и сто-

ял у истоков зарождения 

современного фэнтези. 

Уже больше 60 поколе-

ний семьи Гроан правят 

замком Горменгаст. Су-

ществование этой глыбы 

обязано древнему Ритуалу и его последствиям, кото-

рые подчиняют жизни обитателей замка и окутывают 

его всего, словно паутина. Все ссоры, страсти, чувства 

кажутся малыми и незначительными на фоне старых 

и черных стен замка. Однако, когда здесь рождается 

необычный мальчик Титус, привычный ход вещей ме-

няется.

 «ОСЕННИЙ ПРИЗРАК», Монс КАЛЛЕНТОФТ 

В особенно мрачный осенний день, когда дождь льет 

с самого утра, погрузитесь в очарование мистической 

истории, где есть место призракам, старым особня-

кам, осенней зябкости и, 

естественно, блестящему 

расследованию.

Однажды осенью, 

когда непогода бушева-

ла пуще обычного, в ста-

ринном графском особ-

няке произошло убий-

ство. Миллионер, недав-

но купивший поместье, 

таинственным образом 

умер. Мужчину нашли в 

осушенном рву за замком, с множественными ноже-

выми ранениями. За дело берется бригада, в которую 

входит Малин Форс. В первую очередь профессиона-

лы подозревают, что счеты с новым владельцем све-

ли бывшие собственники замка, которые никогда не 

скрывали презрения к погибшему, сами ж они отно-

сятся к аристократам, хоть и бедным. В поисках дока-

зательств Форс откапывает старую семейную тайну, от 

которой в жилах стынет кровь.

ÂÐÅÌß ×ÈÒÀÒÜ!ÂÐÅÌß ×ÈÒÀÒÜ!
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Політична реклама

П
олітичні експерти аналізують хід передвибор-

чої боротьби за один тиждень до дня голосу-

вання.

Напередодні виборів, якраз коли кандидати на поса-

ду міського голови мали би пред’являти свої політичні 

програми, харків’яни переключилися на іншу, більш 

актуальну тему — старт опалювального сезону. Цього 

року видалася рання та холодна осінь. Занепокоєння 

щодо того, чи буде у квартирах тепло, посилювали но-

вини про ріст цін на газ та енергетичну кризу у Європі. 

В багатьох містах України оголосили про надзвичайну 

ситуацію, пов’язану із стартом опалювального сезону.

Але Харків виявився найбільш підготовленим до цих 

викликів. Цього року місто виконало рекордні обсяги 

робіт із модернізації систем теплопостачання.

В Українській енергетичній асоціації навіть пора-

дили всім мерам міст та головам ОТГ брати приклад із 

Харкова — вкладати кошти в комунікацій та запрова-

джувати енергозберігаючі технології:

«Нинішній опалювальний сезон став викликом для місце-

вої влади більшості міст. Газова криза в Європі, необхідність 

утримувати ціни на комуналку… В результаті, як мінімум у 

чотирьох регіонах вже заговорили про 

можливу надзвичайну ситуацію. Але 

також є успішні приклади вирішення 

питання енергопостачання.

Харків — якраз одне із таких міст, 

яке демонструє успішний кейс. Якщо 

за минулого мера основна критика 

роботи міської влади стосувалася 

«перекосів» у бік іміджевих проєк-

тів — парки, зоопарки, зони відпочинку… і меру дошку-

ляли: «Навіщо нам парки та зони відпочинку, коли інфра-

структура ЖКГ не оновлюється і не модернізується?», 

то нинішня міська влада Харкова серйозно підготувалася 

до старту опалювального сезону. Терехов зробив ставку на 

оновлення інфраструктури та запровадження енергозбері-

гаючих технологій. Цього року в місті були рекордні обсяги 

перекладених трубопроводів, десятки капітально відре-

монтованих котлів. В ЖКХ були залучені великі інвестиції, 

які витратили на енергозберігаючі технології. Наприклад, 

використання біогазу для виробництва електроенергії на 

першому в Україні сміттєпереробному заводі, будівництво 

когенераційних установок, які використовують залишкове 

тепло під час виробництва електроенергії для опалення та 

підігріву води.

Для Харкова це означає новий рівень енергетичної ефек-

тивності ЖКГ.

