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ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ SHELTER CLUSTER И ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ, КОТОРЫЕ КООРДИНИРУЮТ РАБОТУ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ И ПОМОЩИ ХАРЬКОВЧАНАМ

о состоянию на 19 сентября междуна-
родные фонды поставили в  Харьков 
25 фур с  ремонтными комплектами 

для многоквартирных домов и школ, а также 
непродовольственными наборами, в том чис-
ле для внутренне перемещенных лиц.

Игорь Терехов отметил, что открытым оста-
ется вопрос поставки модульных твердо-
топливных котельных, генераторов и  элек-
тронных конвекторов.

— Мы не исключаем возможности, что об-
стрелами будут повреждены новые подстан-
ции, ТЭЦ и водогоны. Поэтому наша основная 
задача — создать все условия для харьковчан 
и  вынужденных переселенцев. Я  благодарен 
вам за работу. Сейчас мы должны сосредото-
читься на поставках всего самого необходи-
мого для того, чтобы люди могли нормально 
пережить осень, зиму и начало весны.

Региональный менеджер организации DRC 
Джулиано Персью сообщила, что в Харькове 
планируется открыть офис организации. В ее 

планах — предоставить городу обогревате-
ли, термоодеяла, помочь в создании центров 
обогрева, оказать городу финансовую по-
мощь на восстановительные работы, а  гра-
жданам — персональную психологическую 
поддержку и реабилитацию. Также ряд орга-
низаций рассматривают возможность участ-
вовать в замене окон, ремонте школ, предо-
ставлении людям ежемесячной материаль-
ной помощи в размере 2 200 грн (на протяже-
нии трех месяцев). Помощь смогут получить 
до 5 тыс. человек, которые в этом нуждаются.

Кроме того, Игорь Терехов обсудил с пред-
ставителями Европейской комиссии по гу-
манитарным вопросам и  гражданской за-
щите в Украине вопросы подготовки жилого 
фонда к отопительному сезону. В частности, 
речь шла о проведении быстрых ремонтных 
работ в  поврежденных объектах и  центрах 
компактного проживания ВПЛ.

— Враг не только разрушает жилой фонд, 
но и  целенаправленно уничтожает объекты 

критической инфраструктуры города. Объем 
работ — колоссальный. Огромное количество 
окон, которые нужно вставлять, ремонты кро-
вель, утепление домов. Все материалы сего-
дня идут в работу буквально с колес, запасов 
практически нет. Потому что любой прилет — 
это новые разрушения. Включаются в работу 
и сами жильцы, и подрядные организации — 
задействованы все, чтобы каждый дом был 
с окнами и теплом, — отметил мэр.

Городской голова также сообщил, что на 
базе уцелевших школ будут готовить горячую 
еду и раздавать ее нуждающимся.

Â ÏÎÌÎÙÜ ÆÈÒÅËßÌ 
ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÓÑÏÅÕ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу в режиме 
видеоконференции с членами комитета по 
разведке Палаты представителей Конгресса 
США. В мероприятии также приняли участие 
заместители Главы ОП Роман Машовец и Андрей 
Смирнов, начальник ГУР Министерства обороны 
Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней 
разведки Украины Александр Литвиненко.

Андрей Ермак проинформировал конгрессме-

нов о ситуации на фронте, подчеркнув, что более 

чем за полгода полномасштабной войны рф не 

смогла достичь цели — покорения нашей стра-

ны и понесла большие потери. И это произошло 

благодаря мужеству 

украинской нации 

и помощи междуна-

родных партнеров:

— Украина не 

только сдерживает 

давление агрессо-

ра, но и начала про-

водить успешные 

контрнаступатель-

ные операции, что 

позволило освобо-

дить почти 8,5 тыс. 

кв. км украинской территории на востоке стра-

ны. Этот успех является нашей общей победой, 

победой свободы и демократии. А нашей целью 

является и всегда будет полное и скорейшее 

освобождение всей украинской территории от 

оккупантов и восстановление полного сувере-

нитета Украины в международно признанных 

границах.

Вместе с тем Глава ОП отметил, что вой-

на продолжается, у российской армии все еще 

есть большие силы, поэтому Украина нуждается 

в дальнейшей поддержке и усилении.

Также участники встречи сосредоточили вни-

мание на инициативе украинской стороны по 

созданию специального трибунала по преступ-

лению агрессии против Украины. Было отмече-

но, что это уже вопрос для всего цивилизован-

ного мира.

Глава комитета по разведке Палаты предста-

вителей США Адам Шифф выразил поддерж-

ку Президенту Украины и всем украинцам, 

мужественно защищающим свое государство, 

поздравил с важными успехами на отдельных 

участках фронта.

В ТО ВРЕМЯ КАК УКРАИНА ДЕМОНСТРИРУЕТ СТОЙКОСТЬ НА ПОЛЕ БОЯ В БОРЬБЕ С РОССИЙСКИМ 
АГРЕССОРОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИРОВОГО БИЗНЕСА ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬ СТОЙКОСТЬ 
В ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ 
ВСТРЕЧИ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОДНОЙ ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В США И МИРЕ  GOLDMAN SACHS

Г
лава государства подчеркнул, что с начала пол-

номасштабного вторжения рф украинцы про-

демонстрировали единство в обществе и стой-

кость на поле боя. Государственные институты Укра-

ины также выстояли — не прекращал работу Нацио-

нальный банк, финансовая сфера, выплачивались за-

работные платы, пенсии, производились другие рас-

четы и т. д. Благодаря реформам, которые происходи-

ли в нашей стране до войны, Украина смогла отразить 

масштабные кибератаки рф, а цифровые государствен-

ные услуги остались доступны всем гражданам:

— Мы настоящие партнеры, и поэтому мы и от вас 

хотим стойкости. Поддержите нашу экономику сей-

час, и вы выиграете в будущем. Мир мощнее любого 

государства-агрессора, когда он объединяется.

Также в интервью «Украинской правде», обсуждая 

ситуацию с Харьковом, Владимир Зеленский под-

черкнул, что усиление ПВО Харькова — вопрос не 

денег, а стран-производителей, которые могут предо-

ставить необходимые комплексы: «Усилить ПВО 

можно, только приобретя новые комплексы. И это 

вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полу-

миллиарда долларов до двух миллиардов. Но день-

ги найти мы можем. Здесь вопрос стран-произво-

дителей. Есть США, Израиль, есть общая компания 

немецко-французско-итальянская, они выпускают 

комплексы средней дальности очень неплохие, но вы 

знаете, как это: партнеры хотят нам помочь, но свои 

готовые комплексы отдать не могут, а только изгото-

вить новые, поэтому ждем. Израильтяне могли бы по-

мочь нам. Но с ними сложнее».

