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ÒÅÐÅÕÎÂ — ÔÎÑÒÅÐ: 
ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÃÅÍÏËÀÍÎÌ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

И
горь Терехов отметил, что в Харь-
кове есть районы, где можно ис-
пользовать такой опыт, ведь рос-

сийский агрессор оставил 150 тысяч го-
рожан без квартир, а новаторский метод 
реконструкции может стать выходом в 
сложившейся ситуации. Норман Фостер 
рассказал о методах, предлагаемых к ис-
пользованию в работе по реанимации зда-
ний советской эпохи: «В нашем фонде со-
стоялся большой семинар по жилищным 
вопросам. Мы собрали лучших экспертов, 
там была одна студентка- архитектор, 
представившая свое видение того, как 
сохранить здание, используя новый слой из 
очень простых материалов, крепящихся на 
старое сооружение. Самое главное, что при ре-
конструкции жители смогут находиться внутри 
в абсолютной безопасности. Мы даем построй-
ке вторую жизнь, отстраивая ее по европей-
ским стандартам. Такие методы применяются 
в Европе — в процессе работы используются 
экономически эффективные материалы».

Норман Фостер пообещал предоставить 
экспертов, которые научат группу харь-
ковских архитекторов модернизировать ста-
рые постройки таким способом. Вместе они 
сделают пилотный проект, после чего смогут 
самостоятельно выполнять работы. Новым 
Генпланом предусмотрена также модерни-

зация промышленного и энергетическо-
го сектора, развитие жилых микрорайо-
нов — они станут более удобными и 
современными, с транспортными раз-
вязками и с необходимой инфраструк-
турой. В послевоенном Харькове будут 
создаваться и новые рабочие места, 
для этого уже предусмотрен проект ин-
дустриальных и айти-парков. Планиру-
ется создать район с жилыми домами, 
инфраструктурой для отдыха, универси-
тетами и научным парком. Местом для 
этой локации выбрана территория возле 
рынка «Барабашово».

Игорь Терехов поблагодарил Нормана 
Фостера за сотрудничество и понимание 

потребностей Харькова:
— Наша задача — построить не очередной 

мегаполис с множеством высоток, а создать 
город будущего — город новых технологий и 
инновационных подходов, сохранив при этом 
культурное наследие и акцентируя внимание 
на самобытности города- героя.

ХАРЬКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ НАУЧАТ СПОСОБУ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАРЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
ЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО ОБРАЗЦА МОЖНО БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ДАЖЕ БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ. 

ТАКИЕ ВЫВОДЫ БЫЛИ СДЕЛАНЫ НА ВСТРЕЧЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА СО ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫМ БРИТАНСКИМ АРХИТЕКТОРОМ И ДИЗАЙНЕРОМ НОРМАНОМ ФОСТЕРОМ
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ÓÑËÎÂÈß 
ÄËß ÓÑÏÅØÍÎÉ 
ÓÊÐÀÈÍÛ
Открытые и прозрачные процессы восстановления, 
равные и комфортные правила для инвесторов — это 
базовые условия для успеха Украины и ускоренного 
экономического роста, заявил Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак на мероприятии 
«Сотрудничество с ОЭСР и новые горизонты для 
украинской антикоррупционной повестки дня: 
ответственность юридических лиц».

Глава ОП подчерк-

нул, что предсто-

ит тяжелая борьба, 

но мы обязательно 

выгоним оккупан-

тов c нашей земли, 

после чего придет-

ся восстанавливать 

разрушенное:

— Чтобы по-

строить успешную 

Украину, необходимо продолжать решитель-

но и системно искоренять коррупцию. Именно 

поэтому наше государство стремится получить 

членство в Рабочей группе ОЭСР по борьбе со 

взяточничеством в международных деловых опе-

рациях. Я благодарю главу Рабочей группы ОЭСР 

Драго Коса и всех ее членов за решение о предо-

ставлении Украине статуса участника. Это реше-

ние — не подарок Украине. Это результат нашей 

упорной работы на пути к высоким антикорруп-

ционным стандартам.

Что касается тематики мероприятия. Андрей 

Ермак отметил, что ответственность юридиче-

ских лиц — непростая тема для дискуссии среди 

ученых и практикующих юристов, однако только 

в сотрудничестве можно выработать наилучший 

вариант для имплементации этой нормы в укра-

инское законодательство.

