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Êîâèäíóþ 1000 
íà ëåêàðñòâà

Ñ 24 ÿíâàðÿ â àïòåêàõ 
ïðèíèìàþò êàðòó 
«  Ïiäòðèìêà».

Ñòð. 2 

×òî åäÿò 
ïåðâûå ëèöà

×òî ïîäàþò íà çàâòðàê 
Åå Âåëè÷åñòâó è äðóãèì 
ñèëüíûì ìèðà ñåãî.

Ñòð. 5 

Ðûíîê 
òðóäà-2022

Îò êàêèõ ïðîôåññèé 
Óêðàèíà áóäåò 
èçáàâëÿòüñÿ.

Ñòð. 6 

ÕÀÐÜÊÎÂ Â 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ý

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХАРЬКОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ, 
РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, А ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАЯВИЛ 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ В ХОДЕ РАБОЧЕГО 
СОВЕЩАНИЯ 24 ЯНВАРЯ

М
эр подчеркнул, что ни один из инвесто-
ров не остановил сотрудничество с го-
родом, и это еще один сигнал к тому, 

что ситуация спокойная и контролируемая:
— Мы работаем над глобальными проектами. 

Выходим на завершающую стадию проведения 
тендерных торгов, начинаем строительство мет-
ро, обновляем транспорт. Все проекты, о кото-
рых мы говорили — развязки, «Зеленый каркас», 
Ледовая арена, урбан-парк — в стадии прорабо-
ток, тендерных процедур, и с весны мы начинаем 
их реализацию. Кроме того, в Харькове продол-
жают решать важные насущные проблемы, сре-
ди которых — обеспечение всем необходимым 
сферы здравоохранения.

Игорь Терехов уверен, что поводов для беспо-
койства нет, и призвал горожан не поддаваться 
панике. В качестве превентивных мер он пору-
чил профильным структурам отработать дей-
ствия в случае чрезвычайных ситуаций по своим 
сферам деятельности совместно с подразде-
лениями территориальной обороны и ГУ ГСЧС 
Украины в Харьковской области:

— Мы живем в таком положении почти восемь 
лет, не допускали и не допустим никаких про-
вокаций и будем действовать, очень жестко их 
пресекая. У харьковчан не должно быть никаких 
поводов для беспокойства — в городе есть все 
необходимое для того, чтобы обеспечить без-
опасность.
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П
осле проходившего в Харькове круглого сто-

ла «Государственная политика переходного 

периода как основа реинтеграции времен-

но окупированных территорий Украины» вице-пре-

мьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции 

временно оккупированных территорий Украины Ири-

на Верещук отметила, что городская власть предпри-

няла ряд шагов, чтобы оказать вынужденным пересе-

ленцам необходимую помощь:

— В Харькове есть специальная 

программа, которая помогает по-

лучить ипотечный кредит, жилье в 

пользование, социальную помощь, 

но этого мало для людей, кото-

рые 8-й год ждут, что власть помо-

жет. Когда нам удастся реализо-

вать перестройку модульного городка, этот пилотный 

проект можно будет масштабировать на всю Украину.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сооб-

щил, что Харьков стал первым городом, который вме-

сте с правительством Германии в 2015 году построил 

модульный городок для вынужденных переселенцев. 

Новый проект предусматривает строительство уже 

стационарного жилья для жителей оккупирован-

ных территорий, и первый дом планируют начать 

строить в конце весны.

В ходе визита вице-премьера мэр Харькова пре-

зентовал проект реконструкции модульного город-

ка на пр. Льва Ландау. Для вынужденных пересе-

ленцев планируется построить новые трехэтажные 

общежития. Проект реализуется на условиях софи-

нансирования из бюджета городской территориаль-

ной громады и государственного бюджета, 30 % на 

70 % соответственно. Также к реализации инициа-

тивы могут присоединиться немецкие партнеры.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ 
В Харькове 82,5 тыс. детей посетили новогодние 
и рождественские мероприятия, прошедшие 
с 19 декабря по 19 января с участием муниципальных 
учреждений культуры города.

В
о время новогодних праздников и зимних ка-

никул для маленьких харьковчан традиционно 

провели концерты, спектакли, а также выстав-

ки и встречи с любимыми сказочными персонажами 

под открытым небом.

В Департаменте культуры сообщают, что около 

50 тыс. детей стали участниками новогодних развле-

чений от Харьковского муниципального культурного 

центра. В частности, 25 тыс. детей посмотрели ново-

годнюю сказку-фэнтези «Время желаний в Стране чу-

дес», а 5 тыс. детей посетили Резиденцию Деда Мороза 

и музей Сказок. Кроме того, около 20 тыс. детей побы-

вали в фэнтези-парке, где проводились театрализован-

ные представления и работали сказочные фотозоны.

Почти 14,5 тыс. зрителей имели возможность посмот-

реть новогоднюю сказку «Щелкунчик» Детского балет-

ного театра Харьковской хореографической школы, а 

6,6 тыс. детей — обновленный спектакль «Маленький 

принц» детского театра «Тимур». Кроме того, около 

3 тыс. детей и участников творческих коллективов Харь-

кова и области приняли участие в фестивалях «С мечтой 

к Святому Николаю» и «Зимний солнцеворот».

Новогодние мероприятия состоялись и в Муни-

ципальном центре культурных инициатив, где около 

4 тыс. детей посетили спектакли «Сказочная история 

о настоящей дружбе», «Щелкунчик» и «Новогодний 

переполох». Кроме того, около 3 тыс. детей приняли 

участие в празднованиях районных домов культуры.

Все новогодние мероприятия для детей проводились 

под патронатом Харьковского городского головы Иго-

ря Терехова. Во время празднований были соблюдены 

все карантинные ограничения и меры эпидемиологи-

ческой безопасности.

Коммунальные службы города заканчивают уборку 
и утилизацию выброшенных после новогодних и 
рождественских праздников елок.

Д
ля утилизации новогодних деревьев в го-

роде отведены три специальные площад-

ки, оборудованные новыми современными 

дробильными установками. 

Также задействованы две 

мобильные бригады, кото-

рые распиливают и измель-

чают елки непосредственно 

во дворах жилых домов, где 

они складируются.