Президент также напомнил, что Украина должна по-

лучить комплексы малого радиуса действия NASAMS 

от США и IRIS от Германии.

ÅÄÈÍÑÒÂÎ È ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ

Для граждан Украины внедрили цифровое пенсионное 
удостоверение. Теперь оно будет отображаться в сервисе 
«Дія» и можно обойтись без пластикового документа. В 

«Дії» будет отображаться документ, выданный 

после 2014 года. Если у гражданина пенсионная 

книжка старого образца, ее нужно обновить на 

пластиковую карту в Пенсионном фонде.

Пенсионное удостоверение, выданное по возрас-

ту (для женщин — от 55 лет, для мужчин — от 60 лет), 

подтянется в приложение автоматически, так же, как 

и цифровой паспорт, а специальное удостоверение (вы-

данное из-за потери кормильца, инвалидности и т. п.) 

необходимо добавить в перечень документов самосто-

ятельно.

Сервис реализован Министерством цифровой транс-

формации совместно с Пенсионным фондом Украи-

ны и Минсоцполитики при поддержке «Проекта под-

держки «Дія», внедряемого Программой развития ООН 

в Украине при поддержке Швеции.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß

Харьковский городской голова Игорь ТЕРЕХОВ: «Ни на один день мы не прекращаем подготовительной 
работы к восстановлению Харькова после нашей победы. Сегодня в городе работает общественный 

транспорт, открыты ЦПАУ, «Прозрачные офисы», в которых харьковчане получают социальные услуги, в том 
числе и в сфере пенсионного обеспечения. Также в «Прозрачных офисах» Салтовского, Шевченковского 
и Киевского районов предоставляется весь спектр услуг Пенсионного фонда Украины. Наши специалисты 

делают все возможное, чтобы с каждым днем расширять список услуг для населения.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
встретился с послом Папы Римского — польским 
церковным деятелем, префектом Дикастерии 
(Департамента) по делам милосердия, кардиналом 
Конрадом Краевским

В 
марте Папа Франциск направил Конрада Кра-

евского в Украину в качестве специального по-

сла вместе с кардиналом Майклом Черни, кото-

рый возглавляет папскую канцелярию по вопросам ми-

грации, благотворительности, справедливости и мира.

Игорь Терехов поблагодарил Папу Франциска за по-

мощь Украине, отметив, что католическая церковь взя-

ла на себя большую ответственность:

— Вы помогаете вынужденным переселенцам, ока-

зываете такую необходимую людям гуманитарную 

помощь, поддерживаете украинцев духовно. Сегодня 

это чрезвычайно важно, и мы все очень вам благодар-

ны.

Конрад Краевский сообщил, что посетил католи-

ческий храм на Салтовке, куда каждую ночь приходят 

около 40 человек разных верований. Он отметил, что 

сейчас как никогда важно единство всех людей, и поже-

лал Украине победы. По его словам, Папа Франциск за-

нял позицию амбассадора Украины и молится за укра-

инский народ.

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀß ÌÈÑÑÈß
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ПОГОВОРИМ 
О БУДУЩЕМ ХАРЬКОВА

С 23 по 25 сентября пройдет литературный 
фестиваль «Пятый Харьков», участников которого 

ждут лекции, дискуссии и творческие встречи.

Проведут фестиваль сотрудники Харьковско-

го литературного музея и писатель Сергей Жа-

дан.

В день открытия, 23 сентября, планируется 

провести лекции-разговоры на темы: «Терри-

тория Сковороды», «От Сковороды до Шевчен-

ко», дискуссию «Украина и европейская поли-

тическая модель: за что мы воюем сегодня?», 

а также выставку художественной студии «Аза 

Низи Маза» (работы были созданы в Харькове 

после 24 февраля). В программе на 24 сентября 

— лекция-разговор «Самый загадочный роман 

украинской литературы «Вальдшнепы» Хвыле-

вого: попытка реконструкции», публичное ин-

тервью «Украина сегодня», дискуссия «С чем 

мы выйдем из этой войны», а также концерт. На 

25 сентября запланированы лекция-разговор 

«Новая генерация, дискуссия «Будущее Харь-

кова» и выступление «Березиль 100». Закроет 

фестиваль спектакль «Я норм» по пьесе Нины 

Захоженко в постановке Оксаны Дмитриевой 

(Харьковский государственный академический 

театр кукол имени В. А. Афанасьева).

Как отметили организаторы, метафора «Пя-

тый Харьков» принадлежит лингвисту Юрию 

Шевелеву. «Пятый Харьков» — это разговор 

о будущем города, мечте, желаниях и видениях.

Подробную программу можно найти на странице 
ЛитМузея в фейсбуке. Вход на события фестиваля 

возможен по предварительной регистрации на 
каждый фестивальный день отдельно: 

23 сентября: https://forms.gle/eb1sn5HR2XGDkLaX9; 
24 сентября: https://forms.gle/ZVxo26cLzHgFz5ye7; 
25 сентября: https://forms.gle/EDUJAfPfBEptJerh7. 

Адрес проведения сообщат в письме-
подтверждении регистрации. Также позже 

Литмузей планирует опубликовать видеозапись 
фестиваля. Во время мероприятия харьковчане 

смогут сделать донат в поддержку ВСУ.

НА ДНЯХ БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ЛИКВИДИРОВАЛИ 12 ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВОДОВОДАХ 
И ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 15 СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ

В 
частности, в Индустриальном районе 

ремонтники оперативно устранили се-

рьезную аварию на водоводе диаметром 

800 мм по ул. Тархова.

— Рабочие справились с поставленной зада-

чей в установленный срок и после завершения 

работ привели в порядок территорию. Кроме 

того, параллельно была устранена аварийная 

ситуация на магистрали диаметром 50 мм по 

ул. Электровозной. Значительный объем ре-

монтных работ был проведен и в выходные. 

В частности, ремонтники устранили два слож-

ных повреждения на водоводе диаметром 800 мм по 

ул. Мира, а на ул. Шариковой привели в порядок смот-

ровой колодец и капитально отремонтировали ввод в 

один из детских садов, — проинформировал начальник 

Индустриального района службы наружных во-

допроводных сетей Владимир Сундук.

Информацию об аварийных ситуациях при-

нимают по тел.: 15-33.