— Нормы по ответственности юридических 

лиц за подкуп иностранных должностных лиц 

должны эффективно заработать и приблизить нас 

к стандартам Конвенции ОЭСР. Отдельно хочу 

поблагодарить Председателя Верховной Рады Ру-

слана Стефанчука за лидерство в законотворче-

ском процессе, а также всех участников кругло-

го стола, которые, несмотря на сложные обстоя-

тельства, нашли возможность внести свой вклад 

в приближение Украины к стандартам ОЭСР 

и победу над нашим внутренним врагом.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОЕННЫМИ, 
ОБОРОНЯЮЩИМИ БАХМУТ

Б
ахмут остается самой горячей 

точкой на всей линии фронта — 

более 1300 километров активных 

боевых действий. Еще с мая оккупанты 

пытаются его сломить, но время идет, 

и Бахмут ломает уже не только россий-

скую армию, но и российских наемников, 

которые пришли на замену потерянным 

армиям оккупантов, подчеркнул Влади-

мир Зеленский:

— Только вдумайтесь: россия уже по-

теряла в Украине почти 99 тысяч своих 

солдат. На днях будет 100 тысяч потерь 

оккупантов. Ради чего? Они ведут вой ну 

и тратят жизни людей — других людей, не своих близких, 

не свои собственные жизни, а других, и только потому, 

что какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибки 

и ужасно боится реальности. Но реальность говорит сама 

за себя. Я благодарю всех наших бойцов, которые герои-

чески держат Бахмутское направление, Соледар, Авдеев-

ку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс — 

регион, который до прихода рф был одним из сильнейших 

в Украине и который оккупанты разруша-

ют просто до выжженной земли…

Президент также сообщил, что продол-

жается работа по усилению сил обороны.

— Я обратился к лидерам десяти госу-

дарств Северной Европы, объединенным 

в The Joint Expeditionary Force — формат 

сотрудничества, инициированный Ве-

ликобританией. И мое обращение было 

очень конкретным. Оружие, снаряды, но-

вые оборонные возможности… Все, что 

позволит нам ускорить окончание этой 

вой ны. Ключевая задача сейчас — чтобы 

мировая поддержка Украины в следую-

щем году увеличилась. Главное — говорить 

от Украины единым голосом и защищать 

наш общий интерес: все для победы Укра-

ины, все для помощи нашей защите.

Владимир Зеленский вручил государ-

ственные награды воинам механизиро-

ванных, мотопехотных, горно- штурмовых, танковых, ар-

тиллерийских и аэромобильных подразделений.

Память героев, навсегда оставшихся на поле боя, по-

чтили минутой молчания.

ÏÎÑÈËÈÌÎ ÎÁÎÐÎÍÓ

20 декабря Харьковский городской совет 
и Харьковская областная организация 
Общества Красного Креста Украины 
заключили меморандум о сотрудничестве.

В 
подписании документа приняли 

участие Харьковский городской 

голова Игорь Терехов и глава Харь-

ковской областной организации Общества 

Красного Креста Украины Константин 

Башкиров. Игорь Терехов поблагодарил 

Общество Красного Креста за плодотвор-

ное сотрудничество, которое началось за-

долго до полномасштабного вторжения рф:

— Когда в Украину пришла вой на, наше 

взаимодействие стало более конструктив-

ным. Мы благодарны за вашу позицию, за помощь, кото-

рую вы оказываете харьковчанам и жителям области. Та-

кие отношения должны быть подкреплены меморандумом, 

и мы будем продолжать делать все, чтобы обеспечить город 

необходимым.

Присутствующий на мероприятии Президент Общества 

Красного Креста Украины Николай Полищук заверил, что 

подписанный меморандум будет действовать и после вой ны:

— Мы видим вашу стойкость, видим работу наших кол-

лег Общества Красного Креста Харькова и области, и мы 

убеждены, что вместе преодолеем гуманитарный кризис, 

и не только сегодня, но и во время восстановления Харько-

ва. Снова появятся велички, бекетовы, дроздовы, которые 

на новом уровне будут восстанавливать Харьков.

Меморандум предусматривает сотрудничество по следу-

ющим направлениям: предоставление материальной по-

мощи пострадавшему населению Харьковской области; 

оказание помощи владельцам в восстановлении частных 

домов, полностью или частично разрушенных в результате 

военной агрессии рф; создание благоприятных условий для 

обеспечения жизнедеятельности в местах временного раз-

мещения внутренне перемещенных лиц и другие.

20 декабря Городской голова Игорь Терехов посетил 
Харьковскую синагогу.