Харків першим серед міст України розпочав опалювальний 

сезон. Для харків’ян команда Терехова зберігає колишні та-

рифи на тепло. Тобто Харків демонструє приклад того, як 

можна підготуватися до опалювального сезону власними си-

лами і навіть незважаючи на енергокризу.

Успішний старт опалювального сезону — сильний хід Тере-

хова. Важко сказати, чим можуть парирувати його опонен-

ти. Найскладніше питання — старт опалювального сезо-

ну — харківська влада відпрацювала ефективно».

Вадим КАРАСЬОВ, директор 

Інституту глобальних досліджень 

На успішне вирішення міських проблем командою 

Терехова політичним опонентам дуже складно знайти 

контраргументи, але все ж Михайло Добкін спробував 

це зробити:

«Добкін почав спекулювати на складній не тільки для 

всієї країни, але й для цілого світу темі — COVID-19. Суть 

всіх меседжів його штабу звузилася до гранично спрощеної 

конструкції — все жахливо, велика кількість хворих, лікарні 

не готові, тому на виборах треба проголосувати за Добкіна.

Мені цікаво, чого саме Добкін та його команда чекають 

від таких гучних заяв? Власними діями штаб Добкіна 

погіршує кінцевий результат власному кандидату, оскіль-

ки найбільше схильні відмовитися 

від походу на виборчу дільницю че-

рез вірус харків’яни у віці від 30 до 50 

років. А саме в цій віковій категорії 

у Добкіна максимальний рівень під-

тримки.

Як не дивно, допомогти Добкіну в 

цій ситуації може тільки харківсь-

ка система охорони здоров’я, яку він 

так послідовно критикує. За епідеміологічними показника-

ми медикам вдається утримувати Харківщину у «помаран-

чевій» зоні, тоді як інші області на Півдні та Сході України 

вже стали «червоними».

Сергій БИКОВ, директор 

Інституту публічної політики та консалтингу 

Критичні заяви Михайла Добкіна щодо роботи хар-

ківських медиків та його нещирі обіцянки допомогти 

лікарням (досі цієї допомоги ніхто ще не побачив) вже 

викликали певне обурення:

«За тиждень до виборів кандидат, колишній мер Харкова, 

колишній нардеп та колишній губернатор Михайло Добкін 

пообіцяв частину коштів своєї виборчої кампанії спрямува-

ти на боротьбу з ковідом.

Півтора роки пройшло! Волонте-

ри, лікарі, всі небайдужі люди вже 

давно роблять все, що можуть. І 

політики також. І ось через півто-

ра роки після початку епідемії та за 

один тиждень до виборі прокинувся 

наш герой.

І скільки, цікаво, він готовий по-

жертвувати на боротьбу з Ковідом? Я нагадаю, що Ми-

хайло Добкін є фігурантом кримінальної справи по неза-

конному виведенню землі через кооперативні схеми. Ціна 

питання — 4 млрд гривень. Можливо, він просто захоче їх 

повернути до бюджету? За таку суму можна не просто із 

пандемією боротися, можна найсучаснішу клініку збудува-

ти».

Кирило САЗОНОВ, політичний експерт 

Політичні експерти відмічають, що численні прова-

ли Михайла Добкіна на фоні досить успішної роботи 

Ігоря Терехова можуть призвести до того, що вибори 

пройдуть в один тур. Власне, питання про те, чим буде 

другий тур на сьогодні є головною інтригою харківсь-

ких виборів:

«Вибори мера Харкова вийшли на фінішну пряму. Нещо-

давнє соціологічне дослідження групи «Рейтинг» показує, 

що Ігор Терехов має підтримку 57,6 % харків’ян, а Михайло 

Добкін — 27,6 %. Начебто впевнена 

перевага одного із кандидатів. Але 

чи вирішиться все у першому турі — 

визначить тільки явка на виборчі 

дільниці. На мій погляд, це непогано, 

що Терехов та Добкін — дві повні про-

тилежності. Один господарник, інший 

політик. Один переконує фактичними 

справами, другий схильний до телевізій-

ного хайпу та яскравого жесту. Такий антагонізм підігріває яв-

ку та збільшує шанси на розв’язку вже в першому турі».