Â ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÉ ÑÐÎÊ

Учащихся старших классов 
общеобразовательных средних 
школ Харькова приглашают 
принять участие в программе 
обмена будущих лидеров FLEX 
на 2023–2024 гг.

F
LEX — это программа 

культурного обмена Бю-

ро по делам образования 

и культуры Государственного 

департамента США, администрируемая организацией 

Американские Советы по международному образова-

нию (American Councils) при поддержке Министерства 

образования и науки.

— К участию приглашаются уче-

ники 8-, 9- или 10-х классов (8-, 9-, 

10- или 11-й класс для участников 

с инвалидностью). В рамках про-

граммы школьники получат стипен-

дии, позволяющие им путешество-

вать в США, учиться в местной шко-

ле в течение одного академического 

года и проживать в американской се-

мье, — рассказали в Департаменте об-

разования Харьковского горсовета.

Конкурсный отбор пройдет в три этапа с сентября 

по декабрь в онлайн-формате. Аппликационная форма 

заявки на участие доступна до 13 октября 2022 года по 

ссылке: https://ais.americancouncils.org/cgi-bin/.

Харьковские спортсмены стали победителями на 
соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу 
в Австрии.

Э
тап Кубка мира по акробатическому рок-н-

роллу состоялся 17–18 сентября в городе Фил-

лах. В соревнованиях приняли участие более 

700 спортсменов из 14 стран. В состав делегации сбор-

ной команды Украины вошли 54 спортсмена и тренеры, 

сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи 

и спорта ХГС. По итогам выступлений харьковчане за-

воевали четыре медали: одну золотую, две серебряные 

и одну бронзовую. Так, в категории «Юноши 2» первое 

место заняли Станислав Филипас и Александра Вит-

ковская, а второе — Илья Горлачев и Елизавета Шмать-

ка. В категории «Юниоры» Георгий Тагайбай и Елиза-

вета Каверина взяли серебро, а Назар Диденко и Юлия 

Михно — бронзу.

Семья Любови, Александра и Владимира Косьяненко 
с первых дней войны продолжают заниматься 
благоустройством родного города.

П
ервой в СКП «Харьковзеленстрой» ХГС в 2007 

году устроилась работать озеленителем Любовь 

Косьяненко.

— Работая на участке «Центр», 

Любовь Александровна каждый 

день прилагала максимум уси-

лий, чтобы, идя на работу или в 

институт мимо станции метро 

«Исторический музей», харьков-

чане заряжались хорошим на-

строением, любуясь городом, а в 

выходные дни могли комфортно 

встречаться под «Градусником» 

или возле «Ники», — рассказали на предприятии.

В 2011 году на предприятие пришел работать сын Лю-

бови Александровны Владимир, а в 2014 году — и супруг 

Александр.

— Семья Косьяненко заботится о нашем 

городе уже 15 лет. Очень приятно наблю-

дать, как сын помогает маме в работе, обу-

чается навыкам ухода за цветами и деревья-

ми, а отец делится с сыном жизненным опытом. Во вре-

мя войны семья не остановилась ни на день в поддержке 

благоустройства города, — отметили в СКП «Харьковзе-

ленстрой».

ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎ-ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÈ

ÑÎÇÄÀÅÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÑÒÀÍÓÒ ËÈÄÅÐÀÌÈ FLEX
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С
пособи економії на найнеобхіднішому — про-

дуктах харчування та мийних засобах — опуб-

лікував британський The Sun. OBOZREVATEL 

вибрав поради, які стануть у нагоді не тільки у Британії:

1 Бабусині звички

Сучасні товари, такі як рідке мило та капсули для 

прання, означають, що ви платите більше,— за додану 

до них воду. Повернення до твердого мила та праль-

ного порошку дозволить економити, запевняють екс-

перти. Наприклад, у перерахунку на кілограм порошку 

капсули для прання відомої марки коштують 133 грн/

кг, а сам порошок того самого бренду — 105 грн/кг. Ця 

тенденція простежується в усіх виробників. Звичайні 

порошки та мило дешевші, ніж рідкі.

2 Дні риби та вегетаріанства

Фахівці радять встановити дні тижня, в які сім'я 

їстиме лише вегетаріанські страви. Крім того, реко-

мендують також ввести в домашнє меню «рибні» дні, 

при цьому замінивши дорожчі сорти риби менш роз-

рекламованими, але все одно смачними та корисними.

Наприклад, тріску можна замінити на минтай, а ту-

нець — на скумбрію. Різниця в ціні в Україні — майже 

вдвічі.

3 Багаторазові серветки

Паперові рушники начебто коштують недорого. 

Але якщо один раз витратитися на рулон багаторазо-

вих рушників (на китайських маркетплейсах рулон із 

50 шт. коштує від 200 грн), то можна постійно еконо-

мити на паперових серветках.

4 Розміри упаковки

Величезна упаковка не завжди означає еко-

номію. Наприклад, іноді купити літр соняшникової 

олії дешевше, ніж одразу п'ять через переплати за та-

ру. Тому завжди потрібно перевіряти вартість товару за 

грам чи одиницю, щоб знайти найкращу пропозицію.

5 Менш відомі бренди

Покупцям, які хочуть заощадити, радять ре-

гулярно проводити мінідослідження ринку. Цілком 

можливо, що в улюбленого вами бренду вже з'явився 

дешевший «клон», який не поступається «оригіналу» 

за якістю.

6 Кешбек

Інтернет-покупки радять вибирати просто на 

сайтах-агрегаторах, які надають послугу кешбеку. 

З одного товару повернути вдасться небагато, але якщо 

оформляти замовлення тільки так, економія вже стане 

помітною. Також не забувайте максимально користу-

ватися кешбек-програмою вашого банку, якщо він на-

дає таку послугу.

7 Списки покупок

Порада стара, але досі дієва. По продукти найкра-

ще ходити не голодним та з повним списком необхідно-

го на руках. Тоді вдасться уникнути імпульсних витрат, 

які з'їдають чималу частину сімейного бюджету.

 ЯК ЕКОНОМЛЯТЬ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: 
8 НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ СПОСОБІВ

 ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Раціональні люди у Великобри-

танії не купують посудомийні ма-

шини, щоб зекономити. Окрім 

цього, вони не миють посуд під 

краном, а заливають його в мисці 

з мильним розчином, оскільки так 

витрачається менше води.

 АВСТРАЛІЯ
Влітку в Австралії дуже спекотно, 

тому жителі тропіків намагають-

ся своїми силами охолоджувати 

помешкання. Щоб не витрачати 

кошти на кондиціонер, винахід-

ливі австралійці клеять тоновану 

плівку на вікна.

