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ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХАРЬКОВЕ ПЛАНИРУЮТ 
ВОССТАНОВИТЬ НЕКОТОРЫЕ ДОМА, РАЗРУШЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВРАЖЕСКИХ ОБСТРЕЛОВ

арьковский городской голова Игорь 
Терехов сообщил, что в ночь на 16 сен-
тября, около 3:30 российский агрес-

сор нанес ракетный удар по Слободскому 
району Харькова:

— Одна из вражеских ракет попала 
в  землю возле жилого двухэтажного дома 
в  Слободском районе. В  результате взрыва 
четыре человека получили легкие ранения, 
и  все они после оказания медицинской по-
мощи от госпитализации отказались. Также 
были частично разрушены пять частных га-
ражей, повреждены окна и крыша в близле-
жащих жилых домах. Кроме того, от попада-
ния раскаленных обломков ракеты загорелся 

автомобиль «KIA». Он был полностью уничто-
жен. Вторая ракета попала в  дорожное по-
лотно в Киевском районе. Вблизи попадания 
разрушено одноэтажное здание. Пожара не 
было.

На сегодняшний день в Харькове не подле-
жат реновации более 400 домов. И пока лю-
ди, потерявшие свои дома, не получат жилье, 
их расселяют в общежития.

— 150 тысяч человек лишились крова. Мы 
работаем над тем, чтобы переселить людей, 
когда они вернутся, как им дать квартиры 
в  новых микрорайонах, как построить эти 
микрорайоны, чтобы люди могли нормально 
жить и  работать в  Харькове. Обеспечение 

жильем харьковчан — одна из приоритетных 
задач, которая стоит перед нами сегодня. 
И мы сделаем все возможное, чтобы решить 
ее в максимально краткие сроки.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÆÈËÜß
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
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ÄÈÀËÎÃ Â ÍÎÂÎÌ 

ÔÎÐÌÀÒÅ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак провел онлайн-встречу формата «Киевская 
инициатива» с участием внешнеполитических 
советников глав государств и правительств 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, 
Словакии, Чехии и Венгрии.

Андрей Ермак отметил важность продолже-

ния и развития диалога в новом формате, старт 

которому был дан в Киеве 22 августа. Глава ОП 

проинформировал участников встречи о паке-

те рекомендаций по гарантиям безопасности 

для Украины, который подготовила Междуна-

родная рабочая группа под руководством Ан-

дрея Ермака и бывшего Генерального секретаря 

НАТО Андерса Фога Расмуссена:

— По итогам войны, которую развязала рф 

против Украины, наше государство должно пол-

ностью восстановить свою территориальную це-

лостность в международно признанных границах, 

должно быть обеспечено послевоенное восста-

новление нашей страны и ускоренное вступление 

в европейские и евроатлантические структуры. 

Чтобы успешно реализовать эти задачи, Укра-

ина должна стать гарантированно безопасной. 

Это значит, что мы должны получить надежные 

международные гарантии безопасности на время, 

пока Украина не станет полноправным членом 

ЕС и НАТО. Гарантии безопасности для Украи-

ны должны определять ряд обязательств, взятых 

группой гарантов. Они должны быть обязатель-

ными для выполнения на основе двусторонних 

соглашений, но объединены в рамках совместно-

го документа о стратегическом партнерстве под 

названием «Киевский договор по безопасности». 

Пакет рекомендаций по гарантиям безопасности 

будет использоваться как основа для дальнейших 

переговоров с международными партнерами по 

получению Украиной действенных и юридиче-

ски обязывающих гарантий безопасности. Это в 

интересах не только Украины, но и всего Евро-

пейского континента, в первую очередь Цен-

тральной и Восточной Европы.

ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ УКРАИНЫ 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ 
СИСТЕМ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
И ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ, КОТОРЫЕ 
ОБЕЗОПАСЯТ ГРАЖДАН И ГРАЖДАНСКУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ОТ ПОСТОЯННЫХ АТАК 
СО СТОРОНЫ РФ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ 
ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОМИССИИ УРСУЛОЙ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН 
В КИЕВЕ

Н
аличие современных систем ПВО будет 

способствовать, в частности, возвраще-

нию украинцев домой из-за границы.

— Вопрос — обеспечить им безопасность. Это 

сложный вопрос. Безопасность — это противо-

воздушная оборона. Я не знаю, как это решить 

оперативно, но ПВО и ПРО — это для нас сегодня при-

оритет. Есть определенные положительные решения 

по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов 

NASAMS и IRIS-T. Мы ожидаем несколько систем 

IRIS-T. Пока не получили ни одной. Так же, как от 

США мы ожидаем — и благодарны за поддержку этого 

процесса — NASAMS, — рассказал Президент.

По словам Главы государства, Украина настрое-

на активно работать по вопросу предоставления ПВО 

с такими странами, как Франция, Италия, Германия:

— Не получил пока положительную ре-

акцию от Израиля. Государств, которые мо-

гут гарантировать нам с вами закрытие неба, 

по крайней мере с точки зрения ПВО, не так 

много. И вокруг этих государств и нужно ре-

шать этот вопрос. Важно ускорить процесс 

предоставления нашей стране систем ПВО, 

ведь ежедневно от агрессии россии гибнут гра-

жданские украинцы. Хочется, чтобы все го-

сударства, способные дать Украине тяжелую 

технику, открыли это окно. Недавние успехи 

на фронте, прежде всего на Харьковщине, ста-

ли возможны благодаря ВСУ и тому, что Укра-

ина получила ту помощь, которую запрашива-

ла. Все действия на поле боя — это конкрет-

ные операции, подкрепленные конкретным 

оружием. Тогда будет конкретный результат. 

А о смелости и уме наших Вооруженных сил 

не надо даже говорить, все видно по результатам.

Урсула фон де Ляйен отметила, что Европейская 

комиссия поддерживает общий подход стран ЕС по 

предоставлению Украине той вооруженной поддерж-

ки, в которой она нуждается для своей защиты.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

С момента восстановления в территориальных 
подразделениях ЦПАУ Харькова услуги по вклеиванию 
фотографии в паспорт гражданина Украины ею 
воспользовались более 900 человек.

В 
Центре предоставления административных 

услуг напомнили, что по достижении 25- и 

45-летнего возраста харьковчане могут вклеить 

фотографию в паспорт гражданина Украины в террито-

риальных подразделениях ЦПАУ:

 Киевского района (ул. Чернышевская, 55);

 Шевченковского района (пр. Науки, 17-а);

 Салтовского района (ул. Юрьевская, 13);

 Регионального центра услуг (пр. Тракторострои-

телей, 144).

Услуга доступна гражданам, место жительства ко-

торых зарегистрировано в соответствующих районах 

Харькова. В то же время на период военного положения 

паспорт, срок действия которого истек, или тот, в ко-

торый вовремя не была вклеена фотография, считается 

действующим для отождествления личности.

В Харькове стартовал челлендж 
«Есть профессия в мире — сердце отдавать 
детям!». Мероприятие проводится среди 
учащихся и воспитанников учреждений 
дошкольного, общего среднего и внешкольного 
образования и продлится до 2 октября.