— Если сравнивать с 

прошлым годом, то коли-

чество выброшенных елок 

уменьшилось в два раза. В 

прошлом году мы перера-

ботали и вывезли 60 тыс. де-

ревьев, а в этом году, по нашим подсчетам, их будет 

около 30 тыс. При этом 20 тыс. елок мы уже утили-

зировали. Учитывая, что ежедневно мы перерабаты-

ваем около 4 тыс. елок, через несколько дней все за-

кончим, — рассказал начальник службы логистики и 

диспетчеризации КП «КВБО» Артем Семикопенко.

Отходы от елей и сосен можно использовать для 

утепления растений и вольеров животных, а также 

для отопления помещений. Все переработанные де-

ревья предприятие готово 

передать харьковчанам. Для 

этого необходимо подать 

заявку, и если домовладение 

находится в черте города, 

отходы доставят бесплатно.

Работы по утилизации 

будут проводить до конца 

недели. Харьковчан про-

сят не складировать елки 

в контейнеры для ТБО, а 

оставлять на площадках для 

сбора крупногабаритных 

отходов. Также, по возможности, деревья лучше об-

мотать веревкой или полиэтиленом, чтобы с ними 

было удобнее работать.

С 24 января можно приобрести лекарства в аптеке на 
1000 гривен по программе выплат вакцинированным 
от COVID-19. Воспользоваться этим позволено 
гражданам, достигшим 60 лет.

М
инистр цифровой трансформации Ми-

хаил Федоров сообщил в Facebook, что 

главным условием участия в программе 

является наличие «зеленого» COVID-сертификата в 

«Дії».

Банки будут проверять возраст человека на момент 

проведения платежа. «Когда именно вы оформи-

ли карточку — не важно, главное, чтобы на момент 

покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет», — 

написал министр.

Купить можно любые медикаменты как по ре-

цепту врача, так и без него. Потратить 1000 грн мож-

но в течение 4 месяцев как онлайн, так и офлайн.

Федоров также сообщил, что всего за время проек-

та было подано 7,5 млн заявок и потрачено 1,6 млрд 

гривен: «Ничего не меняется со старта программы — 

больше всего украинцы тратили средства на книги, 

кино и билеты на внутренние перевозки». Похоже, 

теперь этот рейтинг может измениться, у лекарств 

есть все шансы занять лидирующую позицию.

ÊÎÂÈÄÍÓÞ 1000
ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÅËÊÎÉ

ÕÀÐÜÊÎÂ — ÏÐÎÅÊÒ ÆÈËÜß
ÄËß ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÅÂ

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ МОДУЛЬНОГО ГОРОДКА 
НА ПР. ЛЬВА ЛАНДАУ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ВОСТОКА УКРАИНЫ 
СТАНЕТ ПИЛОТНЫМ ДЛЯ СТРАНЫ
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В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ БОЛЕЕ 4,7 ТЫСЯЧИ ХАРЬКОВЧАН СДЕЛАЛИ ТРЕТЬЮ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Д
иректор Департамента здравоохранения 

ХГС Юрий Сороколат отметил, что за по-

следние три недели в го-

роде наблюдается рост заболева-

емости COVID-19, однако ситуа-

ция управляемая.

— Если за первую неделю янва-

ря заболевших было 1480 человек, 

за вторую — 2900, то за послед-

нюю — 4993. Тем не менее, мы справляемся. Всего у 

нас предусмотрено 1540 коек для больных коронави-

русом, но часть из них сейчас работает по своему про-

филю, поэтому развернуто 915 койко-мест, из кото-

рых занято 521. На кислородной поддержке находятся 

73%, в реанимации — 43 человека. В целом ситуация 

контролируемая.

 СДЕЛАЛ БУСТЕР  ПОЛУЧАЙ 
НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

После введения бустерной дозы вакцины можно по-

лучить новый COVID-сертификат, который будет дей-

ствовать 270 суток с даты ее введения.

«Сгенерировать его можно будет в электронном сер-

висе государственных услуг «Дія» ориентировочно в 

конце января 2022 года. До того времени будет дей-

ствовать сертификат о предварительной полной вак-

цинации», — сообщается на странице Департамента 

здравоохранения ХГС в Facebook.

Кроме COVID-сертификата, гражданам, которые 

получат бустерную дозу, предоставят Международ-

ное свидетельство о вакцинации, где должны быть 

перечислены все дозы вакцинации против COVID-19. 

Документ выдают по месту прививки или семейный 

врач. Свидетельство, как и 

COVID-сертификат, будет 

действовать 270 дней от даты 

последней прививки.

В Украине разрешили бу-

стерную дозу вакцины про-

тив COVID-19 всем вакцини-

рованным гражданам от 18 лет. Оптимальный срок ре-

вакцинации — от 6 до 9 месяцев после завершения пер-

вичного курса вакцинации. Для бустерной дозы пред-

почтение отдается вакцинам Moderna или Comirnaty от 

Pfizer- BioNTech, независимо от того, какой вакциной 

был привит человек до этого. Тем, кто получил первые 

две прививки вакциной CoronaVac, рекомендуется 

вводить бустерную дозу Pfizer.

 КОВАРНЫЙ И ИЗМЕНЧИВЫЙ
По прогнозу Минздрава Украины, основанному на 

предварительных результатах научных исследований, 

число новых ежедневных случаев COVID-19 может 

увеличиться до 59 000. Этот прогноз в ведомстве назы-

вают оптимистичным. Суммарно за февраль 2022 года 

ковидом могут заболеть около миллиона украинцев. 

Подобная тенденция вполне объяснима: «Омикрон» в 

2,9 раза заразнее штамма «Дельта».

Однако и это не предел. В ВОЗ отмечают, что бу-

дущие варианты COVID-19 могут быть еще более за-

разными, чем «Омикрон».

— Несмотря на то что «Омикрон» приводит в сред-

нем к менее тяжелому течению болезни, он остается 

очень и очень опасным. Чем больше циркулирует этот 

вирус, тем больше у него возможностей изменяться. 

«Омикрон» не будет последним вариантом, — заявила 

эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в программе «Наука 

за пять минут».

 В ОЖИДАНИИ ПЕРИОДА ЗАТИШЬЯ
Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что 

штамм «Омикрон» перевел пандемию COVID-19 в но-

вую фазу. Потому новый вариант может положить ко-

нец пандемии в Европе:

— Вполне вероятно, что регион движется к своего 

рода эндшпилю пандемии. К марту «Омикрон» мо-

жет заразить 60% европейцев. Как только нынешний 

всплеск коронавируса, охвативший Европу, утихнет, в 

течение нескольких недель и месяцев образуется гло-

бальный иммунитет либо благодаря вакцине, либо 

потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции. 

Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем 

COVID-19 может вернуться к концу года, но не обяза-

тельно, что пандемия вернется.

Такое же мнение, но в отношении США, выразил ве-

дущий американский ученый Энтони Фаучи. В связи с 

довольно резким снижением числа случаев COVID-19 

в некоторых частях Соединенных Штатов все выгля-

дит хорошо, подчеркнул он.

К слову, на прошлой неделе региональное бюро ВОЗ 

для стран Африки также заявило, что число случаев за-

болевания в этом регионе резко сократилось, а смерт-

ность снижается впервые с тех пор, как четвертая вол-

на вируса, в которой преобладают случаи «Омикрона», 

достигла своего пика.

 СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВИТАМИН
В период пандемии необходимо употреблять вита-

мин D. Именно его дефицит приводит к повышенной 

заболеваемости кови-

дом, а также потен-

циально увеличивает 

риск других тяжелых 

респираторных ин-

фекций, уверяют спе-

циалисты.

Важно помнить, что 

нестероидные про-

тивовоспалительные 

препараты, которые 

принимают многие заболевшие ковидом и ОРВИ, 

пойдут на пользу далеко не всем. Поэтому универсаль-

ным профилактическим рецептом остаются отказ от 

вредных привычек, здоровый сон и сбалансированное 

питание.

ÑÈÒÓÀÖÈß ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÀß

Ïî äàííûì íà 24 ÿíâàðÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 717 íîâûõ 

ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 
çàôèêñèðîâàëè 12 915 íîâûõ 
ïîäòâåðæäåíèé COVID-19.

Äëÿ øòàììà «Îìèêðîí», êîòîðûé óæå ðàçãîíÿåò 
íîâóþ âîëíó êîâèäà â Óêðàèíå, õàðàêòåðíû 

òàêèå ñèìïòîìû, êàê íàñìîðê, ãîëîâíûå áîëè, 
óñòàëîñòü, ÷èõàíèå è áîëè â ãîðëå.

Â Õàðüêîâå ôóíêöèîíèðóþò 34 ïóíêòà âàêöèíàöèè â 
ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíèêàõ, à òàêæå â òåððèòîðèàëüíûõ 
öåíòðàõ Íåìûøëÿíñêîãî è Èíäóñòðèàëüíîãî ðàéîíîâ 
è â àìáóëàòîðèè ïî óë. Äîâàòîðà, 7, â Íîâîáàâàðñêîì 

ðàéîíå. Êðîìå òîãî, öåíòðû ìàññîâîé âàêöèíàöèè 
ïðîòèâ COVID-19 åæåäíåâíî ðàáîòàþò íà òåððèòîðèè 

òîðãîâûõ öåíòðîâ «Óêðàèíà», «Äàôè», «Àâå 
Ïëàçà», «Êàðàâàí», «Íèêîëüñêèé», «Ýïèöåíòð» íà 
ïð. Ãàãàðèíà, à òàêæå íà øåñòè ðûíêàõ ãîðîäà — 

Öåíòðàëüíîì, Êîííîì, Èíäóñòðèàëüíîì, à òàêæå íà 
ðûíêàõ «Òåðìèíàë» (Õîëîäíàÿ Ãîðà), «ÕÒÇ» è «Ñîëëè» 

(íà ðûíêàõ — êðîìå ïîíåäåëüíèêà). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïðèâèâêè íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî èìåòü ïðè ñåáå 

ïàñïîðò è êîä íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Àêòóàëüíî
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М
ережа креативних міст ЮНЕСКО (UNESCO 

Creative Cities Network) створена у 2004 році 

з метою сприяння співпраці з містами, які 

визначили креативність як стратегічний фактор для 

свого сталого розвитку. До мережі входять майже 300 

учасників у 7 галузях творчості: ремесла та народне ми-

стецтво, дизайн, кіно, гастрономія, література, медіа-

мистецтво, музика.

А тепер щодо України. У 2015 році Львів отримав ста-

тус креативного міста ЮНЕСКО у номінації «Літера-

тура» та став першим у нашій державі містом, що увій -

шло до Мережі. Одеса стала другою у 2019 році, теж 

як місто літератури. Конкурс, завдяки якому міста от-

римують статус, проходить раз на два роки. У 2021-му 

приєднався Харків. Він потрапив до Мережі як музич-

не місто і недарма, адже у першої столиці потужний 

потенціал у цій сфері. Мешканці Харкова люблять му-

зику настільки, що нею пронизані офіційні заходи та 

молодіжні ініціативи. Харків звучить у найкращих пар-

ках, нових світломузичних фонтанах, на фестивалях 

джазової, вуличної, класичної та електронної танцю-

вальної музики, на концертах музикантів із всесвітньо 

відомими іменами та на перформансах представників 

вуличних культур.

В управлінні інноваційного розвитку та іміджевих 

проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спор-

ту ХМР запевняють, що, приєднуючись до Мережі, 

міста — учасники зобов’язуються ділитися своїми най-

кращими практиками та розвивати партнерські сто-

сунки з громадським та приватним секторами. А титул 

міста — члена Мережі креативних міст є іміджевою та 

репутацій ною перевагою, надає можливості для спіль-

них міжміських і міжнародних проєктів, для обміну 

досвідом та для залучення міжнародної фінансової до-

помоги.

 ІНФРАСТРУКТУРА СПРИЯЄ 
Харків має розвинену музичну інфраструктуру, 

найбільш визначними об’єктами якої є Харківсь-

ка філармонія, Харківський національний академіч-

ний театр опери та балету імені 

М. В. Лисенка, Харківський ака-

демічний театр музичної комедії, 

величезна кількість музичних 

шкіл і шкіл мистецтв, спеціалізо-

вані вищі навчальні заклади, су-

часні майданчики для музичних 

фестивалів і концертів. Крім того, 

місто унікальне своїми мульти-

культурними надбаннями і має 

багаті давні традиції народного 

фольклору. Це все доповнює над-

звичайно багатий і різноманіт-

ний спектр асоціацій, агентств, 

ансамблів та артистів.