М
эр поздравил представителей еврейской общи-

ны города Харькова с Ханукой — праздником, 

который в эти дни отмечают евреи всего мира:

— По доброй традиции в ваших домах сейчас горят ха-

нукальные свечи, которые дарят всем нам надежду и веру 

в нашу победу! Свет всегда побеждает тьму, и я хочу поже-

лать, чтобы в следующем году мы все вместе отпраздновали 

Хануку совершенно по-другому — в мирном украинском 

Харькове! Желаю всем мира, добра и благополучия!

ÑÂÅÒ ÂÑÅÃÄÀ 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ 
ÒÜÌÓ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÅ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
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ОБОРУДУЕМ 
ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

Гуманитарная организация AmeriCares из США 
в сотрудничестве с КУ «Офис реформ Харькова» 

передала около 1 млн грн на обустройство пунктов 
обогрева в пяти районах Харькова.

Чтобы обеспечить полноценное функционирование 

пунктов обогрева, были закуплены генераторы, про-

жекторы, термопоты и комплекты проводки, сообщили 

В КУ «Офис реформ Харькова». Там напомнили, что ор-

ганизация AmeriCares постоянно поддерживает украин-

цев и доставила более 242 т лекарств и медицинских то-

варов на сумму более 48 млн долл. в медицинские учре-

ждения и службы реагирования.

Для маленьких харьковчан подготовили ряд новогодних 
мероприятий, которые проходят на станции метро 
«Университет».

В 
частности, с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 янва-

ря ребята смогут посмотреть театрализованное 

представление «Белая колдунья Лиденелла», 

сообщили в Департаменте культуры: «Кроме того, для 

харьковчан подготовили праздничные программы, по-

священные празднованию Рождества, которые пройдут 

25 декабря и 6 января. А 31 декабря все желающие смо-

гут посетить концерт по случаю встречи Нового года».

Также ежедневно до 7 января, с 12:00 до 18:00, на 

станции метро «Университет», где установлена глав-

ная городская елка, будет работать резиденция Святого 

Николая.

ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ ÃÎÐÎÆÀÍ

С 19 декабря в целях улучшения пассажирских 
перевозок жителей поселка Жуковского троллейбус 
№ 55 продлил путь следования, сообщили 
в Департаменте инфраструктуры ХГС.

Т
еперь троллейбус № 55 курсирует так: 

разворотный круг «Пр. Жуковского» — 

пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры 

— ул. Чкалова — ул. Лесопарковая — Харьковское 

шоссе — ул. Сумская — пл. Конституции (в обрат-

ном направлении: ул. Университетская — пер. Меч-

никова — ул. Сумская и далее по маршруту).

Расписание движения: первая отправка с 

пл. Конституции — в 5:10, из пос. Жуковского 

(возле церкви) — в 5:55; последняя — в 20:35 и 21:19 

соответственно.

Также в Департаменте инфраструктуры проинфор-

мировали, что до 31 января 2023 года движение транс-

порта по ул. Зубарева, в районе дома № 57, запрещено. 

Это связано с необходимостью проведения аварийно- 

восстановительных работ на канализационной сети 

в районе данного адреса.

Объезд закрытого участка организован через местный 

проезд.

Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця оголошує конкурс на заміщення ва-

кантної посади:

Директор бібліотеки — 1 особа.

Основні вимоги до претендентів на посаду:

— Директора бібліотеки — вища освіта, стаж роботи 

в бібліотеці, досвід адміністративної роботи, вільне воло-

діння державною мовою, досвід роботи з наукометрични-

ми базами даних.

Строк конкурсу — 1 тиждень з дня опублікування оголо-

шення.

Ознайомитися детальніше з вимогами до претендентів 

можна за телефоном: 702-11-85.

Документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів, ав-

тобіографію, копії документів (про вищу освіту, підви-

щення кваліфікації), список праць, завірених у встанов-

леному порядку — надавати за адресою: м. Харків, пр. На-

уки, 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, кімн. 221.

Телефон для довідок: 702-11-85.

Посвідчення офіцера на ім’я Семенова Дмитра Павловича 
з серією УК, видане Національною академією сухопутних військ 

ім. гетьмана Петра Сагайдачного від 02.06.2018 р., 
яке було втрачене, вважати недійсним.

З
а одни только сутки, с 20 по 21 декабря, было вы-

полнено 1065 заявок по центральному отоплению 

и 287 — по горячему водоснабжению. Более поло-

вины из них — в Слободском и Немышлянском филиалах, 

рассказали на предприятии:

— В течение минувших выходных после масштабной 

атаки вражеских ракет на критическую инфраструкту-

ру мы в пятый раз запустили систему отопления города. 