В 
Департаменте образования ХГС отмети-

ли, что для участия в челлендже предла-

гается два формата: фото/фотоколлаж 

ребенка с любимым педагогом/педагогами или 

видеообращение-поздравление к педагогам учрежде-

ния/города (продолжительность индивидуальных работ 

— до 30 сек., коллективных — до 1 мин.):

— Приглашаем всех, кто считает харьковских педаго-

гов лучшими, принять участие в челлендже, поблагода-

рить тех, кто приобщил к книге, зажег искорку знаний, 

стал старшим другом и советчиком, кому обязаны свои-

ми жизненными и профессиональными победами.

К работам необходимо добавить комментарий о пе-

дагогах и авторах работы, в частности, указать учебное 

заведение, район, предмет, который преподает учитель, 

название кружка, который ведет руководитель, или воз-

раст детей, с которыми работает воспитатель.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие тре-

бования: видео/фото/коллаж должно быть выполнено 

только в горизонтальном формате. Работа должна со-

ответствовать тематике и целям конкурса и быть раз-

мещенной на странице Facebook с двумя хэштегами: 

#харківськіосвітяникращі и #харківськівчителікращі, 
#харківськівихователікращі, #харківськіпозашкільникикращі 
(второй хэштег выбирается в зависимости от того, о ком 

в материале идет речь). Также все надписи и поздравле-

ния должны быть только на украинском языке.

После размещения видео на странице Facebook необ-

ходимо передать эстафету хотя бы одному другу, указав 

его имя в сообщении. Для участников, публикующих 

видео, также необходимо отметить сообщество Депар-

тамента образования, на странице которого будут опуб-

ликованы лучшие работы.

Кроме того, материалы могут быть обнародованы во 

время городских мероприятий по случаю Дня работ-

ников образования и в телеграм-каналах Департамента 

образования. Для этого участникам необходимо отпра-

вить работы по электронному адресу: kharkiv.challenges@

ukr.net. При этом обязательно нужно указать ФИО авто-

ра и педагога, учебное учреждение, район и два хэштега.

Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ — 
Ê ÄÅÒßÌ

ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÄËß ÃÎÐÎÆÀÍ
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ГЕРОЯМ СОВРЕМЕННОСТИ
Ко Дню защитников и защитниц Украины Департамент 

образования ХГС инициирует акцию «Героям 
современности» для юных харьковчан и педагогов.

В Департаменте отметили, что творческие работы 

участники могут прислать до 13 октября по электронно-

му адресу: kh.prysvyata@gmail.com. Работы принимаются 

в трех номинациях:

 «Благодаря нашим 

защитникам…»: участ-

ники предоставляют 

фото, фотоколлаж 

или видеообращение 

к защитникам, в ко-

тором должны про-

должить выражение 

«Благодаря нашим 

защитникам я/мы…» 

и поблагодарить за-

щитников, приложив руку к сердцу. Работы могут быть 

индивидуальными (фото/фотоколлаж) или коллектив-

ными (видообращение от группы или класса);

 «Ладошки пожеланий нашим защитникам»: дошколь-

ники и учащиеся начальной школы рисуют детскую ла-

дошку/ладошки, на пальчиках вписывают пожелания 

защитникам и защитницам Украины; работы могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными семейны-

ми, например, детские и взрослые ладошки;

 «Ладошка помощи»: ученические мини-произведе-

ния или короткие видео продолжительностью до минуты 

о том, как школьники помогают защитникам и защитни-

цам Украины приближать мир и победу.

Работы должны соответствовать тематике и идее акции; 

любые надписи разрешаются только на государственном 

языке; в работе должна быть четко видна информация об 

авторе (фамилия, имя, учебное заведение, класс, район); 

в названии файлов можно использовать только латинские 

буквы; принимаются видеофайлы с расширением mp4 

размером не более 50 МБ; в номинации «Ладошки поже-

ланий нашим защитникам» просят присылать фоторабо-

ты, выполненные в произвольной технике и фото автора 

с работой; если участник высылает мини-произведение, 

необходимо добавить хотя бы одно фото, подтверждаю-

щее информацию, указанную в работе.

Лучшие работы будут размещены в телеграм-каналах 

«Харьков вдохновляет» и «Харьковские герои образова-

тельного фронта» в течение сентября-октября.

РЕМОНТНИКИ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ХГС С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ 
В ОДНОМ ТОЛЬКО НОВОБАВАРСКОМ РАЙОНЕ ХАРЬКОВА ЛИКВИДИРОВАЛИ 
38 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА СЕТЯХ, ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 24 СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦА 
И ВОССТАНОВИЛИ ТРИ УЛИЧНЫЕ КОЛОНКИ

Н
а предприятии сообщили, что оперативно 

реагируют на все заявки харьковчан, чтобы 

у потребителей не было проблем с водоснаб-

жением: «В частности, наши аварийщики успешно 

завершили устранение нештатных ситуаций на водо-

водах по ул. Дмитриевской и пр. Ново-Баварскому, 

а также провели ремонтные работы на пяти смотровых 

колодцах, восстановили водоснаб-

жение жителям ул. Конторской 

и ул. Тимирязева/Архангельской. 

Стараемся оперативно отраба-

тывать все обращения горожан. 

Выполняем плановые ремонты 

и перекладки на наружных сетях, 

а также возникающие текущие ре-

монты. Одним словом, продолжа-

ем прилагать максимум усилий, 

чтобы наши потребители были 

обеспечены водой. Ремонты на трубопроводах прово-

дим комплексно — с заменой технически изношенной 

запорной арматуры и проверкой или установкой по-

жарных гидрантов», — рассказал начальник 

районной службы наружных водопровод-

ных сетей Евгений Сальков.

 НА ЗАДАНИЕ  В ЛЮБУЮ МИНУТУ
Водитель участка обслуживания электро-

оборудования насосных стаций КП «Харько-

вводоканал» Манвел Асла-

нян не только добросовест-

но выполняет свои прямые обязанно-

сти, но и всегда приходит на помощь 

коллегам. С первых дней войны он 

активно помогает своему подразделе-

нию обеспечивать стабильную работу 

электрооборудования насосных стан-

ций, от которого зависит бесперебой-

ная подача воды харьковчанам.

— Манвел Асланян очень ответ-

ственно подходит к выполнению своих обязанностей, 

ведь многое зависит от того, насколько оперативно 

ремонтники прибудут на место и приступят к ликви-

дации аварии. Поэтому автотранспорт всегда нахо-

дится в исправном состоянии и готов в любую минуту 

выехать на задание. Также Манвел Асланян в случае 

необходимости помогает устранять сложные повре-

ждения на кабельных линиях и участвует в ремонте 

электрооборудования. Особенно это важно во время 

чрезвычайных ситуаций, связанных с вражескими об-

стрелами, — отметили на предприятии. Сам Манвел 

говорит, что ему очень приятно осознавать, что в ста-

бильном обеспечении водой харьковчан в это тяжелое 

время есть частичка труда каждого работника «Харь-

ковводоканала».

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ:
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ ÐÅØÀÅÌ ÏÐÎÁËÅÌÛ 

С 15 сентября в Харькове начали курсировать 
еще два автобусных маршрута.

В 
Департаменте инфраструктуры Харь-

ковского горсовета сообщили, что в связи 

с необходимостью обеспечения транспорт-

ного сообщения жителей района Шишковки воз-

обновил работу автобус № 241э, который курсиру-

ет по следующему маршруту: ул. Шишковская, 8 — 

ул. Саперная — ул. Шевченко — ст. м. «Киевская».