Крім цього, частина жителів Ав-

стралії не користуються праскою і на-

віть не купують її. Вони сушать одяг на вішалках у ван-

ній, а коли хтось приймає душ — пара розгладжує речі. 

У такий спосіб австралійці економлять свій час, витра-

ти на праску й електрику. Відзначимо, що за статисти-

кою, це 41% населення.

 ЯПОНІЯ
Японці спершу миються в душі, 

а потім у ванній. Цей ритуал ніхто 

не хоче пропускати, однак все ж 

намагаються заощаджувати. На-

бирати на кожного члена сім'ї по-

вну ванну води — дуже дорого. Тому 

в Японії вважається нормальним купа-

тися в одній і тій самій ванній по черзі. А використану 

воду після банних процедур спеціальна система пере-

качує в пральну машину.

 ПІВДЕННА КОРЕЯ
Електроенергія у Південній Ко-

реї коштує дорого, тому в багатьох 

квартирах немає централізовано-

го опалення. Коли вдома холодно, 

корейці ставлять спальні намети 

й утеплюють простір для сну термо-

ковдрою та обігрівачами.

 НІМЕЧЧИНА
Німці поливають город дощо-

вою водою, яку збирають 

спеціальні іригаційні системи. 

Крім того, зібрану воду викори-

стовують для прання, змивання 

туалету і миття посуду.

 ІРЛАНДІЯ
У багатьох країнах Європи люди 

заощаджують на опаленні й вночі 

під ковдрою гріються грілками. 

Але в Ірландії такі суворі зими, 

що там навіть продаються дитячі 

іграшки з ємністю, щоб заливати 

туди окріп.

У Харкові працюють близько 70% від 
довоєнної кількості супермаркетів, а також 
36 з 53 ринків та торговельних майданчиків, 

повідомили у Харківській міській раді.
Зокрема, працюють магазини електроніки 

(Comfy, «Ельдорадо»), будівельних матеріалів 
(«Епіцентр»), косметики та побутової хімії 

(Eva, Prostor), канцелярських товарів 
(«Топольок», «КнигоЛенд», Penal) тощо.
Також працюють близько 63% аптек 

(зокрема, аптечні мережі: «911», «Копійка», 
«АНЦ», «Шара», «Славутич», аптеки «Клас», 
«Леда», КП «Муніципальна аптека» тощо).
Для потреб домашніх улюбленців працюють 
мережі зоомагазинів «Шиншилка», Master 

Zoo, «Зооточка», EuroZoo, Vetastar та ін.
Заклади торгівлі зважають на попит покупців 
щодо окремих груп товарів, аби уникнути 
дефіциту, а також налаштовують зручний 
графік роботи для комфорту містян 

та працівників.

×ÀÑ ÅÊÎÍÎÌÈÒÈ

ЧЕРЕЗ РІЗКЕ ПРИСКОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФЛЯЦІЇ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЇ 
СТАЄ ДЕДАЛІ АКТУАЛЬНІШИМ НАВІТЬ ДЛЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН, НАПРИКЛАД, 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. ЛАЙФХАКИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ БРИТАНЦЯМ, МОЖУТЬ СТАТИ 
В НАГОДІ І В УКРАЇНІ, АДЖЕ ІНФЛЯЦІЯ ЗА 30% І КУРС ДОЛАРА ЗА 40 ГРН СТАЛИ 
НОВОЮ РЕАЛЬНІСТЮ У КРАЇНІ, ЩО ВОЮЄ
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ЗНАЙТИ ДРУЗІВ У ЗРІЛОМУ ВІЦІ МОЖЕ БУТИ НЕЛЕГКО, ТОМУ ЧИМАЛО ЛЮДЕЙ 
ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ З ПРОБЛЕМОЮ САМОТНОСТІ, ЯКА МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИНУТИ 
НА ПСИХІЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ

В
идання The Conversation розповіло, що саме 

перешкоджає знайти друзів у дорослому віці та 

як подолати ці проблеми.

Відзначається, що у школі знайти друга доволі легко, 

наприклад, під час ігор. Проте з часом налагоджувати, 

розвивати та підтримувати дружбу може бути набагато 

складніше.

І це вважається сут-

тєвою проблемою, адже 

людина соціальна істота 

і спілкування їй необ-

хідне. Старі друзі зго-

дом можуть переїхати, 

перемкнути свою увагу 

на сім’ю або кар’єру і на 

спілкування у них просто 

не залишається часу.

Подібне призводить до 

самотності, а це доволі 

серйозно, і не варто до 

цього ставитися легковажно. Як показали досліджен-

ня, хронічна самотність може бути настільки шкід-

ливою для здоров’я, що еквівалентна викурюванню 

15 сигарет на день.

Ця проблема набувала масштабів епідемії ще до роз-

повсюдження COVID-19. Після введення карантинних 

обмежень ситуація лише погіршилася. Акцентується, 

що у дорослому віці виникають три головні перепони, 

які заважають знаходити нових друзів.

 ВИКЛИК ДОВІРИ
Під час опитувань дослідники виявили, що найроз-

повсюдженішою проблемою у дорослих, яка заважала 

знаходити нових друзів, була відсутність довіри. Інши-

ми словами, людям важко було повністю відкритись 

якійсь незнайомій особі та закласти фундамент, на 

якому будуть створюватися майбутні дружні стосунки.

Цим пояснюється той факт, що багато людей намага-

ються якомога довше зберегти старе коло спілкування, 

адже воно перевірене часом та здобуло довіру протягом 

довгих років. Під час опитування також стало відомо, 

що жінкам частіше ніж чоловікам нелегко знайти но-

вих друзів, адже їм здебільшого важко довіритися но-

вим знайомим.

Цей феномен пояснюється тим, що дорослі мають 

більш осмислену самосвідомість ніж діти. Звісно, що 

це не погано, але вони більше зважують ризики, бо-

яться засудження або потенційної шкоди, яку можуть 

завдати.

До того ж на це впливає життєвий досвід, адже якщо 

довірою людини зловживали в минулому, то їй буде 

більш проблематично впустити ще когось у своє життя.

 ДЛЯ ДРУЖБИ ПОТРІБЕН ЧАС
«Нестача часу» була другою за поши-

реністю причиною після «відсутності 

довіри», коли людей запитували, чому їм 

проблематично знайти друзів. Зрозуміло, 

що у дорослому віці значно менше віль-

ного часу, адже потрібно працювати. 