Олександр КОЧЕТКОВ, політичний експерт 

В умовах такої напруженої боротьби між Терехо-

вим та Добкіним роль інших кандидатів зводиться до 

мінімуму:

«Одна із специфічних тенденцій нинішніх виборів мера Харко-

ва — так звані «самоходи». Цим терміном називають канди-

датів, які є членами певної партії, але йдуть на вибори як само-

висуванці. Спочатку ця тенденція проявилася в ОПЗЖ. Віктор 

Величков, член цієї партії, іде самови-

суванцем. Свого кандидата на вибори 

мера партія чомусь не виставила, хо-

ча минулого року Олександр Фельдман, 

який представляв ОПЗЖ, зайняв друге 

місце, поступившись тільки Генадію 

Кернесу. Голова обласного осередку 

«Нацкорпусу» Костянтин Немічев та-

кож пішов як самовисуванець. 

Депутат Харківської міськради від «Слуги народу» Аліна 

Мустафаєва також балотується як самовисуванець. При 

цьому в керівництві партії «Слуга народу» чітко заявили, що 

свого кандидата висувати не будуть. Більш того, виходячи з 

заяв Аліни Мустафаєвої, вона виступає в ролі технічного кан-

дидата від Михайла Добкіна. Це явно суперечить інтересам 

та позиції президентської партії, і керівництву партії «Слуга 

народу» варто розібратися із цим дисидентством.

Але найцікавіших «самохід» — Михайло Добкін. Він не тіль-

ки член, але й засновник партії «Християнські соціалісти». 

Але Михайло Маркович чомусь не став балотуватися від 

своєї партії. Начебто сам створив, погрався з нею, але ні-

чого не вийшло, і стала партія як валіза без ручки. І нести 

незручно, і не потрібна вона, і кинути її не можна. Ось такі 

партійні парадокси напередодні виборів».

Володимир ФЕСЕНКО, голова Центру 

прикладних політичних досліджень «Пента» 

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ХАРКІВСЬКОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ ІГОР ТЕРЕХОВ УСПІШНО 
СТАРТУЄ ІЗ ОПАЛЮВАЛЬНИМ СЕЗОНОМ, ДОБКІН 
ЗВИНУВАЧУЄ МЕДИКІВ, А МУСТАФАЄВА МАТИМЕ 
НЕПРИЄМНОСТІ В ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

ÀÍÀËIÇ ÏÎËIÒÈ×ÍÎI 
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1. Вид та назва регуляторного акта: 
рішення 37 сесії Харківської міської ра-

ди 7 скликання від 19.08.2020 № 2275/20 

«Про затвердження Положення про по-

рядок проведення інвестиційного кон-

курсу із залучення інвестора для обла-

штування футбольних майданчиків із 

штучного покриття та супутньою спор-

тивною інфраструктурою».

2. Виконавець заходів з відстеження: Де-

партамент у справах сім’ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:
— розвиток спортивної інфраструктури;

— задоволення потреби територіаль-

ної громади м. Харкова у заняттях фут-

болом;

— сприяння розвитку та популяри-

зації футболу у м. Харкові;

— створення позитивного інвестицій-

ного іміджу міста;

— підвищення ефективності викори-

стання коштів місцевого бюджету;

— забезпечення прозорості прийняття 

рішень органів місцевого самоврядування;

— підвищення рівня довіри до міської 

влади;

— стимулювання інвестиційної актив-

ності щодо об’єктів фінансування;

— встановлення чіткого порядку та умов 

проведення інвестиційного конкурсу.

4. Строк виконання заходів з відстежен-
ня: заходи з відстеження результатив-

ності зазначеного регуляторного акту 

проводились протягом липня 2021 ро-

ку.

5. Тип відстеження: відстеження базове.

6. Метод одержання результатів відсте-
ження — статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких 
відстежувалась результативність, — стати-

стичні, визначені в аналізі регуляторно-

го впливу, наводяться Департаментом у 

справах сім’ї, молоді та спорту Харківсь-

кої міської ради як організатором прове-

дення конкурсу відповідно до рішення 

Харківської міської ради від 19.08.2020 

№ 2275/20 «Про затвердження Поло-

ження про порядок проведення інве-

стиційного конкурсу із залучення ін-

вестора для облаштування футбольних 

майданчиків зі штучним покриттям та 

супутньою спортивною інфраструкту-

рою».