На сегодняшний день еще есть проблемы с развоздуши-

ванием отдельных стояков и квартир, а также дефекты, 

возникающие при много-

кратном изменении гид-

равлических режимов 

из-за внезапного исчез-

новения электрического 

напряжения. Ситуацию 

затрудняют случаи отсут-

ствия доступа в отдельные 

квартиры. Именно из-за 

дефектов в закрытых до-

мах в некоторых случаях 

не удается восстановить 

услугу для целого подъезда 

или дома.

Сотрудники КП «ХТС» 

просят харьковчан с по-

ниманием отнестись к си-

туации, в которой оказался город, и всеми доступными 

способами помогать теплоэнергетикам выполнять их обя-

занности, но не вмешиваться в систему отопления само-

стоятельно.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НЕЛЕГКУЮ 
РАБОТУ

По инициативе Харьковского городско-

го головы Игоря Терехова работники КП 

«Харьковские тепловые сети» получили пер-

вые 319 продуктовых наборов. Встреча теп-

лоэнергетиков с директором Департамента 

по работе с общественными объединениями 

ХГС Никитой Стериным и руководителем 

общественной организации «Я спасен» 

Дмитрием Ложенко состоя-

лась в пункте обогрева.

Гости поблагодарили ра-

ботников «Теплосетей» за 

пятый пуск тепла при столь сложных об-

стоятельствах:

— Каждый живущий в Харькове чело-

век видит ту невероятную работу, которую 

выполняют коммунальные службы и КП 

«ХТС» в частности. Именно коммуналь-

щики сегодня должны быть в приоритете, 

потому что тяжело и почти круглосуточ-

но работают ради комфорта харьковчан 

и просто физически не имеют возможно-

сти выстоять где-то очередь за гуманитар-

ной помощью. Поэтому продуктовые на-

боры им привозят на рабочие места.

До этого такую же помощь получили работники КП 

«Харьковблагоустройство», СКП «Харьковзеленстрой», 

КП «КВБО», КП «Комбинат детского питания», а также 

территориальные центры и районные администрации.

Кроме того, в День Святого Николая детям работников 

ХТС передали приглашения на елку от Харьковского го-

родского головы Игоря Терехова и сладкие подарки. Вы-

полнил эту почетную миссию заместитель технического 

директора Алексей Лука, на время перевоплотившийся 

в доброго Волшебника.

А 12-летняя Ася Мамедова, дочь работников ХТС, пре-

зентовала коллегам родителей рождественские пряники, 

которые на протяжении недели выпекала сама. По словам 

девочки, так она хотела поблагодарить теплоэнергетиков 

за их нелегкий труд. Рождественские сладости она переда-

ла коллегам отца — слесарям и сварщикам, которые чинят 

трубопроводы по всему городу, а также маминой бригаде, 

которая изолирует сети, чтобы сберечь тепло. В благодар-

ность работники ХТС провели для девочки с соблюдени-

ем всех мер безопасности короткую экскурсию по пред-

приятию.

Оголошення

ÌÀÐØÐÓÒ ÏÐÎÄËÅÍ

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÂÎÐÅ

ЗА ДВА МЕСЯЦА СПЕЦИАЛИСТЫ КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ОТРАБОТАЛИ 
БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ ГОРОЖАН
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В
еликі харківські торгові мережі вже закупили і об-

ладнали супермаркети та магазини автономним 

живленням, те саме зробили й місцеві виробни-

ки продуктів харчування. Харківські лікарні та пологові 

будинки теж забезпечено генераторами. Як повідомили 

у Департаменті охорони здоров'я ХМР, медзаклади, де про-

водяться операції з використанням обладнання, що вима-

гає постійного електроживлення, забезпечені дизельними 

та бензиновими генераторами. Для безперебійної роботи 

автономних джерел живлення вони мають резерв палива 

до 5 діб. А керівники закладів охорони здоров’я тримають 

під постійним контролем відновлення запасу палива. Вод-

ночас у листопаді в Україні, за інформацією Держслужби 

з надзвичайних ситуацій, через отруєння вихлопними газа-

ми з приладу загинула людина. Але ж як бути? Адже зрозу-

міло, що завдяки електрогенераторам вдається підтримува-

ти економіку. Ми вже писали на шпальтах нашої газети про 

те, які бувають генератори та скільки коштують. Але наразі 

є чіткі та актуальні правила щодо їхнього використання, 

яких слід дотримуватися, аби уникнути небезпеки.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Найголовніше правило безпеки — розмістити електро-

генератор на відкритому просторі. У приміщенні генера-

тор можна встановити лише за умови сертифікованої сис-

теми газовідведення до пристрою.