Крім того, буденна рутина тощо. Звісно 

ж, під час напруженого графіка доволі 

важко встановлювати дружні стосунки 

з кимось малознайомим.

Навіть зустрівши потенційного канди-

дата у друзі, який міг би стати чудовим 

другом, на це може просто не вистачити часу, а побу-

дова довірливих стосунків — процес доволі довгий.

Тож кількість часу, який потрібен, щоб подружити-

ся,— це дуже індивідуально, тому відрізняється. Про-

те американські дослідники спробували визначити це. 

Дослідження дали цікаві 

підсумки. Виявилося, 

що на перехід від статусу 

знайомого до друга необ-

хідно близько 50 годин. 

А ось на те, щоб стати 

близьким другом,— зна-

добиться вже більше ніж 

200 годин.

Звісно ж, що мається на 

увазі не механічне прове-

дення часу разом, як спіл-

кування на роботі тощо, 

а особистий зв'язок. Не 

обов'язково влаштовувати триденні походи, достатньо 

просто відвертої розмови про те, що вас турбує, та жар-

ти, які є не менш важливими у цьому процесі.

 ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Є багато інших перешкод, які заважають нам мати 

дружбу, якої ми хочемо. Однією з них може бути інтро-

вертний тип особистості. Такі люди характеризуються 

певною замкненістю, тому підтримувати нові тісні сто-

сунки їм дуже важко.

До категорії індивідуальних особливостей також 

можна віднести проблеми зі здоров’ям, особисту не-

впевненість або бажання закріпити певний статус і не 

допускати потенційних друзів.

Опитування також показали, що люди похилого віку 

частіше посилаються на хвороби як на перешкоду для 

розширення кола спілкування. У молоді ж найрозпо-

всюдженішою причиною стали замкнутість та страх 

бути відкинутим.

 ЯК ПОДОЛАТИ ПЕРЕШКОДИ
Цілком можливо зруйнувати психологічні бар’єри 

в дорослому віці та побудувати нові та довготри-

валі дружні стосунки. Не варто вважати, що з віком 

самотність неминуча. Проте необхідно працювати 

над собою, аби зняти внутрішні перепони для нових 

знайомств.

 НАЛАГОДЖУЙТЕ ДРУЖНІ ВЗАЄМИНИ 
ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИ ХВИЛИН НА ДЕНЬ

Щоб закласти фундамент нової дружби, не обов’яз-

ково разом підкорювати гори або інтенсивно спілку-

ватися через спільне хобі. Буде достатньо звичайного 

спілкування, яке триватиме 10 хвилин на день.

Надішліть текстове повідомлення, переадресуйте 

мем, додайте до групового чату або зателефонуйте по-

тенційному другу. Не зациклюйтеся на тому, скільки 

зусиль, енергії та часу витрачається на ство-

рення дружби. Десять хвилин на день — це 

все, що вам потрібно.

 ПРАВИЛЬНО 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ СВІЙ ЧАС

Якщо у напруженому графіку з'явився 

вільний день або хоча б декілька годин —

їх можна якісно провести зі знайомим. За 

можливості не заглядайте до телефону, а на-

дайте всю вашу увагу потенційному другові. 

Це значно посилить ваш зв'язок.

 ПОСТУПОВО ПОЗБАВЛЯЙТЕСЯ 
СВОЄЇ ЗАМКНЕНОСТІ

Людина сама визначає, наскільки вона 

може довіряти знайомому. Якщо ви не можете зробити 

це одразу, то розкривайтеся поступово.

Не потрібно одразу розповідати все про себе, навпа-

ки, тривалий процес пізнання одне одного позитивно 

вплине на стосунки з людиною та зміцнить їх. І найго-

ловніше — не варто боятися знаходити нових друзів 

у дорослому віці. Це втішно.

ÇÐIËIÑÒÜ ÄÐÓÆÁI ÍÅ ÇÀÂÀÄÀÇÐIËIÑÒÜ ÄÐÓÆÁI ÍÅ ÇÀÂÀÄÀ
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ПРАЦІВНИКИ КП «КОМПЛЕКС ІЗ ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» ДЕПАРТАМЕНТУ 
ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХМР ПРОДОВЖУЮТЬ ВИВОЗИТИ СМІТТЯ 
ІЗ РІЗНИХ РАЙОНІВ МІСТА. І НАВІТЬ ІЗ НАЙВІДДАЛЕНІШИХ

Щ
е з квітня кожного дня працюють і у се-

лищі Кулиничі. Там за добу вивозиться 

понад тридцять два кубометри побуто-

вих відходів. А загалом за літні місяці обсяги побуто-

вих відходів перевищили дві тисячі шістсот кубомет-

рів і продовжують зростати. Одна з бригад, що працює 

на цьому маршруті, — батько та син — Олександр та 

Олексій Лугові. Кажуть, на роботі з перших днів війни. 

І згадують. 24 лютого якраз були на маршруті.

Вантажник КП «КВПВ» 

Олексій Луговий розповідає:

— Відчуття були не з найкра-

щих. Ми приїхали на ділянку, 

і майже одразу, десь о 05:15 по-

чалася канонада. Розпач, паніка. 

Незрозуміло, що коїться…

Але попри все вони працювали та доглядали за 

рідним містом. Не зупинялись і протягом перших, 

найважчих місяців війни.

— Отримуєш задоволення від 

того, що робиш рідне місто чи-

стим, допомагаєш людям. Ще, 

звісно, на те, щоб гарно роби-

ти свою роботу, впливає вчас-

но отримана зарплата, дають гу-

манітарну допомогу. Мене все 

влаштовує, — зізнається Олексій.

Зараз же, кажуть, після деоку-

пації області, люди почали по-

вертатись до власних домівок, 

відповідно у підприємства роботи 

побільшало.

— Тепер ще більше складнощів: люди повер-

таються та кидають свої автівки як прийдеться. 

Вони не думають про оточення, про тих, хто дбає 

про їх комфорт, не зважають на те, що поруч. А нам 

що робити? Буває так, що ми контейнер не можемо 

витягти. Сигналимо, нама-

гаємося привернути увагу, 

або по колесу постукаєш — 

сигналізація і спрацює. Ні 

— значить, якось намагаємо-

ся викотити обережно, щоб 

не зачепити автомобіль, — 

жаліється водій КП «КВПВ» 

Олександр Луговий.