Кроме того, к услугам жителей 626-го микро-

района — автобусный маршрут № 228э, путь дви-

жения которого: ст. м. «Им. А. С. Масельского» — 

пр. Тракторостроителей — ул. Краснодарская — 

ул. Велозаводская — ул. Амосова — ул. Солнеч-

ная — ул. Краснодарская — пр. Тракторостроителей — 

ст. м. «Им. А. С. Масельского».

В 
полном объеме вывозить твердые 

бытовые отходы рабочие КВБО на-

чали с апреля, после того как ок-

купантов вытеснили на достаточное расстояние 

за пределы Харькова. В настоящее время бригады 

регулярно очищают от мусора улицы Юбилейную, 

Грищенко, Оскольскую, Кулиничевскую, Крама-

ренковскую и другие. В одной из бригад мусоро-

возов на этом маршруте работает семья Луговых — 

отец и сын. Старший, Александр, — водитель, тру-

дится на предприятии уже 14 лет. А его сын Алек-

сей — более двух лет работает грузчиком. Когда на-

чалась война, Луговые не уехали из города, а про-

должили добросовестно выполнять свою работу, не 

останавливали ее в течение первых, самых трудных 

для Харькова месяцев войны.

— В первый день 

войны началась кано-

нада. Было страшно — 

едешь и не понимаешь, 

прилетит — не приле-

тит. Очень много было 

взрывов. Сейчас, к сча-

стью, ситуация стаби-

лизировалась. Продол-

жаем трудиться на благо родного города и верить 

в лучшее! — говорит Алексей Луговой.

На предприятии отметили, что за летние месяцы 

объемы бытовых отходов превысили 2,6 тыс. кубо-

метров и сейчас продолжают расти:

— Когда Вооруженные силы Украины соверши-

ли значительный прорыв по деоккупации терри-

торий Харьковской области, харьковчане почув-

ствовали безопасность и защищенность и начали 

возвращаться в родной город. Учитывая это, мы 

просим жителей обращать внимание на места пар-

ковки своих авто во дворах, чтобы это не усложня-

ло проезд мусоровозов к контейнерам.

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ 
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

ÐÀÁÎÒÀÅÌ È ÂÅÐÈÌ Â ËÓ×ØÅÅ!
Более 32 кубометров мусора вывозят ежедневно 
из поселка Кулиничи бригады КП «Комплекс 
по вывозу бытовых отходов» Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства ХГС.



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
17 сентября 2022 года4 Îñîáèñòîñòi

8 ВЕРЕСНЯ У 96РІЧНОМУ ВІЦІ 
НЕСПОДІВАНО ПОМЕРЛА КОРОЛЕВА 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЄЛИЗАВЕТА ІІ. ВОНА 
НАЙДОВШЕ В ІСТОРІЇ ПЕРЕБУВАЛА НА 
БРИТАНСЬКОМУ ПРЕСТОЛІ Й ЗА СВОЄ 
ЖИТТЯ, БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ, СТАЛА 
СИМВОЛОМ ЦІЛОЇ НАЦІЇ. ПОХОВАННЯ 
ЕЛИЗАВЕТИ II ВІДБУДЕТЬСЯ 19 ВЕРЕСНЯ

Т
епер Британія занурилася в десятиденний 

траур: ЗМІ дотримуються спеціальних про-

токолів, відбуваються прописані державні 

заходи — включно з тим, куди й коли має передава-

тися труна з тілом Єлизавети ІІ.

Однак без монарха Британія не лишилася. Новим 

главою держави стає 73-річний старший син Єли-

завети, донедавна принц Чарльз, який на престолі ма-

тиме нове ім'я — Карл ІІІ. Утім, головним та найулюб-

ленішим монархом для нинішніх поколінь британців 

лишиться саме Єлизавета. За понад 70 років перебу-

вання на престолі вона — попри формальну відсутність 

впливу — відіграла важливу роль в історії своєї країни. 

І, певно, у історії цілого світу.

 КОРОЛЕВА У ЧАСИ ЗМІН
Правління Елізабет Алек-

сандри Мері Віндзор почало-

ся в далекому 1952-му, коли 

їй було лише 25 років. Можна 

сказати, що до цього привів 

збіг обставин: король Еду-

ард VIII, брат батька Єлизаве-

ти Георга VI, зрікся престолу 

через роман із американкою 

Воллі Сімпсон.

Як тут не побачити паралелі 

з онуком Єлизавети, принцом 

Гаррі та Меган Маркл!

Але тоді вона не уявляла 

подібних аналогій.

— Я щиро заприсяглася служити вам так само, як 

і багато хто з вас присягнув на службу мені. Протягом 

усього свого життя я всім серцем прагнутиму бути гід-

ною вашої довіри, — сказала 70 років тому Єлизавета ІІ 

у вечірньому зверненні після своєї коронації.

Життя королеви припало на бурхливі події в історії 

Великої Британії. Так, вона стала останнім монархом 

Британської імперії в повному сенсі цього слова: спер-

шу, в 1960–70-х роках, відбулася деколонізація Афри-

ки, а в 1997-му країна передала Китаю Гонконг і поз-

булася останньої великої колонії. На її життя припав 

вступ і водночас вихід Британії з Європейського Сою-

зу. І це не кажучи про менш масштабні події, як-от вій-

на на Фолклендських островах, де, до слова, воював і її 

син принц Ендрю, як пілот гелікоптера.

Не менш драматична ситуація склалася і в самому 

Сполученому Королівстві: варто згадати і часи Смути 

в Північній Ірландії, що за чверть століття забрала жит-

тя понад 3500 людей, і так звану деволюцію 

(збільшення повноважень парламентів 

Шотландії та Уельсу), і референдум про не-

залежність Шотландії у 2014-му, який ледь 

не призвів до розпаду Британії (до речі, 

Єлизавета ІІ, як проговорився екс-прем’єр 

Девід Кемерон, була проти нього).

Усі ці події, здавалося б, ніяк не вплинули 

на Єлизавету ІІ. Вона залишалася «острів-

цем» стабільності для більшості британців. 

І це не голослівна оцінка, а дані опитуван-

ня за 2020 рік, де це твердження підтрима-

ли 60 % британців. Це, зокрема, відобража-

лося й на рейтингах самої королеви, які незмінно були 

вищими за решту членів монаршої родини — й самого 

інституту монархії як такого.

Незмінним, здається, був і сформований образ ко-

ролеви. Ви однозначно пам’ятаєте її лук — консерва-

тивні пальта в пастельних кольорах із капелюшками, 

та улюблену породу собак — королівських коргі.

Єлизавета ІІ робила все, щоб показати себе близь-

кою до народу. У пресі нещодавно виринули фото, як 

вона їздила верхи (і це в 95 років), сама відправляла 

твіт за допомогою iPad чи пригощала го-

стей тортом. Участь у близько 600 заходах 

на рік постійно тримали королеву в полі 

зору медіа.

 КОРОЛЕВА ІЗ ВПЛИВОМ 
      НА ПОЛІТИКУ

Британська королева, всупереч стерео-

типу, мала реальні повноваження. 

Наприклад, вона, хай і формально, за-

тверджувала всі закони (ця процедура має 

назву «королівська санкція», royal assent), 

призначала і звільняла голів урядів, могла 

відкривати сесії парламенту, помилувати 

засуджених, оголошувати війни тощо.