— Мінімальна відстань, на якій генератор має розташо-

вуватися на відкритій території — 6 м від вхідних дверей і ві-

кон. Генератор — це пристрій, що має двигун внутрішнього 

згоряння. Зрозуміло, що під час його роботи виділяються 

гази, які є дуже небезпечні для людини, — кажуть експерти. 

Під час встановлення електрогенератор потрібно заземли-

ти. Кабелі від нього прокласти у коробках. Також важливо, 

щоб на пристрій не потрапляла вода.

— Є спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток за-

бивають на відстані, наприклад, 2 метри від генератора, 

орієнтовно на глибину 40 см, в чистий грунт. Рекомендо-

вано в землю, а не в асфальт чи якісь бетонні частини. Від-

повідно, ми теж себе убезпечуємо від ураження електрич-

ним струмом, — пояснює експерт ДСНС Андрій Шевчук.

ЯК ВИБРАТИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
Вкотре нагадуємо, як правильно вибрати електрогене-

ратор для помешкання. На сайті Держпродспоживслужби 

радять, зокрема, перед купівлею пристрою проаналізува-

ти декілька факторів:

 тип запуску (ручний чи автоматичний);

 кількість фаз (однофазний на 220 V або трифазний 

на 380 V);

 тип споживаного палива;

 вихідна потужність.

— Щоб оцінити необхідну потужність генератора, який 

купується для приватного будинку, треба підсумувати по-

тужність всіх пристроїв, які підключаються до нього одно-

часно. Однак тут необхідно зробити поправку на різницю 

між споживанням енергії під час роботи та запуску, — йдеть-

ся у дописі Держпродспоживслужби. Також потрібно враху-

вати, що пристрій не може постійно працювати з повним на-

вантаженням. Тож потужність генератора має бути більшою 

мінімум на 30% від сумарної потужності всіх підключених до 

нього пристроїв. Під час купівлі генераторів потрібно звер-

нути увагу, чи є інструкція та інформація про будь-які осо-

бливі запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час його 

монтажу, обслуговування або використання. Також мають 

бути позначені тип, номер партії чи серійний номер, що дає 

змогу ідентифікувати продукцію. Ця інформація може бути 

на опакованні або в документі до електрогенератора.

— Також на продукції має бути зазначено найменуван-

ня виробника, зареєстроване комерційне найменування 

чи зареєстрована торговельна марка та контактна поштова 

адреса. В адресі — зазначатися одне місце, за яким можна 

зв'язатися з виробником, — пишуть у Держспоживслужбі.

Щоб уберегтися від неякісних електрогенераторів, фа-

хівці радять купувати пристрої тільки в сертифікованих 

магазинах та в офіційних дистриб'юторів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛІКАРЯ
А тепер про небезпеку чадного газу. Він утворюється не 

лише внаслідок роботи бензинових генераторів, а й при 

використанні двигунів внутрішнього згоряння в автомо-

білях, дров'яних, газових, вугільних печах, від вугільних 

грилів, від газових нагрівачів води та гасових обігрівачів. 

Чадний газ блокує здатність кровоносної системи до-

ставляти кисень до органів та тканин організму. Симпто-

матика отруєння та ступінь ураження залежить від часу, 

протягом якого людина дихає чадним газом, та його кон-

центрації у повітрі. Симптомами отруєння можуть бути 

головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, 

почуття втоми, сплутаність свідомості, запаморочення 

і непритомність. 

Заслужений педіатр та професор, Почесний громадя-

нин Харкова Євген Комаровський наголошує, що ліку-

вання від отруєння чадним газом від генераторів практич-

но немає: «Люди реально хворіють, помирають уже десят-

ками. А тих, хто просто отруївся та не помер, про них не 

повідомляють». Щоб запобігати небезпеці, на думку ліка-

ря, ні в якому разі не можна накривати генератори. Люди 

роблять це задля того, щоб зменшити шум, адже генера-

тори дуже голосно працюють. Отже, лікар наполегливо 

рекомендує у разі наявності генератора встановлювати 

датчики чадного газу. На щастя, вони є в продажу та не 

подорожчали. Бережіть себе!