Способи одержання даних — збір, оброб-

ка та аналіз статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників 
результативності:

— кількість нових сучасних об’єктів 

спортивної інфраструктури;

— кількість проведених інвестиційних 

конкурсів з визначення інвестора для 

облаштування футбольних майданчиків 

із штучного покриття та супутньою 

спортивною інфраструктурою;

— кількість учасників конкурсу;

— рівень спортивної інфраструктури 

міста.

Аналіз базового відстеження результа-

тивності регуляторного акта складає 

період з серпня 2020 року по жовтень 

2021 року. Станом на момент складан-

ня звіту було проведено 1 інвестиційний 

конкурс по залученню інвестора для об-

лаштування футбольних майданчиків зі 

штучним покриттям та супутньою спор-

тивною інфраструктурою.

Так, на підставі рішення Харківської 

міської ради від 19.08.2020 № 2275/20 

«Про затвердження Положення про 

порядок проведення інвестиційного 

конкурсу із залучення інвестора для об-

лаштування футбольних майданчиків 

зі штучним покриттям та супутньою 

спортивною інфраструктурою», ор-

ганізатором конкурсу — Департамен-

том у справах сім’ї, молоді та спорту 

Харківської міської ради було оголо-

шено про проведення конкурсу по за-

лученню інвестора для облаштування 

футбольних майданчиків зі штучним 

покриттям та супутньою спортивною 

інфраструктурою.

Запланована кількість облаштування 

об’єктів спортивної інфраструктури — 1 

(футбольних майданчиків на об’єкті — 

14).

В участі у зазначеному інвестиційно-

му конкурсі взяв участь 1 учасник, який 

рішенням виконавчого комітету Харків-

ської міської ради від 21.10.2020 № 634 

був затверджений переможцем.

На виконання вказаного рішення 

22.03.2021 Департамент у справах сім’ї, 

молоді та спорту Харківської міської ра-

ди уклав відповідний інвестиційний до-

говір з переможцем інвестиційного кон-

курсу та замовником конкурсу (кому-

нальне підприємство, якому належить 

земельна ділянка на праві постійного 

користування, на якій планується обла-

штування футбольних майданчиків).

Вказаний договір знаходиться на 

стадії його реалізації.

9. Оцінка результатів реалізації регуля-
торного акта та ступеня досягнення визна-
чених цілей. Регуляторний акт має до-

статній ступінь досягнення визначених 

цілей, взагалі результати реалізації його 

положень мають позитивну динаміку, 

він не потребує змін чи доповнень.

Директор Департаменту у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради 

О. С. ЧУБАРОВ 

ЗВІТ 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БАЗОВОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

У провадженні Першої 
Харківської міської державної нотаріальної 

контори знаходиться спадкова справа 
після померлої 28 лютого 2021 року 

Ковези Павліни Яношівни. Запрошуємо 
зацікавлених осіб до 25 листопада 

2021 року включно звернутися 
за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 1, 

Палац Праці, 7-й під’їзд.

Îãîëîøåííÿ

Юстиція інформує 

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
СПАДКУВАННЯ 

НЕОХОПЛЕНОГО ЗАПОВІТОМ 
МАЙНА?

Згідно з частиною 2 статті 1236 

Цивільного кодексу України (далі — 

ЦК) заповідач має право скласти за-

повіт щодо усієї спадщини або її ча-

стини.

Відповідно до статті 1245 ЦК 

України частина спадщини, що не 

охоплена заповітом, спадкується 

спадкоємцями за законом на загаль-

них підставах. До числа цих спад-

коємців входять також спадкоємці за 

законом, яким інша частина спадщи-

ни була передана за заповітом.

Дана норма визначає юридичну 

долю спадщини, стосовно якої не 

міститься розпоряджень у заповіті. 

Така спадщина відкривається на ко-

ристь спадкоємців за законом, а у ви-

падку їх відсутності — переходить до 

територіальної громади відповідно 

статті 1277 ЦК.

При цьому, оскільки види спад-

кування — за заповітом і за зако-

ном розглядаються як окремі і ціл-

ком самостійні, у разі закликання до 

спадкування однієї особи одночасно 

за обома підставами — за заповітом і 

законом, прийняття спадщини спад-

коємцем за заповітом не означає, 

що останній позбавляється права на 

спадкування за законом.