А ще глава Британської держави, яким 

є король чи королева, має фактичний 

імунітет від кримінального та цивільно-

го переслідування (це по 

суті означає, що його чи її 

не можна арештувати); мо-

же подорожувати без пас-

порта і кермувати автівкою 

без водійських прав; монарх 

звільнений від сплати де-

яких податків; і навіть мо-

же святкувати день наро-

дження двічі на рік — у своє 

фізіологічне свято та у ін-

ший день, який вона обирає 

сама. При цьому формаль-

но Єлизавета ІІ як глава держави повинна була бути 

поза політикою і не втручатися у внутрішні справи 

парламенту.

Але цього правила вона дотримувалася не завжди.

Певно, найбільш відомим випадком стало пого-

дження королевою проро-

гації (призупинення) роботи 

парламенту на шість тижнів 

у серпні 2019 року за по-

данням новопризначеного 

прем’єра Бориса Джонсо-

на. Останній сподівався, що 

це допоможе йому швидше 

втілити в життя Brexit.

Цей крок тоді викликав 

значний ажіотаж: були про-

тести, Джонсона звинувати-

ли у втягуванні Єлизавети ІІ 

в політику, з новою силою нагадав про себе рух за скасу-

вання монархії в Британії; зрештою, втрутився Верхов-

ний суд Англії, який визнав пророгацію незаконною.

А ще королева, хай і непрямо, висловлювалася на 

підтримку України.

Ще в червні 2014 року під час промови в Палаті гро-

мад вона заявила, що її уряд «працюватиме заради 

миру і безпеки на кордонах Європи й стабільних від-

носин між росією та Україною на основі дотримання 

національного суверенітету, територіальної цілісності 

й міжнародного права».

У березні 2022 року, вже після повномасштабного 

вторгнення, Єлизавета ІІ зробила «щедру пожертву» 

фонду допомоги українцям, які втікають від російсь-

кого вторгнення. А ще — надіслала окреме привітання 

Україні з Днем Незалежності, в якому побажала, щоб 

«український народ в Україні і по всьому світу мав на-

году відсвяткувати свою культуру, історію та ідентич-

ність».

 СІМ РЕКОРДІВ ГІННЕСА
НАЙСТАРІШИЙ ЧИННИЙ МОНАРХ. Королева Ве-

ликобританії — четвертий за тривалістю правлячий 

монарх. Ще у 2015 році, після смерті короля Саудівсь-

кої Аравії Абдалла ібн Абдель Азіз Аль Сауда, вона ста-

ла найстарішим монархом у світі.

МОНАРХ, ЯКИЙ ПРАВИВ НАЙДОВШЕ. Короле-

ва Єлизавета II була четвертим за тривалістю правля-

чим монархом у світі й но-

сила титул монарха, який 

правив найдовше. У трій-

ку «рекордсменів» вхо-

дять король Франції Лю-

довик XIV, який правив 

72 роки і 110 днів, король 

Таїланду Пхуміпон Адулья-

дет, котрий керував 70 ро-

ків і 126 днів, і король Ліх-

тенштейна Йоганн II, часи 

правління якого становили 

70 років і 91 день.

Ще один рекорд — це КІЛЬКІСТЬ КРАЇН, ПРАВИ-
ТЕЛЬКОЮ ЯКИХ БУЛА КОРОЛЕВА, попри те, що ця 

посада і не несе в собі реальної влади. Її Величності 

підпорядковувалися 16 країн Співдружності з населен-

ням 139 мільйонів осіб.

ЗОБРАЖЕНА НА МАКСИМАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ВА-
ЛЮТ. Світлини королеви Єлизавети II нанесено на 

монетах щонайменше 35 різних країн. При цьому зоб-

раження королеви Вікторії було на монетах 21 країни, 

а короля Георга V — на 19.

НАЙБАГАТША КОРОЛЕВА. У 2012 році The Sunday 

Times оцінила загальні статки королеви у 504 млн дол.

РЕКОРД КОХАННЯ. Королева Єлизавета II про-

жила зі своїм чоловіком принцом Філіпом 72 роки, 

перш ніж його не стало 9 квітня 2021-го. Чоловік був 

старший за неї на 4 роки. 20 листопада 2017 року пара 

відсвяткувала платинове весілля — 70 років спільного 

життя.

КОРОЛЕВА-ВЕТЕРАН. Єлизавета II — найстаріший 

учасник Другої світової війни. В юності Її Величність 

хотіла вирушити на фронт як медсестра.

ÊÎÐÎËÅÂÀ, яку пам’ятатимуть 
завжди
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БАГАТО ХТО З НАС ЗАРАЗ ПЕРЕВІДКРИВАЄ (ЧИ НАВІТЬ ВІДКРИВАЄ) ДЛЯ СЕБЕ СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ 
МУЗИКУ, МИСТЕЦТВО, ЛІТЕРАТУРУ. ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРЕБУВАЄ В ПОШУКУ «А ЩО ПОЧИТАТИ ІЗ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ», VOGUE ЗІБРАВ БЕЗПРОГРАШНУ ДОБІРКУ З П'ЯТИ КНИЖОК, 
ЯКІ НЕ МОЖУТЬ НЕ СПОДОБАТИСЯ. ТУТ І ТОВСТІ РОМАНИ ПРО КОХАННЯ, І КОРОТКІ НОВЕЛИ… ТЕЖ 
ПРО КОХАННЯ  ВИБИРАЙТЕ БУДЬЯКУ ТА ЗАНУРЮЙТЕСЬ У ЗАХОПЛИВИЙ СВІТ СУЧУКРЛІТУ

 «МЕСОПОТАМІЯ», СЕРГІЙ ЖАДАН
9 оповідань збірки «Месопотамія» (2014) об'єднані 

темою, надто особливою для Сергія Жадана — Харко-

вом. І хоча це дев'ять прозових творів, як завжди у Жа-

дана, в них багато пое-

тичності — у способі 

сприйняття світу, 

у погляді на місто та 

його жителів, у способі 

розмови зі своїм чита-

чем. Сам письменник 

називає свою «Месо-

потамію» найінтим-

нішою своєю книж-

кою: «Була мета при-

вернути більше уваги 

до цього міста (Харко-

ва), тому що Харкова 

у літературі, на жаль, 

не так багато. Мені його, скажімо, бракує. Тому хотіло-

ся зробити таку дуже міську книгу, дуже урбаністичну 

і, власне, взяти за основу саме харківські ландшафти». 

Якщо вам хочеться ліпше зрозуміти Харків і побачити 

його очима одного з найпалкіших його поціновувачів, 

то «Месопотамія» — правильний вибір.

 «САУДАДЕ», АНДРІЙ ЛЮБКА
У текстах 34-річного письменника родом із Закар-

паття Андрія Любки завжди багато чуттєвого. І це не 

тільки про стосунки чоловіків та жінок, а про ставлення 

до життя: герой Любки 

подорожує світом, слу-

хає оперу, цікавиться 

навколишнім світом, 

він завжди відкритий 

до нового досвіду, од-

ним словом — любить 

життя, і цим буквально 

заряджає свого читача. 

«Саудаде» — збірка ко-

ротких оповідань, після 

«прочитання хочеться 

одночасно вирушити 

в подорож Балканами, 

випити келих черво-

ного вина і в зручній ложі театру слухати оперні арії». 