ÎÁÅÐÅÆÍIÑÒÜ 
Ç ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀÌÈ 
ÍÅ ÇÀÂÀÄÈÒÜ
ЗАВДЯКИ ГЕНЕРАТОРАМ, ЯКІ НАРАЗІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ СКРІЗЬ, ДЕ Є НЕОБХІДНІСТЬ 
У БЕЗПЕРЕБІЙНОМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ, ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОДАВАТИСЯ ТОВАРИ, НАДАЮТЬСЯ 
РІЗНОМАНІТНІ ПОСЛУГИ, ЛЮДИ ОТРИМУЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Мер Харкова Ігор Терехов нагадав, 
що у місті облаштовують понад 200 
пунктів незламності. Їх забезпечать 
генераторами, дров'яними пічками, 
аптечками, резервом води тощо.
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ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В УКРАЇНІ Є ОСОБЛИВО БАЖАНИМ 
ДИТЯЧИМ СВЯТОМ. ЗА ТРАДИЦІЄЮ ДІТИ ПИШУТЬ ЙОМУ ЛИСТА, 
РОЗПОВІДАЮТЬ, ЩО ГАРНОГО ТА ПОГАНОГО ВОНИ ВЧИНИЛИ 
ПРОТЯГОМ РОКУ, І ПРОСЯТЬ ПРО ПОДАРУНКИ

Х
лопчаки та дівчата щиро вірять в дива, особливо хворі діточки, які так ба-

жають одужати.19 грудня зразковий театр дітей «Тимур» КЗК «Муніци-

пальний центр культури та аматорського мистецтва» Департаменту куль-

тури ХМР (режисер — Антон Жиляков) відвідав Міську дитячу клінічну лікарню 

№ 16. Святковою виставою актори привітали маленьких пацієнтів. Було багато 

добрих посмішок, радощів, дитячого сміху. Лікарі кажуть, що після подібних свят 

у онкохворих дітей покращуються аналізи крові. В такий день і медики, і діти, і їх 

батьки вірять в диво про якнайшвидше одужання, про перемогу і мир для всіх нас. 

Після завершення святкової вистави всі діти, що перебувають на лікуванні, отри-

мали солодкі подарунки.

У ХАРКОВІ ПРОЙШОВ ОНЛАЙНКУРС 
ЛІКУВАЛЬНО ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ 
ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ «ЗДОРОВА СПИНКА». ЗАХІД 
ПРОВОДИВСЯ УПРАВЛІННЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 
МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ СПОРТУ ДЕПАРТАМЕНТУ 
У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМР СПІЛЬНО 
З ОБЛАСНИМ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ УКРАЇНСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ

В
ід правильної постави залежить правильне функ-

ціонування внутрішніх органів, здоров'я колін 

і загальне самопочуття. Вона впливає і на те, як 

працюють зовнішні м'язи, та часом може впливати на ре-

чі, абсолютно, здавалося б, з поставою не зв'язані. «Здо-

рова спинка» — онлайн-курс лікувально- профілактичних 

занять, спрямований на 

покращення правильної 

постави у дітей, які через 

воєнні дії в Україні змуше-

ні вчитися у школах у ре-

жимі онлайн, багато часу 

проводити сидячи, а та-

кож втратили змогу від-

відувати спортивні гурт-

ки та секції. Курс тривав 

з 31 жовтня до 15 грудня 

поточного року. Двічі на 

тиждень, по понеділках 

та четвергах, проводились 

онлайн- заняття, спрямо-

вані на коригування пра-

вильної постави у дітей і підлітків та профілактику плос-

костопості. Також учасники дізналися багато цікавого про 

правильне здорове харчування та важливість дотримання 

дітьми режиму дня. Прямі ефіри проходили в Інстаграм 

на сторінці Лади Григор’євої — тре-

нерки проєкту, керівниці представ-

ництва Української федерації скан-

динавської ходьби у Харківській 

області, спеціаліста з фізичної куль-

тури. Відео збережені і розміщені 

на офіційних інтернет- ресурсах Де-

партаменту у справах сім'ї, молоді та 

спорту та ХМР. Всі бажаючі можуть 

їх переглянути, потренуватися вдома 

у зручний час і скорегувати поставу.