Харків славиться чудовими ор-

кестрами, що працюють у різних 

жанрах. Найяскравішим їх пред-

ставником є культовий проєкт 

Prime Orchestra — перший при-

ватний оркестр, який виконує 

«іншу класику», родоначальник 

нового формату sympho show, що 

поєднав у собі всі сучасні музичні 

напрямки і класичну основу сим-

фонічного оркестру.

 ПЛАНІВ БАГАТО 
В управлінні інноваційного розвитку та іміджевих 

проєктів розповіли, що на початок 2022 року заплано-

вано серію заходів, що сприятимуть розвитку та під-

тримці креативної сфе-

ри. Наприклад, це освітні 

програми з музики, під-

приємництва (як вести 

свій бізнес, як розвивати 

та позиціонувати свою 

справу), з VR-техноло-

гій в музичному секторі, 

окремо буде реалізовано 

проєкт амбасадорів му-

зичного сектору. Навес-

ні також планується ве-

ликий захід: фестиваль 

креативних індустрій 

#CreateKharkiv, у другому 

півріччі — Всеукраїнсь-

кий музичний фестиваль. 

Фестиваль креативних ін-

дустрій, як правило, поділено на дві частини: перша — 

освітня (експерти діляться досвідом із молоддю), дру-

га — платформа для реалізації ідей. За 5 років активної 

роботи управління у цьому напрямку у фестивалі взя-

ли участь десятки тисяч гостей та учасників. А на один 

освітній захід припадає від 20 до 30 спікерів (експертів 

у тій чи іншій галузі).

 ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ 

Іміджеві проєкти управління — 

це в першу чергу платформа для 

креативних людей. Вони можуть 

проявити себе, показати, донести 

людям свій талант.

— Проводячи певні креативні 

заходи, ми відкриваємо молоді 

таланти. Наприклад — харківсь-

ка художниця-муралістка Ана-

стасія Худякова. Наразі її му-

рали — настінні витвори відомі 

багатьом. Вона брала участь у 

наших фестивалях. Минулого року у нас був конкурс 

молодих творчих особистостей в різних номінаціях: 

музика, архітектура тощо. Вона посіла перше місце у 

номінації з живопису. Також Анастасія бере участь у 

наших заходах як експерт. Розповідає новеньким про 

свою історію успіху, — відзна-

чили в управлінні. — Також у 

нас в місті багато молодих му-

зикантів, які роблять свої перші 

успішні кроки. Для них існують 

освітні програми: як позиціону-

вати та просувати себе у соцме-

режах, як розвивати свій бізнес 

та свій музичний бренд.

Як молоді талановиті люди 

знаходять нас? Та дуже просто. 

Стежать за сторінками у соцме-

режах CreateKharkiv, за нашим 

сайтом. Там викладаються всі 

анонси фестивалів та заходів.

Наразі харківські креативщи-

ки почали плідно взаємодіяти з 

іншими креативними містами. 

На сайті ЮНЕСКО вже з’явився свій розділ про Хар-

ків. Фахівці управління працюють над його заповнен-

ням та над створенням логотипу, який символізує на-

ше місто у сфері музики. А у найближчих випусках на 

наших сторінках ви зможете ознайомитися з амбасадо-

рами наймузичнішого міста України.

ÕÀÐÊIÂ ÇÂÓ×ÀÒÈÌÅ 
ÍÀ ÂÅÑÜ ÑÂIÒ 
МИНУЛОЇ ОСЕНІ У ПАРИЖІ ДО МЕРЕЖІ ЮНЕСКО CREATIVE CITIES NETWORK 
ЗАЛУЧИЛИ 49 МІСТ З РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ. ХОЧА ЗА ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО 
ЗМАГАЛИСЯ 150 МІСТПРЕТЕНДЕНТІВ. СЕРЕД НИХ НАВІТЬ ДУБАЇ. ХАРКІВ 
ОТРИМАВ СТАТУС КРЕАТИВНОГО МІСТА ЮНЕСКО У НОМІНАЦІЇ «МУЗИКА», 
ЧИМ ДУЖЕ ПИШАЮТЬСЯ ЙОГО МЕШКАНЦІ ТА ТВОРЧА ЕЛІТА

Генеральний директор ЮНЕСКО 
Одрі Азуле: «Ми закликаємо всіх співпрацювати 
з державами для зміцнення міжнародного 
співробітництва між містами, які ЮНЕСКО 

бажає просувати».

У нашому місті працюють над проєктом Стратегії розвитку міста 
Харкова до 2030 року. В ній зроблено акцент на підтримці й розвитку 
сектора креативної економіки. На постійній основі безкоштовно 

проводяться заходи, спрямовані на підтримку креативних індустрій, 
а саме: фестиваль #CreateKharkiv, воркшопи, навчальні програми в 

музичній сфері та багато іншого.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ5Вторник 
25 января 2022 года Äåëî âêóñà

У 
цій статті ми докладно розібралися, що полюбляють їсти поважні та шано-

вані персони.

 ЩО СМАКУЄ КОРОЛЕВІ
Коли замислюєшся над тим, які страви подають до столу британської королеви 

Єлизавети II, то уява малює щось дуже вишукане та водночас помпезне. Так, і вишу-

кане, і помпезне має місце — це все ж таки королева. Але далеко не щодня — лише у 

якісь особливі для корони дати чи випадки.

Як не дивно, але королева полюбляє доволі звичайні продукти: шоколад, випіч-

ку, овочі та рибу. Вона навіть залюбки може з’їсти банальний бургер, тільки без 

кетчупу — його замінює журавлиний сироп.

 Сніданок: пластівці та коричневі яйця 
Королева починає свій день із чаю (без 

молока та цукру) у ліжку. Прийнявши ван-

ну та одягнувшись, вона снідає. Сніданок 

зазвичай складається з пластівців із фрукта-

ми. Іноді вона надає перевагу тостам і фрук-

товим джемам. Раз на тиждень королева за-

мовляє собі яєчню з копченим лососем. Що 

цікаво, перевагу вона віддає коричневим 

яйцям, вважаючи їх смачнішими.

 Обід: риба з овочами 
На обід королева воліє щось просте і ко-

рисне, наприклад, рибу з овочами. Королівсь-

кі кухарі розповідають, що особливо вона по-

любляє рибу, смажену на грилі, зі шпинатом 

або кабачками. Також Єлизавета II небайду-

жа до простої курки-гриль із салатом. Одне 

з основних правил харчування королеви — 

жодного крохмалю та менше жирів. Вона 

майже не вживає картоплю, рис та макарони.