До збірки увійшли понад 60 коротких історій – часом 

іскрометних, подекуди сумних, почасти автобіографіч-

них, але завжди щирих – запрошують читача пережи-

ти з автором найщасливіші миті мандрів, симфонічних 

концертів і не завжди успішних залицянь.

 «ДОБРІ НОВИНИ З АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ», 
ІРЕНА КАРПА

Мало хто пише про кохання так, як робить це Ірена 

Карпа, — відверто, зухвало, сексуально, називаючи речі 

своїми іменами. Місце дії «Добрих новин з Аральського 

моря» (2019) — Париж, де мешкає сама авторка: живий, 

демократичний, богемний, без кліше. Головні героїні — 

чотири українські емігрантки, що потрапили до Парижа 

в пошуках кохання, себе, або, навпаки, втікали від себе. 

«Річ у собі» Хлоя, музикантка й тонка натура, яка була 

в Україні волонтеркою 

в АТО; заповзятлива Бо-

гдана, яка ніде не про-

паде; учасниця гурту 

Femen, Маша; і найці-

кавіше — Рита, альтер 

его самої письменниці. 

Здогадатися, що за Ри-

тою ховається сама Кар-

па — легко: вона худор-

лява, на голові в неї без-

лад, вдома двоє дітей, 

а ще роман із французом 

і бездоганне почуття гу-

мору. Читаючи книгу, 

ви плакатимете й реготатимете, і, що найбільш важли-

во, переживатимете всі перипетії з життя героїнь разом 

із ними. Будьте готові до того, що цей роман «з харак-

тером»: тут багато сексу, героїні лаються і виживають 

іноді як можуть, — наприклад, крадуть чайові офіціанта 

зі столика в кав'ярні, щоб мати гроші на метро.

ÙÎ ÙÎ 
ÏÎ×ÈÒÀÒÈ ÏÎ×ÈÒÀÒÈ 
ÓÊÐÀÓÊÐÀЇЇÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
17 сентября 2022 года6 Ìiñòî, îïàëåíå âiéíîþ

П
опередньо всі автобуси пройшли ремонт. 

Справа була за склом. Якщо бокові вдалося 

зашити фанерою, то з передніми вікнами так 

не можна, тому підприємство очікувало на матеріали.

Директор КП «Салтівське трамвайне депо» Депар-

таменту інфраструктури ХМР Владислав Приймак 

повідомив, що було пошкоджено 124 автобуси. Вже 

відремонтовано 80 машин. Наразі тривають роботи зі 

скління.

— Це насправді дуже кропітка робота, тому що 

спочатку треба оббити скло по периметру та вида-

лити основну частину, вручну очистити 

кромку скла. Потім ії треба підготувати 

до подальших робіт, нанести праймер —

спеціальний клей, тільки після всього цьо-

го встановлюється нове скло,— пояснив 

механік депо Андрій Шевченко.— А потім 

десь доба потрібна, щоб скло зафіксува-

лося, застиг клей. Дві машини вже готові, 

працюють на маршрутах. Дві в роботі. І ще 

декілька плануємо у найближчі тижні зро-

бити.

Спершу в роботі ті машини, що вимагають заміни 

лобового скла. Згодом знімуть фанеру і будуть встав-

ляти бокові вікна. Загалом, повідомили спеціалісти, 

у разі своєчасних поставок — до кінця осені всі автобу-

си знову будуть як новенькі.

Тим часом, зважаючи на відновлення «Карсанів», 

у місті почали повертати деякі маршрути і направляти 

транспорт в ті мікрорайони, жителі яких кілька місяців 

були фактично відрізані від громадського сполучення 

через ворожі обстріли.

— За минулий тиждень ми відновили роботу 8 авто-

бусних маршрутів. На них виїхало 10 автобусів, зокре-

ма й ті, що були відновлені останнім часом. Тобто ми 

постійно розширюємося, вивчаємо попит на переве-

зення. Поїхали навіть на Північну Салтівку і на П’я-

тихатки. На цьому етапі попит повністю задоволено. 

В разі якщо він зростатиме, будемо добавляти авто-

буси. У нас є чим. Ми ж не тільки автобуси, можемо 

запускати і тролейбуси на автономному ходу,— роз-

повів Владислав Приймак.

Під час останнього візиту до Північної Салтівки Хар-

ківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що на 

запит людей виведуть більше транспорту, а також до-

дадуть кілька маршрутів на крайню частину Салтівки.

УКРАЇНЦІ ЇДУТЬ ДОДОМУ З КРАЇН ЄВРОПИ, ДЕ В ПЕРШІ МІСЯЦІ ВІЙНИ ВОНИ ОТРИМАЛИ 
ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ОБСТРІЛИ, ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО РІДНОГО МІСТА 
І ХАРКІВ’ЯНИ. НА ЦЬОМУ НЕОДНОРАЗОВО НАГОЛОШУВАВ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ІГОР ТЕРЕХОВ, 
ЗАЗНАЧИВШИ, ЩО НАРАЗІ В МІСТІ ПЕРЕБУВАЄ БЛИЗЬКО 1 МІЛЬЙОНА 100 ТИСЯЧ ЖИТЕЛІВ

У
країнці поспішають до рідної домівки, відпо-

відно, з собою вони везуть особисті речі, які 

були придбані за цей час в інших країнах. У 

багатьох обсяг багажу істотно збільшився.

У Державній прикордонній службі нагадали україн-

цям, що і в якій кількості можна ввозити через кордон.

Особисті речі, які знаходяться в ручній поклажі, в су-

проводжуваному або не супроводжуваному багажі — не 

обкладаються митними платежами та звільняються від 

проведення заходів офіційного контролю.

Такі речі не потрібно декларувати письмово, і грома-

дяни можуть зробити це за власним бажанням. Пись-

мову декларацію доведеться подати, якщо того вимага-

тиме посадова особа митниці.

ЩО ВХОДИТЬ ДО СПИСКУ ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ 
ГРОМАДЯН

 Товари особистої гігієни та індивідуальні косметич-

ні засоби, які забезпечують потреби 1 людини на час 

поїздки, — 0,5 л туалетної води або 100 г парфумів.

 Одяг, білизна, взуття, які мають суто особистий 

характер, призначені виключно для власного викори-

стання і мають ознаки таких, що були у використанні.

 Особисті прикраси, зокрема й з дорогоцінних ме-

талів і каменів, і мають ознаки того, що були в кори-

стуванні.

 Індивідуальні письмові та канцелярські приналеж-

ності.

 Переносні музичні інструменти в кількості не більше 

2 штук.

 Мобільні телефони в кількості не більше двох штук, 

пейджери.

 Переносні персональні комп’ютери в кількості не 

більше двох штук, периферійне обладнання і прина-

лежності.

 Один фотоапарат, одна відеокамера — разом 

з обґрунтованою кількістю фото- та відеоматеріалу, 

плівок та додаткового обладнання.

 Один переносний звуковідтворювальний апарат (маг-

нітофон, диктофон, програвач компакт-дисків).

 Один переносний телевізор, один радіоприймач.

 Карти — не більше трьох штук.

 Одна переносна друкарська машинка.

 Калькулятори, електронні книги — не більше двох 

штук.

 Годинники — не більше двох штук.