УКРАИНА ЗАШЛА В ОЧЕРЕДНУЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ 
«ЕВРОПЕЙСКУЮ» ВОЛНУ РОСТА УРОВНЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19. КАЖДЫЕ 2–3 НЕДЕЛИ 
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В СТРАНЕ 
УДВАИВАЕТСЯ, СООБЩИЛ ГЛАВА МИНЗДРАВА 
ВИКТОР ЛЯШКО.

В 
Украине за минувшие сутки сделали прививки почти 

270 тысячам граждан. Это новый рекорд.

Вместе с тем с начала кампании привиты 8 557 659 

человек, из них получили одну дозу — 8 557 657 человек, пол-

ностью иммунизированы и получили две дозы — 6 829 174 че-

ловека. Всего сделали 15 386 831 прививку.

Больше всего за сутки вакцинировали в Днепропетровской 

области (+26 174), Киеве (+15 154), Львовской области 

(+14 648), Харьковской области (+10 012).

 КОВИД-ПРИВИВКУ МОГУТ СДЕЛАТЬ ЕЖЕГОДНОЙ

Кроме того, в Минздраве планируют в 2022 году начать ре-

вакцинацию населения от коронавируса.

— Сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной 

(третьей) вакцинации для людей с хроническими заболева-

ниями, которые ослабляют иммунитет. А вот массового вве-

дения бустера для других категорий населения не будет. Пока 

планируется использовать полный курс ревакцинации в сле-

дующем году. То есть человек, получивший две дозы в 2021, 

должен получить такие же две дозы в 2022 году. Все свидетель-

ствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от ко-

ронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со 

временем ослабевает, даже после прививки, — рассказал глав-

ный санврач Игорь Кузин.

 В ХАРЬКОВЕ 

В Харькове пункты вакцинации против коронавирусной 

инфекции должны появиться и на рынках города, сообщи-

ла заместитель городского головы по вопросам здравоохра-

нения и социальной защиты населения Светлана Горбуно-

ва-Рубан:

— Пункты вакцинации будут развернуты после выполнения 

ряда технических условий, среди которых — установка обору-

дования с доступом к сети Интернет и его подключение к си-

стеме HELSI.me.

Вице-мэр также отметила, что количество харьковчан, ко-

торые имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, увели-

чивается, каждые сутки эта цифра растет на 6 –7 тыс. человек 

за счет вакцинации. Кроме того, увеличивается количество 

харьковчан, которые получили иммунитет в результате пере-

несенной болезни. В целом, иммунитет к COVID-19 сфор-

мировался у более чем 500 тыс. харьковчан:

— Количество людей, которые имеют иммунитет к корона-

вирусу, в Харькове накапливается. Так, на сегодня вылечи-

лись 109 тысяч 135 пациентов, за последние сутки — еще 592 

человека. Возможно, именно благодаря этому нам и удается 

держаться в «коридоре» и не попадать в красную зону.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор Ве-

ра Целуйко обратила внимание на важность профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий. По ее словам, 

вакцинация, а также неукоснительное соблюдение социаль-

ной дистанции и масочного режима — единственный способ 

защитить себя и своих близких от COVID-19. «Витаминная 

терапия — это хорошо, но она не гарантирует уменьшения 

риска заболеваемости. Нужно соблюдать масочный режим, 

вакцинироваться. Это единственный путь решения этой гло-

бальной проблемы», — отметила доктор наук.

È «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÓÞ» ÂÎËÍÓ 
ÏÎÁÎÐÅÌ

Ïî äàííûì íà 22 îêòÿáðÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 872 íîâûõ ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. 
Â Óêðàèíå — 23785 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé çà ñóòêè.
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 3. Шерхебель. 9. Земледельче-

ское орудие. 10. Выделанная кожа крупного рога-

того животного. 11. Денежная единица в Болгарии. 

12. Деятельность, связанная с продажей товаров. 

13. Чутьё, подсказывающее истинную сущность. 