— Проблеми у сучасному сус-

пільстві напряму пов'язані зі слаб-

ким здоров'ям дітей! — каже Лада 

Григор’єва. — Чому це так? Тому що 

зараз панують гіподинамія (за-

мала рухова активність), гіпо-

кінезія (замала м'язова актив-

ність) і майже відсутнє фізичне 

виховання дітей у родині! Тому 

що багато хто із батьків і не ро-

зуміє, що якщо не приділяти 

уваги фізичному вихованню, 

яке сприяє гармонійному роз-

витку дитини, то будуть пробле-

ми зі здоров'ям і самопочуттям 

дитини не тільки у дитинстві, але і коли вона вирос-

те. Основа здоров'я закладається від самого початку 

розвитку дитини. А для цього потрібне усвідомлене 

ставлення до цього батьків. Формування правиль-

ної постави — запорука здоров'я дитини, тому що це 

її стрижень. Багато хто на собі відчув, як самопочут-

тя впливає на поставу. Особливо зараз, у важкі для нашого 

народу часи. Все це необхідно донести до дорослих та ді-

тей. Адже здорові діти — здорова нація!

Учасники мали змогу приєднатися до телеграм- каналу 

«Здорова спинка». Там вони задавали питання тренеру 

стосовно теоретичних і практичних розвивальних вправ, 

які покращують фізичний і психоемоційний стан дитини, 

ознайомлювалися зі спеціальними техніками для форму-

вання і корекції постави, вправами ранкової гімнастики. 

Разом із кризовим психологом Ларисою Силантьєвою діти 

обговорювали тему «Впевненість та постава», розбирали-

ся, як психологічний стан впливає 

на поставу і як допомогти підліт-

кам зростати впевненою у собі лю-

диною.19 грудня у приміщенні Де-

партаменту у справах сім'ї, молоді 

та спорту відбулося нагородження 

найактивніших учасників онлайн- 

курсу лікувально- профілактичних 

занять для дітей та підлітків.

Директор Департаменту у спра-

вах сім’ї, молоді та спорту Олек-

сандр Власенко відзначив 15 най-

активніших учасників курсу по-

чесними грамотами. Також діти 

отримали подарунки від Харків-

ського міського голови Ігоря Терехова та благодійної ор-

ганізації «Благодійний фонд «Карітас «Харків».

Також присутні отримали музичний подарунок від учас-

ниці курсу Віри Коваленко, яка привітала дітей та їх бать-

ків, виконавши на скрипці легендарну українську музич-

ну композицію Леонтовича «Щедрик».

ÎÄÓÆÀÍÍß — ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ 
ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ

ÏÐÀÂÈËÜÍÀ ÏÎÑÒÀÂÀ — 
ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÇÄÎÐÎÂ'ß
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У ХАРКІВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ СЛУЖБИ КРОВІ 19 ГРУДНЯ, НА 
СВЯТОГО МИКОЛАЯ, ВЛАШТУВАЛИ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ. ВІДВІДУВАЧАМ 
РОЗПОВІЛИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ БІОМАТЕРІАЛІВ ТА ПРОЦЕДУРИ, А ТАКОЖ ЯК 
ДОНОРИ МОЖУТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ ІНШИХ. ОСОБЛИВО В УМОВАХ ВІЙНИ

З
авідувач відділення Харківського обласного цен-

тру служби крові Юрій Верховенко розповідає, 

що всі заходи, як-от вікторини, різні заохочення, 

мають на меті єдине — популяризувати донорство на всіх 

рівнях. Наразі у центрі є певний запас крові, але це зовсім 

не означає, що донації не потрібні:

— По-перше, кров має обмежені терміни використан-

ня. По-друге, спрогнозувати ситуацію щодо кількості ви-

користання крові та її компонентів дуже важко: можуть 

активізуватися бойові дії, можуть трапитися масштабні 

обстріли цивільного населення і таке інше. Донації тре-

ба робити постійно. Ми не можемо розслаблятися ні на 

мить.

Щодня вдається заготовляти 

по 250 доз крові. Водночас, на-

голошують у центрі, на день ба-

жано проводити щонайменше 

300 донацій.

Донор Ганна каже:

— Боятися не треба. Потріб-

но допомагати, чим можеш, 

тим більше у такий скрутний 

час. Кров потрібна нашим за-

хисникам. А у мене вона рідкіс-

на, тому я вирішила поділитися 

з тими, хто потребує.

Саме українських захисників 

забезпечують кров’ю та її ком-

понентами в першу чергу. Тож не 

припиняли роботу центру навіть 

у найважчі місяці війни. Спів-

робітники центру перенесли все 

обладнання до підвалів, і під ви-

бухами продовжили приймати 

відвідувачів та заготовляти кров. 