 Індивідуальні вироби медичного призначення для за-

безпечення життєдіяльності людини та контролю за 

його станом, з ознаками б/в.

 Лікарські засоби (у порядку та обсязі, визначених 

Кабінетом міністрів України «Про обсяги та порядок 

ввезення громадянами на митну територію України 

лікарських засобів та спеціального харчування»).

 Звичайні або прогулянкові коляски в кількості, що 

відповідає кількості дітей, які перетинають кордон 

разом з громадянином. У разі відсутності дітей — не 

більше однієї штуки.

 Одне крісло колісне для осіб з інвалідністю, на кож-

ну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон 

України, у разі відсутності такої особи — не більше од-

нієї штуки.

 Спортивне спорядження, зокрема велосипед, при-

значене для використання однією особою.

 Один комплект спорядження для альпіністів, один 

комплект для підводного плавання, комплект лиж, 

тенісних ракеток, дошка для серфінгу та інше спортив-

не спорядження — по одному комплекту на людину.

ПОНІВЕЧЕНИМ ВІЙНОЮ АВТОБУСАМ «КАРСАН» ПОВЕРТАЮТЬ ПОПЕРЕДНІЙ НАЛЕЖНИЙ 
ВИГЛЯД, ЩОБ ЗГОДОМ МАШИНИ КУРСУВАЛИ НА МАРШРУТАХ

ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÄÎÄÎÌÓ: 
ÙÎ ÂÅÇÒÈ Ç ÑÎÁÎÞ

В Україну можна ввезти без податку подарунки, 
сувеніри та товари, загальна вага яких не має 

перевищувати 50 кг, а загальна фактурна вартість 
не має перевищувати 500 євро.

ÁÓÄÓÒÜ ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊIÁÓÄÓÒÜ ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊI
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КІНЕЦЬ ФРУКТОВОЯГІДНОГО ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ЖИВІ ВІТАМІНИ ЗАКІНЧИЛИСЯ. 
НА ПОЛИЦЯХ ХАРКІВСЬКИХ СУПЕРМАРКЕТІВ ТА ПРИЛАВКАХ РИНКІВ ВДОСТАЛЬ ЯГІД ТА СМАЧНИХ 
ФРУКТІВ. ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ДЕПАРТАМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
ХМР, У МІСТІ ПРАЦЮЮТЬ БЛИЗЬКО 70% ВІД ДОВОЄННОЇ КІЛЬКОСТІ СУПЕРМАРКЕТІВ, А ТАКОЖ 
36 ІЗ 53 РИНКІВ ТА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ

Н
е тільки банани, авокадо та ананаси мають 

приваблювати покупців. Наші, українські, 

цілющі та корисні ягоди теж в ціні, особливо 

восени. Багатьом в Україні пощастило ще в тому, що 

безцінні своїми цілющими властивостями ягоди іноді 

просто ростуть під ногами, прикрашають двори та пар-

ки, продаються бабусями за смішні гроші. Потрібно 

тільки знати, від чого вони, навіщо і як зберегти ягоди, 

щоб усю зиму використовувати щедрі дари природи.

 ЧОРНИЦЯ
Цариця карпатських 

лісів, де її називають яфі-

ною, один із найпотуж-

ніших натуральних анти-

оксидантів. На полицях 

супермаркетів зустрічаєть-

ся дуже часто. Найбільш 

відома в лікуванні хвороб 

зору, оскільки кароти-

ноїди, що містяться в ній, 

покращують кровопоста-

чання зорових шляхів і зо-

рову функцію, відновлю-

ють клітини сітківки, загострюють нічний зір. Пік зби-

рання цієї ягоди припадає на середину літа, але збира-

ють її до кінця вересня. Ягода виводить радіонукліди, 

шлаки, солі металів, зміцнює стінки кровоносних су-

дин, нормалізує роботу серця.

Має протизапальні, бактерицидні, болезаспокій-

ливі, сечогінні та жовчогінні властивості. Містить 

вітаміни А, В1, В6, РР, вуглеводи, клітковину, білок, 

калій, селен, залізо, органічні кислоти.

Застосовується в лікуванні подагри та ревматизму, 

ангіни, фарингіту, запальних процесів ротової порож-

нини, печії та гастритів зі зниженою кислотністю, сер-

цево-судинних хвороб, зокрема інфаркту міокарда та 

тромбозів.

Крім того, чорниця — відмінна профілактика он-

кології, простудних захворювань, хвороб Паркінсо-

на та Альцгеймера і просто старіння організму. Про-

те надмірного захоплення не має бути. Навіть найко-

риснішої ягоди не варто з’їдати більше 200–300 грамів 

на день.

Способів заготівлі багато. Ягоди консервують і от-

римують смачні варення, джеми, компоти, мармелад. 

Причому при виготовленні варення для максималь-

ної користі ягід їх рекомендують проварювати всього 

5 хвилин. Крім того, чорниці консервують і без цукру, 

зберігаючи натуральний смак.

Заморозка — найбільш перевірений спосіб збере-

ження корисних властивостей чорниці. Спочатку сухі 

чисті ягоди розкладаються на листі в один шар, після 

1–2 годин витримки у морозильній камері, розсипа-

ються в пакети або контейнери.

Сушіння — причому всіма відомими способами. І на 

повітрі, і в духовці, і в сушарці. Втрати товарної при-

вабливості не варто боятись: ягоди хоч і зморщуються, 

але практично нічого цінного не втрачають.

 ОБЛІПИХА
Незаслужено обійдена ува-

гою ягода, що є справжнім 

еліксиром краси та молодості 

і чемпіоном із вмісту каротину. 

А сфера застосування обліпи-

хи простягається від догляду за 

шкірою та волоссям до віднов-

лення тканин органів дихання. 

До речі, у розпал пандемії ко-

ронавірусу лікарі рекомендува-

ли своїм пацієнтам чай із замо-

рожених ягід: дві чайні ложки 

на склянку окропу з додаван-

ням меду. Курцям для відновлення після перенесеної 

пневмонії або бронхіту обліпиха — засіб номер один.

Ягода позитивно впливає на еластичність судин та 

роботу серця, підтримує пружність шкіри, бореться зі 

зморшками, стимулюючи вироблення колагену та ела-

стану, знімає шкірні запалення, має гепатопротекторні 

властивості, захищаючи печінку та стимулюючи онов-

лення її клітин, активізує репродуктивну си-

стему, збільшує потенцію.

Обліпиху не рекомендують давати дітям 

віком до 12 років, дуже дозовано можна 

вживати її вагітним. Зовсім не 

потрібно в період загострення 

хвороб шлунка та кишечника, 

виразки, холециститу, панкреа-

титу. І у разі каменів у жовчно-

му чи сечовому міхурі, а також 

у нирках.

Обліпиху консервують. Мож-

на приготувати смачний сік. Ва-

рення та джеми смачні як з кі-

сточками, так і без них. Перед 

варінням з кісточками ягоди краще пере-

молоти у блендері, щоб кісточка не зава-

жала. Варення з обліпихи має дуже гарний 

колір, запах ананаса і оригінальний смак.

 ГОРОБИНА
В Україні цю цілющу 

рослину можна зустріти 

всюди, але зривати яго-

ди чомусь мало кому 

спадає на думку. А дар-

ма. У горобині безліч ко-

рисностей, особливо для 

жителів великих міст, 

оскільки вона захищає 

від радіоактивного ви-

промінювання, містить 

калій, залізо, магній, 

фосфор та йод.