14. Грань, которой предмет касается поверхности, 

когда стоит. 15. Привычное положение тела при 

стоянии, ходьбе. 16. Бесцветная горючая жидкость, 

употребляемая в технике и медицине. 18. Мужской 

православный монастырь. 21. Несколько крестооб-

разно сколоченных кольев, преграждающих путь, 

проход. 24. Вещество, содержащее эфирные масла 

и растворённые в них смолы. 27. Бревно, толстый 

брус, укреплённый стоймя. 28. Зимняя обувь из 

свалянной в виде войлока шерсти. 30. Автомаги-

страль для скоростного движения. 32. Южное тра-

вянистое декоративное растение. 35. Человек, ко-

торый обладает высоким мастерством в какой-ни-

будь области. 38. Знак, с помощью которого пере-

дают на расстояние какие-либо сведения. 40. Ки-

пящая смола. 41. Совладелец предприятия или ор-

ганизации. 42. Художник, пишущий картины на 

морские темы. 43. Дерево, ракита. 44. Узкие сталь-

ные полозья, прикрепляемые к обуви для катания 

на льду. 45. Дочь дяди или тёти. 46. Торжественный 

обряд, совершаемый при заключении брака.

По вертикали: 1. Громадных размеров статуя. 

2. Переход твёрдого тела непосредственно в пар. 

3. Заявление о своих потребностях в чём-нибудь. 

4. Густой суп из рыбы или мяса с острыми при-

правами. 5. Комедия Н. В. Гоголя. 6. Мышечная 

трубка между зевом и пищеводом. 7. Тот, кто несёт 

возмездие. 8. Тёмно-синее красящее вещество, по-

лучаемое из сока тропических растений. 15. Вспо-

могательный инструмент при металлообработке. 

17. Нарицательная цена товара, указанная в прейс-

куранте. 18. Проявление нежности, любви. 19. Ста-

ринный смычковый музыкальный инструмент в 

форме скрипки. 20. Настоятель мужского като-

лического монастыря. 22. Шайба, забитая в во-

рота соперника. 23. Частокол. 25. Партия товара. 

26. Костное образование, орган во рту. 29. Церков-

ное наказание. 31. Совокупность физических и 

духовных свойств человека. 33. Большой круглый 

хлеб. 34. Перпендикуляр к касательной прямой 

или плоскости, проходящий через точку касания. 

36. Руководитель университета. 37. Парная спор-

тивная игра. 38. Знаки, написанные в одну линию. 

39. Крепкий алкогольный напиток.

ВВ
о флористике есть «женские» и «муж-

ские» композиции. Вторые считаются са-

мыми сложными, потому что к их созда-

нию предъявляют особые требования. В букетах 

для мужчин не используют цветы с пышными бу-

тонами, а отдают предпочтение линейной форме 

соцветий. Каллы, гладиолусы, дельфиниум, ири-

сы, лилии, нарциссы и амариллисы отлично под-

ходят под такой критерий.

Выбирают насыщенный и немного приглушен-

ный оттенок бутонов. Часто создают ансамбли 

бордовых, темно-синих, фиолетовых тонов. Фор-

ма букета должна быть вытянутой и заостренной. 

Пышные округлые композиции — моветон.

Оформляют подарок лаконично и сдержанно. 

Ленты, банты и прочие яркие детали недопусти-

мы. По этикету женщина не должна вручать букет 

мужчине, который младше нее. Деятелям искус-

ства, например, актеру, писателю или певцу, до-

пустимо дарить розы различных оттенков. Цветы 

выражают любовь к таланту человека, уважение и 

восхищение.

Выбор цветочного презента на личный празд-

ник зависит от того, кем мужчина вам приходит-

ся. Возможны следующие варианты. Любимому 

выбирайте красные розы, но убедитесь, что он 

будет рад такому сюрпризу и не сочтет его не-

уместным. Начальнику или коллеге закажите ав-

торский букет в корзине и вложите в нее алко-

голь, сигары или фирменную ручку.

Некоторые считают юбилейными датами 55, 

60, 70 и 80 лет. Но это ошибка. Юбилей бывает раз 

в жизни, когда исполняется 50 лет. На праздник 

мы советуем купить темно-бордовые розы. Такой 

окрас лепестков выражает глубокую признатель-

ность и уважение. Выбирайте эквадорские сорта 

роз с длинным стеблем. Они считаются «мужски-

ми» цветами.

Есть также комнатные растения, которые 

уместно преподнести сильному полу. Главное, 

чтобы цветок в горшочке был неприхотлив. Удач-

ным подарком станут: бонсай, денежное дерево 

(толстянка), лимон, лавр, антуриум.