 Чай із сандвічами 
Чай для королеви — це святе. Її улюблені: «Ерл Грей» і «Дарджелінг». Чай тра-

диційно подається з маленькими сандвічами (з огірком, лососем, яйцем і майоне-

зом, або шинкою з гірчицею і обов’язково без скоринки на хлібі), імбирним пиро-

гом або медовим бісквітом.

 Вечеря: трохи оленини 
На вечерю королева замовляє філе яло-

вичини або оленини, фазана або лосося, 

які надходять до столу з її володінь у Сан-

дрінгемі та Балморалі. Улюблена м’ясна 

страва: стейк із соусом з грибів, вершків 

та віскі. 

Традиційний десерт для королеви — це 

полуниця з ферми у Балморалі або солод-

кі білі персики з теплиць у Віндзорському 

замку.

 ЩО ЇДЯТЬ ПРЕЗИДЕНТИ ТА ПОЛІТИКИ РІЗНИХ КРАЇН 
Інколи президентів навіть пожаліти хочеться: вони 24 години на день живуть у рам-

ках сурового протоколу. Те не роби, туди не ходи, бо інакше — скандал. І, здається, 

чи не єдина віддушина, що залишається бідолашним, — це гастрономія. Адже їжу, що 

їм подають до президентського столу, готують зазвичай кухарі найвищої кваліфікації. 

От нам і стало цікаво, що полюбляють їсти глави різноманітних держав.

 Фастфуд у Білому домі 
Складно сказати, що полюбляє їсти нинішній 

президент США Джо Байден, проте відомо, чим 

ласував його попередник. Виявилося, що До-

нальд Трамп — затятий прихильник фаст-фу-

ду. Його раціон — це гамбургери та сандвічі з 

яйцями і сиром, бекон та різноманітні соуси, 

смажені крильця з картоплею фрі, піца та солод-

ка випічка. Що цікаво, Трамп не вживав алко-

голь, проте постійно замовляв собі у кабінет ко-

ка-колу лайт із кофеїном та шоколадні коктейлі.

 Франція — все тільки французьке 
Президентський палац Емманюеля Макрона обслуговує штат із 25 кухарів. 

Здебільшого команда готує страви класичної французької кухні з продуктів, які 

виробляються у радіусі 100 км від Парижа, та з приправ, що вирощуються у садах 

палацу. Акцент робиться на сезонних продуктах. Половина інгредієнтів, що вико-

ристовуються у приготуванні страв для президентського подружжя, — органічні. 

Найулюбленіша страва Макрона — кордон блю: панірований у сухарях шніцель з 

телятини, начинений сиром та шинкою.

 Меркель обирає пиво та сосиски 
А от Ангела Меркель, екс-федеральний канц-

лер Німеччини, любить традиційну німецьку 

кухню з усілякими ковбасами та капустою. В її 

меню входять густі супи, шніцелі, свиняча ков-

баса з капустою, печеня. А ще Меркель дуже лю-

бить сири. Водночас, за словами її друзів, канц-

лер і сама чудово готує. Найкраще їй вдаються 

картопляний салат, шніцель, страви з морепро-

дуктів та печеня із гусака.

 Трюдо не п’є кави 
Прем’єр-міністр Канади любить пиво, азіатську їжу і не п’є кави. «Я неодноразово 

намагався, але так і не зміг привчити себе до кави», — зізнається Джастін Трюдо. І 

згадує про університетські часи, коли пробував пити каву, «щоб не спати», але все 

одно засинав. Поважає Трюдо і фаст-фуд: прем’єр-міністр частенько замовляє сма-

жену курку та різноманітні бургери.

 У фінів поважають голубці 
Улюблена страва президента Фінляндії Саулі Нійністе — дуже традиційна домаш-

ня їжа: голубці. Президент згадував про це у кількох інтерв’ю. І це не дивно, адже 

дитинство Нійністе припало на суворі 50-ті, коли навіть на свята пропонувалися пи-

роги з ріпою, вівсяні пластівці та щука у сухарях.

ÃÀÑÒÐÎÂÏÎÄÎÁÀÍÍß 
сильних свiту 

цього
ЩО ПОДАЮТЬ НА СНІДАНОК ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ 

ЄЛИЗАВЕТІ II, А ЧИМ ПРИГОЩАЮТЬ 
ДЖАСТІНА ТРЮДО? ПЕРЕСІЧНИМ 

ГРОМАДЯНАМ ЗАВЖДИ БУЛО ЦІКАВО, 
ЯКІ СТРАВИ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ 

НА СТОЛАХ VIP
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ПРИБЛИЗНО 264 МЛН ЛЮДЕЙ У СВІТІ, ЩО СКЛАДАЄ 3,6 % НАСЕЛЕННЯ 
ПЛАНЕТИ, МАЮТЬ ПАНІЧНІ РОЗЛАДИ. ПРО ЦЕ СВІДЧАТЬ ДАНІ ВСЕСВІТНЬОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Щ
о ж таке панічний розлад? 

Насамперед він характери-

зується раптовими й повто-

рюваними панічними атаками. Кожна з 

них може тривати від кількох хвилин до 

години, а іноді й довше.

Поодинокі панічні атаки не є паніч-

ним розладом: вони можуть виникати 

на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте, 

якщо йдеться про панічний розлад, лю-

дина відчуває надмірну тривогу, стрес та 

переживає панічні атаки в будь-який час 

та за різних обставин і часто без видимої 

на те причини.

Ті, хто страждають від панічних роз-

ладів, можуть почати уникати певних 

ситуацій через страх, що вони спро-

вокують нову панічну атаку. Таким 

чином є ризик опинитися у замкнено-

му колі «страху перед страхом» — така 

тривожність може сприяти частішим 

атакам та спричиняти депресивні роз-

лади.

Важливою особливістю панічного 

розладу є періодичні напади сильної 

тривоги (паніки), які не обмежуються 

будь-якою конкретною ситуацією або 

набором обставин, — і тому є неперед-

бачуваними.

Достеменно невідомо, чому в деяких 

людей розвивається панічний розлад, 

проте є кілька чинників, які формують 

підвищений ризик:

 стресові або травматичні події в 

житті (здебільшого);

 випадки панічних розладів у членів 

родини (спадковість);

  інші медичні або психіатричні фак-

тори чи негаразди.