А ще ягода підвищує гостроту зору, допомагає впора-

тися з депресіями, є полівітамінним засобом, нормалі-

зує тиск та зміцнює стінки судин, збільшує імунітет, 

сприяє регуляції травлення та наганяє апетит.

Горобина успішно застосовується в лікуванні 

вітамінної недостатності, зниженої кислотності, за-

хворювань щитовидки, гіпертонії та гіпотонії, атеро-

склерозу.

Серед протипоказань — варикозне розширення вен 

та тромбофлебіт, виразка шлунка та гастрити з підви-

щеною кислотністю, перенесений інфаркт чи інсульт, 

вагітність, ішемічна хвороба серця.

Способи заготівлі: консервація, в’ялення, 

заморозка, сушіння.

Перед консервуванням слід зважати на 

кілька моментів. Не потрібно збирати ягоди 

під час заморозків або після них — вони будуть 

в’ялими і втратять смак та запах. Перед при-

готуванням варення ягоди потрібно проблан-

шувати три хвилини в окропі. А перед виго-

товленням соку або компоту 

ягоди варто трохи розігріти 

в духовці.

В’ялення. На 3 хвилини 

ягоди заливаються окро-

пом, потім холодною во-

дою, в якій потрібно вимочувати їх 

12 годин, кілька разів змінюючи воду. 

Обсушити, засипати цукром із розра-

хунку 2 склянки на 1 кг ягід та витри-

мати добу при кімнатній температурі. 

Потім злити сік, який можна відра-

зу закрити в банку, ще раз засипати 

2 склянками цукру. За добу знову зли-

ти сік, а ягоди залити гарячим цукро-

вим сиропом. Варити, не доводячи до кипіння, 7 хви-

лин. Сироп процідити і знову злити в банку, а плоди 

викласти в розігріту до 70 градусів духовку. Витримати 

30 хвилин, дати охолонути і ще на 30 хвилин відправи-

ти до духовки. Після чого залишити на добу при кім-

натній температурі, потім скласти в скляний посуд 

з кришкою. Зберігати в коморі або в кухонній шафі.

Заморозка. Тут все, як і з іншими ягодами, тільки по-

переднє заморожування має тривати 4 години.

Сушіння. Вимиті та просушені ягоди викладаються 

в духовку при 70 градусах, в процесі їх потрібно постій-

но перемішувати. Можна сушити і на повітрі, але це 

може тривати довго — 1–2 тижні.

 КАЛИНА
Терпка та гіркувата на 

смак калина — скарб-

ниця вітамінів та мі-

кроелементів, викори-

стовується в кулінарії, 

косметології, медицині, 

дієтології. Вона зміц-

нює імунітет та очищає 

кров, має заспокійли-

вий ефект та допома-

гає при безсонні, по-

кращує колір обличчя, 

підвищує пружність 

шкіри, бореться зі шкірними запаленнями та висипан-

ням, зміцнює стінки судин та підтримує роботу сер-

ця, заспокоює тривожність, знімає нервову напругу, 

підвищує рівень червоних кров’яних тілець, загоює ра-

ни, знижує тиск.

Застосовується в лікуванні серцево-су-

динних хвороб, патологій ШКТ, нерво-

вої, дихальної та репродуктивної систем, 

депресії, зниженого гемоглобіну, аритмії, 

бронхітів та бронхіальної астми.

Серед протипоказань — подагра, артрит, 

підвищена кислотність шлункового соку, 

гастрит та виразка шлунка, гіпотонія.

Щодо способів заготівлі, то, з огляду на 

гіркий смак калини, перед приготуванням її 

варто заморозити, це підсолодить ягоди.

Перетерти з цукром — це найпопуляр-

ніший спосіб. Підготовлені ягоди уклада-

ються в банки і приминаються, щоб пу-

стили сік. Дві частини цукру висипаються в ягоди та 

перемішуються, третя кладеться зверху.

 БРУСНИЦЯ
У ягоді корисні не тільки плоди, а й листя, вона дов-

го зберігається у свіжим і «працює» як заспокійливий 

засіб, знижує тиск. Також ягода має дезинфікуючі, 

протимікробні, сечогінні, в’яжучі, антиоксидантні 

властивості, покращує зір, зміцнює стінки судин, ви-

водить токсини, знижує рівень цукру в крові при діа-

беті, знімає біль та запалення. Застосовується в ліку-

ванні цукрового діабе-

ту, сечокам’яної хворо-

би, ішемічної хвороби 

серця, гіпертонічної 

хвороби, високої тем-

ператури та лихоманки, 

авітамінозу та анемії, 

набряків, похмілля.

Не слід вживати брус-

ницю дітям до 12 ро-

ків, тим, у кого низь-

кий артеріальний тиск, 

ниркова недостатність, 

підвищена кислотність 

та виразкова хвороба.

З брусниці роблять варення, джеми, узвари, соуси до 

м’яса. Особливість брусниці — здатність зберігати ко-

рисні властивості навіть після термічної обробки. При 

виготовленні варення до ягід додають яблука, апельси-

ни, корицю, мед. Класика: брусниця, цукор у рівних 

пропорціях та волоські горіхи.

Для заморозки ягоди мають бути абсолютно сухими 

та цілими, попередня заморозка не потрібна.

Сушіння має проводитися на відкритому повітрі без 

доступу сонячних променів або в духовці за температу-

ри не більше 60 градусів.

ÎÑIÍÍI ÄÀÐÈ ÏÐÈÐÎÄÈ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Финансовое положение крайне неустойчиво: ре-

альность не соответствует вашему о ней представ-

лению. Поэтому избегайте крупных покупок, огра-

ничьте траты, бережнее относитесь к вещам. Неожи-

данное известие заставит вас пересмотреть планы.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Может показаться, что проблемы, возникшие с но-

вым проектом, могут свести его на нет. Возможно, вы 

перенервничали и поэтому неадекватно реагируете 

на события. Если удастся преодолеть препятствия на 

пути, успех вам обеспечен.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Благоприятный период для расширения общения. 

Вероятны новые знакомства или возобновление ста-

рых связей. Следует воздержаться от поездок, дли-

тельных путешествий, напряженной работы.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День несет трудности с партнерами и домашние 

хлопоты. Должные старание и усердие будут обяза-

тельно вознаграждены. Ошибки же будут стоить до-

рого. Не следует приближать к себе ненадежных лю-

дей, даже если вас связывала многолетняя дружба.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Хороший день для раздумий, анализа прошлых по-

ступков, медитации. Противопоказаны коллектив-

ные мероприятия. Отложите прием гостей на более 

поздний период, так как вы сейчас находитесь не 

в лучшей форме.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Возможно, вам вернут старый долг или вы найде-

те ценную вещь. Вечером вероятны романтическая 

встреча или новое знакомство, которое перерастет 

в серьезные отношения. Не растрачивайте душевные 

силы напрасно.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День благоприятный для раскрытия творческого 

потенциала. Вас ждут удача, подъем сил, возмож-

ность очаровывать. Вам могут преподнести подарок, 

который заставить прыгать от радости.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Возможны нападки со стороны партнеров или дру-

зей. Пусть это вас не беспокоит, даже если на первый 

взгляд они покажутся обидными и непонятными. 