Общепринято, что цветы — женский подарок. 
Но подумайте, сколько раз вы видели, как мужчинам 
дарят цветы на спортивных соревнованиях 
или на концертах? Цветочные композиции 
преподносят деловым партнерам или начальнику 
по случаю заключения удачной сделки 
или на профессиональный праздник. 
Давайте вместе разберемся, какие букеты 
лучше дарить сильному полу.

ÖÂÅÒÛ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍÛÖÂÅÒÛ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍÛÎâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Для вас эта неделя завершающая в плане отноше-

ний с партнерами, есть возможность поставить все 

точки над i. Важные события могут происходить с 

коллегами, единомышленниками. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Появляются напряженные ситуации, связанные 

с работой, особенно в отношениях с руководством. 

Тем не менее общее состояние будет расслабленным 

и оптимистичным, вы будете нацелены на позитив.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Наиболее удачной эта неделя будет для тех, кто за-

действован в сфере образования (преподавание или 

учеба). Также это удачный период для поездок, путе-

шествий, занятий приятными делами.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Неплохая неделя в плане решения вопросов, свя-

занных с недвижимостью (продажа или покупка), 

получения кредитов. Не забывайте про отдых. Наи-

более напряженные дни четверг и пятница.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Активизируется тема дома, семьи. Ближе к концу 

недели может быть сложный разговор. Вы можете 

задуматься, зачем вы находитесь рядом с какими-то 

людьми, так что берегите и цените своих близких.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Предстоит встреча с людьми, которых вы давно не 

видели, друзьями детства. Могут возникать слож-

ные ситуации во время решения бытовых вопросов. 

Не стоит отчаиваться, так как это временно, это все 

пройдет.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Неделя хороша для общения, решения важных во-

просов, выгодных покупок. Ваш козырь — это уме-

ние находить контакт с другими людьми, налаживать 

отношения через правильно подобранные слова.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Начинается период дней рождения, а значит, это 

время подведения итогов за прошедший год, а также 

создания карты желаний. Уделите внимание родите-

лям, семье и друзьям.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Решения, которые вы принимаете в финансовом 

плане, могут играть важную роль в долгосрочной 

перспективе. Так что, если вы меняете работу, под-

писываете контракты, помните о своих целях.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Для вас сейчас важна финансовая стабильность, 

нюанс заключается в том, что вы можете принять 

какое-то решение, которое вовлекает других людей. 

Важно максимально четко проявлять свою позицию.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Могут возникать конфликты в личной жизни, в 

связи с тем, что вы много времени уделяете делам и 

работе. Зато эта неделя отлично подходит для обще-

ния, выхода в свет, для новых контактов (важных, 

нужных и просто интересных).

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Будьте осторожны с предложениями по работе, так 

как они могут оказаться слишком заманчивыми, но 

неправдоподобными. Это хороший период для того, 

чтобы показать себя, поучаствовать в общественных 

мероприятиях, провести рекламные кампании.

24 îêòÿáðÿ — малооблачно, ясно. Ветер северо-запад-

ный, 3–5 м/сек. Температура ночью — 3 °С, днем — 9 °С.

25 îêòÿáðÿ — ясно. Ветер северный, 4 м/сек. Температу-

ра ночью — -1 °С, днем — 5 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
севеверор ззаапа

Ãîðîñêîï íà 25–31 îêòÿáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Запал. 5. Клака. 8. Отвал. 10. Клоп. 11. Енот. 

13. Сель. 14. Актив. 15. Диод. 16. Кантата. 19. Степень. 22. Об-

лом. 23. Блеск. 26. Олеандр. 28. Эмиссия. 32. Дёрн. 34. Мечта. 

35. Сорт. 36. Орда. 37. Ромб. 38. Налог. 39. Ухват. 40. Орган.

По вертикали: 2. Пыль. 3. Лопасть. 4. Квота. 5. Клевета. 6. Анод. 

7. Песок. 9. Йодль. 10. Клён. 12. Тире. 17. Амбал. 18. Тропа. 

20. Полис. 21. Носки. 24. Адамант. 25. Эмбарго. 26. Орден. 

27. Евро. 29. Сноб. 30. Яство. 31. Пчела. 33. Нрав. 35. Смог.