 ЯК РОЗПІЗНАТИ ХВОРОБУ 
Симптомами панічного розладу мо-

жуть бути:

 прискорене серцебиття;

 біль у грудях та інші симптоми, 

схожі на серцевий напад;

 надмірне потовиділення;

 тремтіння, озноб або припливи жа-

ру;

 задишка та відчуття задухи;

 нудота або біль у животі;

 запаморочення;

 почуття нереальності того, що з ва-

ми відбувається (знеособлення або де-

реалізація);

 страх втратити контроль, «збоже-

воліти» чи померти;

 окремі специфічні симптоми.

 ЯК ДОПОМОГТИ СОБІ ПІД ЧАС 
ПАНІЧНОЇ АТАКИ?

Під час панічної атаки дуже важливо 

спробувати концентруватися на поточ-

ному моменті й ситуації, «заземлитися». 

Головний прийом — поставити ступні 

на підлогу (це допоможе відчути опору).

Однією з найпопулярніших технік є 

техніка «5—4–3—2–1». Назвіть:

 5 речей, які ви бачите (наприклад, 

ваші руки, стіл, небо);

 4 речі, які ви відчуваєте фізично 
(наприклад, тверда поверхня під нога-

ми, одяг на тілі тощо);

 3 речі, які ви чуєте (наприклад, звуки 

пташок, звук машин, музика);

 2 речі, які ви відчуваєте на нюх (напри-

клад, кава, парфум);

 1 річ, яку ви можете відчути на смак 
(м’ятна гумка, чай тощо).

Панічний розлад може засмучувати 

і турбувати людину, негативно впли-

вати на її соціальне й робоче життя. 

Крім того, він може бути симптомом 

якихось інших психічних розладів, 

саме тому у разі виявлення найпер-

ших симптомів варто звернутися до 

лікаря. Коректний діагноз та особли-

вості допомоги може встановити ли-

ше спеціаліст. Завжди звертайтеся для 

діагностики до свого сімейного ліка-

ря, а за необхідності й до спеціаліста з 

психічного здоров’я.

Пам’ятайте, що турбота про психіч-

не благополуччя — запорука міцного 

здоров’я!

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД МЕНЯЕТ УКРАИНСКИЙ РЫНОК ТРУДА И ВЫВОДИТ В ТОП НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ЭКСПЕРТЫ УБЕЖДЕНЫ: ВЕДУЩИМ В 2022 ГОДУ СТАНЕТ ПЕРСОНАЛ В СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

С
ектор услуг будет развиваться, и не всегда там 

нужно высшее образование, так как в первую 

очередь нужны специалисты среднего звена, го-

ворит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ:

— Это официанты, сотрудники отелей, администра-

торы, рецепционисты, хостес и т. д. Зарплаты в секто-

ре услуг не сильно изменятся, однако работу можно 

будет найти легко и очень быстро. Также невероятно 

востребованы в Украине инженерно-технологические 

специальности, работники критической инфраструк-

туры — электрики, специалисты по канализационным 

системам и водоснабжению, технологи перерабатыва-

ющей пищевой промышленности. В связи с развитием 

в стране аграрной сферы пользоваться спросом будут 

профессии, связанные с сельским хозяйством.

Назревает дефицит квалифицированных кадров в 

IT-сфере.

— В списке востребованных эти профессии оказа-

лись потому, что развиваются соответствующие от-

расли экономики. Небольшую прослойку необходи-

мых специалистов трудно создать из-за плохой систе-

мы образования, — пояснет финансовый аналитик.

Сложно будет найти работу экономистам и юри-

стам. В Украине учат и выпускают огромное количе-

ство не нужных рынку специалистов. На сегодняш-

ний день рынок перенасыщен представителями таких 

специальностей, и их можно рассматривать только как 

способ получить высшее образование.

Еще одну груп-

пу специальностей 

экономист назвал 

«условно востребо-

ванными» — они не 

пользуются попу-

лярностью в Укра-

ине, но могут быть 

очень нужны за гра-

ницей. Это все, что 

связано с фунда-

ментальной наукой 

и исследованиями. 

Речь идет также о 

высококвалифици-

рованных специа-

листах в энергетике, 

логистике и транс-

портной сфере.

Эксперты убеждены, что уже скоро во всем мире 

и в Украине могут исчезнуть многие профессии. В 

первую очередь это коснется монопрофессий. Уз-

копрофильные специалисты больше не смогут за-

крыть тот или другой глобальный кластер. В то же 

время отмечается, что ряд профессий может исчез-

нуть уже в ближайшее время. В список должностей 

эксперты внесли кассиров, курьеров, охранников, 

фасовщиков и банковских работников.

ÂIÄ ÑÒÐÅÑÓ ÄÎ ÏÀÍI×ÍÎI ÀÒÀÊÈ 
ÎÄÈÍ ÊÐÎÊ 

..

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ-2022: 
ÍÀÌ ÁÛ ×ÅÃÎ ÏÎÏÐÎÙÅ 
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На підставі ст.ст. 8, 13 Закону України 

«Про поховання та похоронну справу», 

Порядку надання допомоги на похован-

ня деяких категорій осіб виконавцю во-

левиявлення померлого або особі, яка зо-

бов’язалася поховати померлого, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 № 99, ураховуючи 

рішення виконавчого комітету Харківсь-

кої міської ради від 29.08.2018 № 584 «Про 

встановлення тарифів на ритуальні по-

слуги, які надає КП «Ритуал», керуючись 

ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Встановити з 01.01.2022 розмір до-

помоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення помер-

лого або особі, яка зобов’язалася похо-

вати померлого, зважаючи на вартість 

ритуальних послуг, але не більше 1730,0 

грн, за рахунок коштів бюджету Харків-

ської міської територіальної громади.

2. Головам адміністрацій районів Хар-

ківської міської ради визначити порядок 

фінансування та виплати допомоги на 

поховання в зазначеному розмірі.

3. Зобов’язати начальників управлінь 

соціального захисту населення 

адміністрацій районів Харківської місь-

кої ради здійснювати підготовку доку-

ментів щодо виплати громадянам допо-

моги на поховання.