Рекомендуется возобновить работу над прерванным 

проектом, вы можете получить от него выгоду.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван 

неумением расслабиться. Возможно общение с 

родственниками, которое будет иметь длительные 

неблагоприятные последствия. Проявите терпение и 

сдержанность.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Заботы всего дня будут сопряжены с решитель-

ными действиями. Не бойтесь столкновений или 

проблем, связанных с непорядочностью партне-

ра. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться 

в ситуации и найти верное решение. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы с легкостью сможете реализовать свои планы. 

Вероятно, придется решительно взяться за разреше-

ние различных проблем. Не пытайтесь ставить перед 

собой глобальные задачи или заниматься нескольки-

ми делами одновременно.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Благоприятный день для нового начала. Появится 

возможность блеснуть талантами, проявить все свои 

способности. Однако те, кто обдумывает новый де-

ловой проект, должны заручиться поддержкой парт-

неров или одобрением влиятельных покровителей.

Ãîðîñêîï íà 17 ñåíòÿáðÿ

 ВАННАЯ КОМНАТА.ВАННАЯ КОМНАТА. Смочите бумажные 

полотенца в уксусе и оставьте вокруг смесителя 

на 30–40 минут, после этого уберите их и смойте 

остатки уксуса водой — смеситель будет как но-

венький.

Размочите вату в отбеливателе и разложите по 

бортикам ванны на ночь, чтобы она снова стала 

белоснежной. Раствор уксуса с водой (1:1) — луч-

ший способ помыть зеркало от разводов

Если нанести небольшой слой воска/глицери-

на после мытья вентиляционных решеток, то на 

них дольше не будет скапливаться пыль.

Стены и потолки можно просто помыть и уб-

рать с них пыль обыкновенной шваброй, смочен-

ной в воде. Жесткая щетка и средство для мытья 

окон справятся с сильным налетом на стекле ду-

шевой.

 КУХНЯ.КУХНЯ. Гранитные столешницы можно по-

мыть мягким раствором: на 2 стакана теплой во-

ды добавьте четверть стакана спирта и 5–6 капель 

жидкости для мытья посуды

Жидкое мыло и старая зубная щетка отлично 

справятся с труднодоступными загрязнениями, 

такими, как ручки кухонного гарнитура и плиты. 

А обыкновенная пищевая сода способна удалить 

загрязнения и плесень между плиткой.

Налет вокруг сливного отверстия легко помыть 

обычной пищевой содой и губкой, смоченной 

в воде.

Поставьте миску с 1/2 стакана воды и соком + 

цедрой одного лимона в микроволновку на обыч-

ный режим на 3 минуты, затем оставьте еще на 

5 минут в закрытой микроволновке, после этого 

просто протрите загрязнения чистой губкой.

Смешайте стакан пищевой соды с ложкой жид-

кости для мытья посуды и водой, чтобы получи-

лась густая паста. Распределите ее по всем углам 

и стенкам духовки, оставьте на 15 минут и вытри-

те насухо — ваша духовая печь будет сиять.

В миске воды растворите немного переки-

си водорода, протрите конфорки газовой плиты 

и оставьте на 5–10 минут, затем вытрите насухо 

для идеальной чистоты.

Чтобы продезинфицировать и очистить дере-

вянную разделочную доску, посыпьте ее солью 

и протрите половинкой лимона. Лимон удалит 

неприятный запах, а соль очистит грязь.

ÂÀØ ÄÎÌ ÑÈßÅÒ ÂÀØ ÄÎÌ ÑÈßÅÒ 
×ÈÑÒÎÒÎÉ×ÈÑÒÎÒÎÉ
Чистота и уют дома не должны стоить больших денег. 
Порой не нужно тратиться на специальные средства для 
уборки или же портить себе нервы в попытках очистить 
налет и грязь. Все можно сделать в разы легче, проще 
и дешевле. Делимся простыми советами.

По горизонтали: 1. Объединение войск специаль-

ного назначения. 4. Место, где расставлены ульи 

с пчёлами. 7. Хвойный лес, тянущийся широкой по-

лосой на севере Европы. 9. Насекомое. 10. Связка 

срезанных стеблей с колосьями. 12. Порча, ущерб. 

13. По библейской легенде: наводнение, затопившее 

всю землю в наказание за грехи людей. 14. Грибок 

на стволах деревьев, вызывающий гниение древеси-

ны. 15. Сорт шоколадных конфет округлой формы. 

18. Человек, который любит странствовать, жить 

в разных местах. 21. Мясная мякоть, измельчённая 

в мясорубке. 22. Ощущение жара, исходящего от за-

горелого, румяного лица. 25. Слишком просторная, 

бесформенная одежда. 27. Сторонник коренных, 

решительных мер. 31. Равномерное чередование ка-

ких-нибудь элементов. 33. Определённый момент, 

в который происходит что-нибудь. 34. Большой си-

ний воротник на форменной матросской верхней 

рубахе. 35. Большое количество людей. 36. Жест, 

движение которым сигнализируют, сообщают что-

нибудь. 37. Лёгкое строение для торговли. 38. Со-

став, придающий тот или иной цвет предметам. 

39. Четвёртый месяц календарного года.

По вертикали: 1. Боевое судно прежнего парусного 

флота. 2. Искусственный водоём в широком выко-

панном углублении. 3. Наклонная площадка на вер-

фях. 4. Официальный документ, содержащий сведе-

ния о лице, объекте. 5. Куча плотно уложенного се-

на. 6. Большое соединение кораблей, самолётов или 

танков. 8. Модель автомобиля Шкода. 9. Список ре-

жимов работы программ, выводимый на экран дис-

плея. 11. Снаряд для стрельбы из ружей, винтовок, 

пулемётов. 16. Созвучие концов стихотворных строк. 

17. Торговое или промышленное предприятие. 

19. Щёголь, франт. 20. В Японии: профессиональ-

ная танцовщица и певица, приглашаемая для приёма 

и развлечения гостей. 23. Лестный отзыв, одобре-

ние. 24. Крепление узлом. 25. Хищный пушной 

зверь семейства куньих. 26. Единица меры жидких 

и сыпучих тел. 28. Металлический или деревянный 

толстый гвоздь с загибом на тупом конце. 29. Круп-

ная промысловая рыба. 30. Ограждение вдоль бор-

тов, вокруг люков на судне. 32. Маленькая комнат-

ная собака, сходная с бульдогом. 34. Шут, паяц.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Корпус. 4. Пасека. 7. Тайга. 9. Му-

ха. 10. Сноп. 12. Вред. 13. Потоп. 14. Губа. 15. Трюфель. 

18. Бродяга. 21. Фарш. 22. Зной. 25. Балахон. 27. Радикал. 

31. Ритм. 33. Время. 34. Гюйс. 35. Рота. 36. Знак. 37. Ларёк. 

38. Краска. 39. Апрель.

По вертикали: 1. Корвет. 2. Пруд. 3. Стапель. 4. Паспорт. 

5. Стог. 6. Армада. 8. Йети. 9. Меню. 11. Пуля. 16. Риф-

ма. 17. Фирма. 19. Денди. 20. Гейша. 23. Похвала. 24. За-

вязка. 25. Барсук. 26. Литр. 28. Крюк. 29. Лосось. 30. Леер. 

32. Мопс. 34. Гаер.