Тож працівники під-

приємства звертаються до 

харків’ян, особливо авто-

мобілістів, з проханням, 

з повагою ставитися до ро-

боти профільних служб Харкова. Тим паче, що обсяг 

побутових відходів у всіх районах мегаполісу зріс більш 

ніж на 15% порівняно з весною.

ДИВИТИСЯ НА СВІЙ БУДИНОК 
БЕЗ ЖАЛЮ ТА СЛІЗ ЖИТЕЛІ 
ОДНІЄЇ З БАГАТОПОВЕРХІВОК 
У ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ 
НЕ МОЖУТЬ. УНАСЛІДОК ВИБУХОВОЇ 
ХВИЛІ ВМИТЬ ВИЛЕТІЛИ ВСІ ВІКНА, 
БУЛА ПОШКОДЖЕНА ПОКРІВЛЯ ТА 
ПО СТІНАХ УТВОРИЛИСЯ ТРІЩИНИ. 
ТАКІ НАСЛІДКИ ОБСТРІЛУ БУДИНКУ, 
ЯКОМУ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК РОКІВ

М
ешканка пошкодженого бу-

динку Ніна пригадує, що було 

близько десятої вечора:

— Чоловік відпочивав… Раптом ви-

бух — на нього летять шибки та скло. Він 

ледь, буквально за секунду, встигнув вис-

кочити в іншу кімнату. Коли все вщухло, 

заглянули до кімнати — ледь не знепритомніли. То був 

жах! Все потрощено, побито, вікна немає. Потім знов 

приліт. В іншій кімнаті після нього такий самий без-

лад. Мене контузило. І досі не можу оклигати, постій-

но плачу. Ми залишились у розбитого корита. Живемо 

у чужих людей, бо тут жити неможливо. Не дай бог ко-

мусь таке пережити.

Сусід Станіслав каже, що 

хватали найголовніше, три-

вожна сумка була напоготові:

— Почали спускатися, і не 

знаємо, чи є там ще сходи? 

Слово «важко» — не те. Ним 

не передати весь відчай, який 

є на душі. Зараз живу у до-

брих людей. Але постійно ж 

не поселишся: у них своя ро-

дина, свої справи. Дуже не-

зручно.

— Ми вже лягали спати і думати не думали, що 

трапиться через хвилину, — розповідає ще одна меш-

канка зруйнованого будинку Єлизавета. — Потім рап-

тово вибух, мене хвилею підняло та перекинуло через 

двоспальне ліжко. Дякувати богу, обійшлося без травм. 

Потім прибіг хлопчик — сусід з нижнього поверху 

і кричить: «Скоріше зби-

райтеся, бо зараз будуть 

ще прильоти». Ми швид-

ко зібралися, спустили-

ся у підвал. Вранці, коли 

піднялися до квартири, 

то побачене шокувало. 

Не було дверей, вікон, 

меблі валялися на підло-

зі, все було розбито. Ко-

ли вийшли на вулицю та 

побачили сусідню дев’я-

типоверхівку без вікон 

і наш понівечений дім, то шок тільки 

посилився від цього видовища. До ме-

не не одразу дійшло, що трапилося. 

Тільки з часом прийшло розуміння, що 

тепер нема квартири, нема житла. Жи-

ти ніде… Хвилююся за рідних, за двох 

онуків: 13 років і чотири рочки. Вони 

часто бували у нас. Одного разу дитина, 

почувши вибух, дуже злякалась і довго 

плакала. А для мене це смерті подіб-

но. Як малюку пояснити, що коїться? 

Що може так бахнути — і нас нікого не 

залишиться. Як воно саме буде? Оце 

найстрашніше… Можу сказати «дякую» 

нашим комунальникам, що встигли 

прикрити нам дах. У дощ нас не діста-

ло. Наші рятівники робили це під ви-

бухами і не зупинялися. Інші вивозили 

сміття, що було після обстрілів. Всі наші комунальні 

працівники — герої! Із нормальними пластиковими 

вікнами пообіцяли допомогти, і сказали, що буде під-

рядник, який полагодить понівечену тріщинами стіну. 

А стіна — найважливіше, тому що ми зможемо тут зи-

мувати і не потребуємо переселення, щоб ще більше не 

навантажувати міську владу. Є ті, хто більше потребує 

якогось житла.

Директор КП «Харківспецбуд» ХМР Богдан Долина 

повідомив, що біля цього будинку було кілька влучень, 

зокрема, частина ракети застрягла у самому будинку:

— Звичайно, що після цього будівля була дуже пош-

коджена. Зараз ми вже відремонтували приблизно пів-

тори тисячі квадратних метрів даху. Закриваємо вікна. 

Експерти вивчають будинок і готують конструкторське 

рішення з «посилення» будівлі, тому що в стінах є ба-

гато тріщин. Фахівці мають у найближчий час сказати, 

як краще відновлювати конструктиви будівлі. І відразу 

почнемо роботу.

ÊÏ «ÊÂÏÂ» 
ÇÂÅÐÒÀЄÒÜÑß 
ÄÎ ÕÀÐÊIÂ’ßÍ

ÆÈÒËÎ ÌÎÆÍÀ ÂÐßÒÓÂÀÒÈ
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Харківський національний економічний універ-

ситет імені Семена Кузнеця оголошує конкурс на 

заміщення вакантних посад:

Факультет економіки і права
Кафедра державного управління, публічного 

адміністрування та економічної політики:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Кафедра економіки підприємства та організації біз-

несу

Завідувач кафедри — 1 особа.

Кафедра соціальної економіки:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет інформаційних технологій
Кафедра кібербезпеки та інформаційних техноло-

гій:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет міжнародної економіки і підприємництва
Кафедра готельного і ресторанного бізнесу:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет підготовки іноземних громадян
Кафедра здорового способу життя і безпеки жит-

тєдіяльності:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Факультет фінансів і обліку
Кафедра митної справи і фінансових послуг:

Завідувач кафедри — 1 особа.

Основні вимоги до претендентів на посаду:

— завідувача кафедри — науковий ступінь, вчене 

звання відповідно до профілю кафедри, науково-ме-

тодичні та наукові роботи; стаж науково-педагогіч-

ної роботи у навчальних закладах вищої освіти за 

профілем кафедри.

Строк конкурсу — 2 тижні з дня опублікування ого-

лошення.

Ознайомитися детальніше з вимогами до претен-

дентів можна за телефоном: 702-11-85.

Документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів, 

автобіографію, копії документів про вищу освіту, нау-

кові ступені та вчені звання, документи, які підтвер-

джують рівень знання державної мови, підтверджу-

ють підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти 

років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші перед-

бачені законодавством України документи), список 

наукових праць, завірених у встановленому поряд-

ку, інформацію щодо відповідності п. 38 Ліцензійних 

умов — надавати за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9а, 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, кімн. 221.

Телефон для довідок: 702-11-85.

Оголошення

МОЗ УКРАЇНИ ДАЛО ПОРАДИ ТИМ, ХТО ХОЧЕ ВПОРАТИСЯ З ПЕРЕЖИТИМ ДОСВІДОМ ОКУПАЦІЇ ТА ПОЛОНУ ПІСЛЯ ТОГО, 
ЯК ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ АБО ЗВІЛЬНЯТЬ У НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

У 
Telegram міністерство охорони здоров’я порадило таке:

1 Пройти медичне обстеження. У першу чергу треба звернутися до 

сімейного лікаря або працівника швидкої допомоги чи будь-яко-

го іншого доступного у населеному пункті фахівця, щоб пройти медобстеження. 

Якщо неможливо прийти самотужки — треба звернутися по безкоштовну медичну 

консультацію до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

2 Першочергові потреби. Фізична безпека, наявність їжі, питної води, тепла — 

про це все потрібно подбати у першу чергу, як і про медичне обстеження. Та-

кож варто відновити режим сну. Про потреби повідомляйте державні структури та 

гуманітарні організації, тоді вони вчасно забезпечать всім, чого дуже потребує лю-

дина.

3 Зв’язок з близькими. Родичі та близькі люди також хвилюються про тих, хто 

залишився в окупації. Під час звільнення від загарбників потрібно дати знати 

їм, що ви живі, обговорити свій досвід хоча б коротко, а також не варто соромити-

ся прояву своїх почуттів. Але, якщо людина переймається, чи потрібно розповідати 

травматичний досвід, чи готові до цього родичі та друзі, тоді потрібно запитайте їх 

перед розповіддю про це.

4 Не вживати алкоголь, наркотики. Хоч це може здаватися правильним спосо-

бом пережити жахіття окупації, ефект не буде від нього довгим. На тверезу 

голову біль повернеться з новою силою, а тому є великий ризик алкогольної або 

будь-якої іншої залежності.

5 Контактувати з людьми, з якими є спільний досвід. Підтримка від таких лю-

дей може дуже допомогти, а також можна один одному передати контакти 

лінії підтримки, гуманітарної допомоги, щоб якомога більше людей отримали її.

6 Бути готовими до негативних наслідків для психіки. Зокрема, після перших 

днів полегшення можуть виникнути перевтома, виснаження та спустошен-

ня. Це нормальна реакція на стрес. Тому варто дати час організму та голові відно-

витися.

7 Треба пам’ятати, що ПТСР (далі — посттравматичний стресовий розлад) 

лікується. Ознаками ПТСР є неприємні спогади, прагнення уникнути кон-

кретних місць, людей, що пов’язані з пережитим, надмірна тривога, реакція на 

певні звуки, запахи. Якщо такі ознаки розладу є — треба терміново звернутися до 

фахівця з психічного здоров’я. Нижче є телефони, за якими можна отримати всю 

необхідну інформацію.

8 Звернення по психологічну допомогу. У разі продовження більше 2–3 тижнів 

виснаження, пригніченості, надмірної тривоги, потрібно звернутися до міс-

цевих психологів, мобільних команд або безкоштовну лінію психологічної підтрим-

ки НПА: 0 800 10 01 02. Лінія працює з 10:00 до 20:00. Крім того, можна звернутися 

на інші гарячі лінії.

9 Зупинити почуття провини. Може виникнути почуття злості та ненависті — 

це нормально. Але треба зупиняти у собі таке почуття, як провина. У тому, що 

сталося, винен ворог, а не ви.

ßÊ ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ËÞÄÈÍI 
ÏIÑËß ÄÅÎÊÓÏÀÖIЇ ÒÀ ÏÎËÎÍÓ

МОЗ надало контакти безкоштовної консультації щодо фізичного, 
емоційного та психологічного стану:

Контакт-центр МОЗ України — 0-800-602-019.
Урядова гаряча лінія! — 15-45.

Номер організації «ЛЮДИНА в біді» — 0-800-210-160 (цілодобово).
Лінія емоційної підтримки МОМ — 0-800-211-444 (з 10:00 до 20:00 щодня).

Лінія запобігання самогубствам Ukraine LifeLine — 7333.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Удачное время для посещения салона и проведе-

ния переговоров. Напряженный период в кредитно-

финансовой сфере и с наличными деньгами. Не ис-

ключено, что вам предложат дополнительный зара-

боток, однако хорошо взвесьте все за и против.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Подходящее время для решения текущих дел, 

поездок, планирования и запланированных поку-

пок техники и средств связи. Вечер удачен для отды-

ха в кругу семьи. Если позволяет погода, можно вы-

браться на природу и отдохнуть от суеты и рутины.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Напряженный день в отношениях с руководством. 

На работе могут возникнуть непредвиденные ситуа-

ции. Нестабильная ситуация в инвестиционной де-

ятельности. Берегите репутацию, тщательной пере-

проверяйте поступающую информацию.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Уделите внимание документам! Вторая половина 

дня неудачна для заключения финансовых сделок 

и подписания контрактов с иностранными партне-

рами. Вероятны конфликты с начальством. Также 

звезды предостерегают от дальних поездок.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Все, что было наработано за последние несколько 

месяцев, может показаться бесполезным. Возникнет 

чувство неудовлетворенности плодами своего труда. 

Вы просто устали, необходимо полноценно отдох-

нуть и тогда все наладится.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Хороший день, чтобы помечтать и задуматься 

о перспективах на будущее. Неподходящее время для 

незапланированных покупок, особенно в рассроч-

ку, и принятия важных решений. Вечером возможен 

неожиданный звонок от дальних родственников.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Финансовые вопросы могут стать причиной кон-

фликтов с сослуживцами. Неблагоприятный день 

для оформления кредитов и открытия счетов. Вечер 

удачен для общения с влиятельными людьми.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Очень удачный день для запланированных круп-

ных приобретений в дом и решения жилищно-быто-

вых вопросов. Также благоприятное время для оздо-

ровительных мероприятий. Помните, что здоровье 

превыше всего, и о нем нужно заботиться.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Утром возможны непредвиденные расходы. Благо-

приятное время в сфере торговли, возможна при-

быль. Напряженный период в отношениях со второй 

половинкой. Не лезьте на рожон, возьмите паузу, 

будьте мудрее.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Звезды сулят удачу представителям бизнеса. Во-

просы, связанные с обсуждением новых идей и пла-

нов, будут решаться на ура. Не упустите свой шанс. 