4. Департаменту у справах інформації 

та зв’язків з громадськістю Харківської 

міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-

чити оприлюднення рішення в установ-

леному порядку в офіційному друкова-

ному виданні в п’ятиденний строк із дня 

його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського голови 

з питань охорони здоров’я та соціаль-

ного захисту населення Горбунову-Ру-

бан С. О.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі статей 78 та 137 Господарсь-

кого кодексу України, підпункту 1 пункту а 

статті 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ураховуючи 

клопотання Департаменту освіти Харків-

ської міської ради та звернення Управлін-

ня освіти адміністрації Київського району 

Харківської міської ради, комунального 

закладу «Харківський університетський 

ліцей Харківської міської ради Харківсь-

кої області», керуючись статтями 42, 59 

зазначеного Закону, виконавчий комітет 

Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з оперативного управлін-

ня Управління освіти адміністрації 

Київського району Харківської міської 

ради нежитлову будівлю літ. «Б-2», за-

гальною площею 2 192,3 кв. м, нежит-

лову будівлю літ. «В-1», загальною пло-

щею 65,3 кв. м, та сарай панельний, за-

гальною площею 10,0 кв. м, по провулку 

Лісопарківському 1-му, 7-А.

2. Передати в оперативне управлін-

ня комунальному закладу «Харківсь-

кий університетський ліцей Харківської 

міської ради Харківської області» не-

житлову будівлю літ. «Б-2», загальною 

площею 2 192,3 кв. м, нежитлову будів-

лю літ. «В-1», загальною площею 65,3 

кв. м, та сарай панельний, загальною 

площею 10,0 кв. м, по провулку Лісопар-

ківському 1-му, 7-А.

3. Управлінню комунального майна та 

приватизації Департаменту економіки та 

комунального майна Харківської міської 

ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-

новленому порядку передачу нерухомого 

майна згідно з пунктами 1—2 рішення.

4. Доручити Департаменту у спра-

вах інформації та зв’язків з громадсь-

кістю Харківської міської ради (Сідо-

ренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-

ня рішення в установленому порядку в 

5-денний строк із дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського голо-

ви — директора Департаменту еко-

номіки та комунального майна Харків-

ської міської ради Фатєєва М. І.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

Відповідно до Закону України «Про 

передачу об’єктів права державної та ко-

мунальної власності», Положення про 

порядок передачі в комунальну власність 

державного житлового фонду, що пере-

бував у повному господарському відан-

ні або в оперативному управлінні під-

приємств, установ та організацій, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.11.1995 № 891, рішення 

21 сесії Харківської міської ради 6 скли-

кання від 19.12.2012 № 974/12 «Про кому-

нальну власність м. Харкова», керуючись 

ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт приймання-пере-

дачі відомчого житлового будинку по 

вул. Достоєвського, 13-А, загальною 

площею 3602,0 кв. м, від ЗАТ «Будде-

таль-сервіс».

2. Управлінню комунального май-

на та приватизації Департаменту еко-

номіки та комунального майна Харків-

ської міської ради (Солошкін В. М.) на 

підставі рішення здійснити відповідні 

заходи, пов’язані з прийняттям до ко-

мунальної власності Харківської міської 

територіальної громади відомчого жит-

лового будинку по вул. Достоєвського, 

13-А.

3. Департаменту у справах інформації 

та зв’язків з громадськістю Харківської 

міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-

чити оприлюднення рішення в засобах 

масової інформації у встановленому по-

рядку.

4. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського го-

лови — директора Департаменту еко-

номіки та комунального майна Харків-

ської міської ради Фатєєва М. І. та за-

ступника міського голови — директора 

Департаменту житлового-комунального 

господарства Харківської міської ради 

Мірошника В. М.
Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 19.01.2022 № 22

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 19.01.2022 № 37

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 19.01.2022 № 38

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АКТА ПРИЙМАННЯПЕРЕДАЧІ ВІДОМЧОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 13А, ВІД ЗАТ «БУДДЕТАЛЬСЕРВІС»

CОТРУДНИКИ СКП «ХАРЬКОВЗЕЛЕНСТРОЙ» ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХГС ДЕМОНТИРУЮТ ИНСТАЛЛЯЦИИ, 
КОТОРЫМИ УКРАШАЛИ ГОРОД НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Д
емонтаж начали после 19 января с отдаленных районов, а завершают в цен-

тре Харькова. В частности, 24 января рабочие разбирали декорацию «Сан-

та-Клаус» на пл. Конституции.

— На демонтаж декораций нужно намного меньше времени, чем на их установ-

ку. Далее все декорации пройдут плановое техобслуживание. Некоторые нужно бу-

дет отремонтировать, остальные — спрячут до следующего Нового года, — сообщил 

пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Алексей Комяков.

ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È 
Â ÄÅÊÀÁÐÅ 
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По горизонтали: 3. Часть металлорежуще-

го или деревообрабатывающего станка. 6. Балет 

П. И. Чайковского. 9. Топор с тупым лезвием для 

колки дров. 12. Род пирожного из заварного теста. 

14. Женщина, которая живет рядом с кем-нибудь. 

16. Официальное посещение. 17. Насекомое, опы-

литель растений. 18. Кондитерское изделие в виде 

однородной массы, получаемой из какао с добав-

лением сахара. 19. Представительный орган госу-

дарственной власти. 20. Содержание, значение че-

го-нибудь. 21. Военачальник. 23. Часть руки от за-

пястья до конца пальцев. 24. Полезное ископаемое. 

27. Отношение количества чего-либо к определен-

ной единице пространства. 28. Небольшая гора с 

пологими склонами, поросшая лесом.

По вертикали: 1. Короткий занимательный 

рассказ. 2. Рыба с красноватыми нижними плав-

никами. 4. Загадка, в которой искомое слово или 

фраза изображены комбинацией фигур, букв, зна-

ков. 5. Округлая выпуклость, бугорок. 7. Научное, 

художественное произведение. 8. Прибор для из-

мерения температуры. 10. Информация о текущих 

событиях. 11. Разновидность дорожной сумки. 

12. Проверочное испытание по какому-либо учеб-

ному предмету. 13. Часть тела, в которой располо-

жены органы пищеварения. 15. Одна из категорий 

в систематике животных и растений. 21. Совокуп-

ность приемов использования языковых средств в 

различных условиях речевой практики. 22. Часть 

города, отведенная для принудительного поселе-

ния людей, дискриминируемых по расовым или 

религиозным признакам. 25. Приступ, решитель-

ная атака. 26. Мнение общества о чем-нибудь.