На личном фронте временное затишье, но пусть вас 

это не расстраивает. Всему свое время. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Напряженный день в сфере партнерских отноше-

ний и общении с окружающими людьми. Вторая по-

ловина дня удачна для проведения презентаций, пуб-

личных выступлений и смены имиджа.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Сегодня будьте осторожны в высказываниях. По-

мните, что иногда лучше просто промолчать, ниче-

го не доказывая. Если правда на вашей стороне, то 

окружающие и так это поймут. Найдите время на се-

мью и детей, они нуждаются в вашем внимании.

Ãîðîñêîï íà 22 ñåíòÿáðÿ

ЩЩ
одня у Харкові народжується 

зо два десятки малюків, а по-

логові будинки не припиня-

ли працювати навіть під час активних об-

стрілів, зазначають у Департаменті охо-

рони здоров'я ХМР. Малечі та батькам від 

держави надається весь перелік необхідної 

допомоги. Проте іноді набагато раціональ-

ніше придбати бувшу у використанні ко-

ляску, особливо якщо бюджет обмежений. Про-

понуємо вам 7 простих правил, дотримуючись 

яких ви залишитеся задоволені своєю покупкою.

 Оцініть загальний стан пластику коляски

Зовнішній вигляд коляски має не тільки есте-

тичне, але й практичне значення: чим найбільш 

зношений і подряпаний пластик на колясці, тим 

більша ймовірність того, що в якийсь час він про-

сто трісне в самому несподіваному місці. Неве-

лика порада: оглядаючи пластик на колясці, ви-

користовуйте ліхтарик (дуже зручний ліхтарик 

на мобільному) — з його допомогою ви зможете 

помітити навіть найдрібніші подряпини і потер-

тості, яких при звичайному світлі не видно.

 Пощупайте текстиль

Обов'язково торкайтеся текстилю з усіх боків 

та огляньте весь текстиль — він має бути однорід-

ного кольору (невицвілий), м'який і приємний на 

дотик. Також зверніть увагу, чи є плями. Ймовір-

ніше, вони вже не зникнуть під час виведення, 

будьте готові до цього.

 Перегляньте металеву конструкцію

Обов'язково приділіть увагу металевій 

конструкції: перевірте, чи однорідно вона фарбо-

вана, чи є тріщини на фарбі і чи не перефарбову-

валася коляска. Найчастіше перед продажем мо-

жуть зафарбовувати іржу на металі. Також не має 

бути вигнутостей і вм'ятин, інакше коляска може 

їхати не по прямій, а убік.

 Перевірте колеса

По-перше, колеса обов'язково мають бути на-

качані, це допоможе і перевірити візок у справі, 

і зрозуміти, що колеса не пробиті та не пошко-

джені. По-друге, зверніть увагу на болти та під-

шипники — вони мають бути однакові. Якщо ж 

якісь із них відрізняються, то це свідчить про те, 

що візок бував у ремонті. Ну і, звичайно ж, при 

прокручуванні колеса мають вільно обертатися та 

не рипіти.

 Протестуйте гальма

Гальма — одне з найслабших місць у колясці, 

вони дуже часто ламаються і заклинюють, але від 

їх справності залежить зручність використання 

коляски. Обов'язково перевірте їх кілька разів, 

щоб переконатися в їх доброму стані.

 Оцініть стан люльки та спинки

Незалежно від того, який ви вибираєте візок: 

для зовсім маленького малюка або прогулянко-

ву для старшого малюка, зверніть увагу на спин-

ку колиски або крісла — вона має бути рівною 

і жорсткою, без вм'ятин і горбків. Це допоможе 

зберегти хребет дитини від викривлень.

ÏÐÎÑÒI ÏÐÀÂÈËÀ ÏIÄ ×ÀÑ ÏÐÎÑÒI ÏÐÀÂÈËÀ ÏIÄ ×ÀÑ 
ÂÈÁÎÐÓ ÊÎËßÑÊÈÂÈÁÎÐÓ ÊÎËßÑÊÈ
Коляска — незамінний атрибут у домі, 
де з'явився малюк. Без неї мама просто 
не впорається: ні в поліклініку сходити, 
ні в магазин, ні на прогулянку.

По горизонтали: 1. Полый цилиндр в различ-

ных машинах и механизмах. 6. Завершение, ко-

нец. 7. Наука, изучающая превращения веществ. 

10. Административное или судебное наказание в ви-

де денежного взыскания. 13. Часть ударного меха-

низма в огнестрельном оружии. 14. Наиболее рас-

пространённое обозначение оси ординат. 15. Цве-

точный горшок. 16. Холм, курган. 18. В театре: фи-

гура человека или животного, сделанная из разных 

материалов и управляемая актёром. 20. Род опти-

ческого стекла. 23. Агент, занимающийся сыском, 

слежкой за кем-нибудь. 24. Рубящее и колющее ору-

жие с широким коротким обоюдоострым клинком. 

25. Узкая снежная гряда, наметённая ветром.

По вертикали: 2. Запечённое кушанье в виде ба-

тона с начинкой. 3. Небольшой глубокий залив. 

4. Плиты небольших размеров, служащие кровель-

ным материалом при устройстве чердачных крыш. 

5. Музыкальный лад грустной, скорбной окраски. 

8. Количество световой энергии, испускаемой ис-

точником света. 9. Один из низших дворянских 

титулов в средневековой Англии. 10. Резкое крат-

ковременное усиление ветра. 11. Разумное основа-

ние, смысл. 12. Нож с толстым коротким лезвием. 

17. Внешняя, показная пышность. 19. Узкое длин-

ное полое пространство внутри чего-нибудь. 21. Не-

годность одежды, вещей вследствие продолжитель-

ной эксплуатации. 22. Скопление людей, предме-

тов, препятствующее движению.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Барабан. 6. Финал. 7. Химия. 

10. Штраф. 13. Курок. 14. Игрек. 15. Вазон. 16. Сопка. 

18. Кукла. 20. Линза. 23. Шпион. 24. Тесак. 25. Заструг.

По вертикали: 2. Рулет. 3. Бухта. 4. Шифер. 5. Минор. 

8. Яркость. 9. Эсквайр. 10. Шквал. 11. Резон. 12. Финка. 

17. Помпа. 19. Канал. 21. Износ. 22. Затор.