ОО
чищение — важный этап, ко-

торый нужно проводить утром 

и вечером, независимо от воз-

раста и типа кожи. Зимой важно исполь-

зовать мягкое средство для умывания, которое 

не разрушает защитный барьер кожи. Избегайте 

косметики, которая содержит сульфаты, спирт, 

парабены.

Кроме очищающего средства и тоника, в вашем 

арсенале должен еще быть скраб или мягкий по-

верхностный пилинг, который можно использо-

вать дома. Эти средства помогут более тщательно 

очистить поры. Они способствуют обновлению 

клеток кожи, отшелушивая верхний ороговев-

ший слой. Скраб или пилинг достаточно исполь-

зовать один раз в неделю (если кожа чувствитель-

на, то реже).

Помните, что ваша кожа в зимний пери-

од ослаблена, поэтому не стоит использовать 

большое количество очищающих масок, это мо-

жет привести к сухости, зуду, шелушению и появ-

лению морщин.

В зимний период увлажнение кожи нужно про-

водить вечером, перед сном, потому что, если это 

сделать утром, после выхода их дома кожа ис-

пытает сильный стресс. Кроме крема, в качестве 

дополнительного ухода, можно использовать 

увлажняющие маски.

Зимой наша кожа очень нуждается в питании. 

Дневной крем для лица необходимо наносить за 

30 минут до выхода из дома, чтобы он успел впи-

таться. Питание кожи заключается не только в 

нанесении питательного крема, но и в использо-

вании сывороток и специальных масок для лица.

Сыворотка для лица — это интенсивное сред-

ство с высокой концентрацией активных компо-

нентов, благодаря этому сыворотка проникает 

в более глубокие слои кожи, чем крем. Но эти 

средства не заменяют друг друга. Сыворотки есть 

разного предназначения (решают конкретные за-

дачи), и они способны решить много проблем с 

кожей, если ее правильно подобрать.

В составы кремов для зимнего периода должны 

входить: натуральные масла, антиоксиданты, ги-

алуроновая кислота, пептиды, глицерил глюко-

зид, ниациамид, морские водоросли. Это не зна-

чит, что все эти компоненты должны быть в од-

ном креме для лица, например, крем с пептидами 

будет прекрасным выбором. Все эти компоненты 

направлены на то, чтобы сохранить водный ба-

ланс кожи, насытить ее влагой и поддерживать в 

хорошем состоянии.

Зимой наша кожа теряет природное 
сияние и цвет лица становится тусклым, 
серым, нередко появляются сухость 
и даже чрезмерная чувствительность. 
Наше лицо нуждается в бережном и более 
тщательном уходе.

ÌÎÐÎÇ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍ: 
ÊÀÊ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ ÇÀ ÊÎÆÅÉ 
ÇÈÌÎÉ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Есть вероятность, что ваши недоброжелатели по-

пытаются испортить вам день. Постарайтесь не 

слишком откровенничать с людьми, которых вы пло-

хо знаете. Доверяйте только своим близким. Сегодня 

откажитесь от ненужных покупок.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Звезды говорят, что в этот день жизнь откроется с 

неожиданной стороны и заиграет яркими красками. 

В ваших руках будет шанс изменить все так, как вам 

хочется. Используйте его.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вас ждут карьерные изменения в ближайшее вре-

мя. Если найдете верный подход к нужным людям, то 

сможете добиться хороших условий на рабочем ме-

сте. Вечер проведите в компании близких людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не стоит торопить события. Будьте терпеливыми и 

не требуйте от окружающих невозможного. Вечером 

физические нагрузки помогут справиться с мрачны-

ми мыслями.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Благоприятный день для творческой самореализа-

ции. Вы будете купаться в лучах славы, и вашу работу 

оценят по достоинству. Однако постарайтесь не за-

дирать голову. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Хороший день для встреч с друзьями и интересных 

знакомств. Череда событий этого периода даст вам 

ощущение насыщенности. Все дела, которые не тре-

буют спешки, лучше отложить.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Позаботьтесь о том, чтобы все родные и близкие 

чувствовали себя комфортно при общении с вами. 

Не забывайте об отдыхе и профилактических оздоро-

вительных мероприятиях.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
В этот день есть риск ссор и недопонимания с близ-

ким человеком. Постарайтесь не создавать двусмыс-

ленных ситуаций. Также будьте внимательны с день-

гами, есть вероятность потерять солидную сумму.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Ваши оптимизм и обаяние помогут завести полез-

ное знакомство. Устройте себе небольшой отдых: 

восстановите силы. Вечером вас ждет важный теле-

фонный разговор. Отнеситесь серьезно и не делайте 

скоропалительных выводов

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Любые крупные траты в этот день будут оправдан-

ны. Не жалейте денег на качественные вещи, в буду-

щем покупка принесет вам радость. Вечером займи-

тесь бытовыми вопросами, хватит закрывать глаза на 

проблемы с жильем.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Если перед вами встанет выбор: отношения с близ-

ким человеком или важная деловая поездка — звезды 

советуют выбрать второе. Не идите на поводу у лю-

дей, которые считают вас своей собственностью. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Благоприятный день для общения, для восстанов-

ления испорченных отношений. Будьте настойчивее, 

если хотите, чтобы люди вас воспринимали всерьез. 

Избегайте сплетен и сомнительных предприятий.

26 ÿíâàðÿ — пасмурно, небольшой снег. Ветер южный, 

2 м/сек. Температура ночью — -10 °С, днем — -6 °С.

27 ÿíâàðÿ — пасмурно. Ветер юго-восточный, 2 м/сек. 

Температура ночью — -13°С, днем — -6 °С.

Ïîãîäà
Веттерер ююжжны

Ãîðîñêîï íà 25 ÿíâàðÿ 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Горшок. 5. Слепок. 8. Укроп. 9. Луч-

ник. 10. Уныние. 11. Омлет. 12. Арктика. 15. Дискета. 

18. Удаль. 19. Глава. 22. Зоопарк. 24. Банкрот. 28. Дробь. 

29. Авария. 30. Европа. 31. Грант. 32. Трасса. 33. Ехидна.

По вертикали: 1. Галета. 2. Ручник. 3. Куколка. 4. Кроль. 

5. Спутник. 6. Пенсне. 7. Клетка. 13. Радио. 14. Тулуп. 

16. Кулак. 17. Тавро. 20. Бродяга. 21. Варьете. 22. Затакт. 

23. Облава. 25. Рекорд. 26. Триада. 27. Монах.