Щодня здають кров 150–170 

жителів міста та області.

Харківський міський голова Ігор Терехов, який відві-

дав центр служби крові, зазначив, що переоцінити внесок 

працівників і донорів у перемогу України — неможливо.

— Хочу подякувати всім працівникам центру та небай-

дужим харків'янам, які приходять здати кров. Зараз спо-

стерігається нагальна потреба в донорах, це першочергове 

питання як для військових, так і для жителів регіону. Але 

найголовніше, що, попри важкі часи та обстріли, фахівці 

служби не припиняють допомагати людям, — сказав він.

Під час заходу мер ознайомився з етапами технологіч-

ного процесу заготівлі та переробки крові в умовах війни, 

обговорив фактичні потреби та проблеми, з якими стика-

ються фахівці установи, а також поспілкувався з самими 

донорами.

ПІД ЧАС НЕЩАДНИХ РОСІЙСЬКИХ БОМБАРДУВАНЬ ХАРКОВА НЕАБИЯК ДІСТАЛОСЯ 
Й МІСЬКИМ СПОРТКОМПЛЕКСАМ ТА ШКОЛАМ. ПРЯМИМИ ВЛУЧЕННЯМИ СНАРЯДІВ 
ОКУПАНТИ ТРОЩИЛИ СТІНИ, РОЗБИВАЛИ ВІКНА, НАМАГАЛИСЯ ПОВНІСТЮ 
ЗРУЙНУВАТИ МІСЦЯ, ДЕ ВИХОВУВАЛИ МАЙБУТНІХ СВІТОВИХ ЧЕМПІОНІВ

Ч
и вдасться відновити ці об’єкти після перемоги 

України та відродити спортивний потенціал Хар-

кова, розповів директор Департаменту у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської ради Олександр Власенко.

— З ранку 24 лютого ми повідомили всім директорам 

підвідомчих закладів, що тренувальний процес у спорт-

школах призупиняється, розповіли про ситуацію, що 

складалася на той час, та рекомендували 

не виходити з укриттів. Потім допомага-

ли з евакуацією маленьких спортсменів 

та їх тренерів, — пригадав він.

Одним з перших дуже сильно розорено спорткомплекс 

«Восток». Він потрапив під артобстріл. Потім обстріляли 

дитячо- юнацьку спортивну школу з водних видів спорту 

Яни Клочкової, спорткомплекс «Кому-

нар», також тих чи інших руйнувань за-

знали 18 клубів за місцем проживання.

— У квітні пряме влучення «Урагану» 

зруйнувало льодовий комплекс «Салтів-

ський лід». Дивом не постраждав охоро-

нець, що там перебував. Його врятувало 

укриття. Наразі комплекс підготовлений 

до зимівлі. Коли ми його відремонтуємо, 

то знов зможуть тренуватися діти. Взагалі 

країна- агресор завдала нам великих збит-

ків. Але ми все відновимо. І юні харків’яни 

знов зможуть тренуватися та досягати успіхів у своїх улю-

блених видах спорту. Треба тільки дочекатися перемоги, 

— зазначив Олександр Власенко.

ÍÅ ÐÎÇÑËÀÁËßÒÈÑß

ÍI ÍÀ ÌÈÒÜ

Харківський обласний центр служби крові працює щодня 
з 8.00 до 15.00, по суботах — до 13.00.

ÄIÒÈ ÇÍÎÂ ÇÌÎÆÓÒÜ ÒÐÅÍÓÂÀÒÈÑß
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В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ЗІБРАНО АДРЕСИ РИНКІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ

* Інформація про роботу закладів споживчого ринку була надана сторонніми суб'єктами та в процесі виникнення надзвичайних ситуацій 

   може бути змінена на розсуд керівництва таких суб'єктів.

Актуальна інформація завжди доступна на онлайн-карті міста за посиланням:

https://smart.citynet.kharkov.ua/ або телефонуйте в міську диспетчерську службу на номер 1562.

Також інформація доступна на державному порталі https://nezlamnist.gov.ua/

ІНФОРМУЄ ХАРКIВСЬКА МІСЬКА РАДА

!

Працюємо
без   світла
*бо Харків — місто-герой

Поділіться цією інформацією зі знайомими, а якщо є можливість — роздрукуйте її та передайте людям, 
які не мають смартфонів або не вміють ними користуватися. Бережіть себе!

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

Адреса Назва Розклад

вул. Грицевця, 31 Концерн «РТР» з 07:00 до 16:00

вул. Бєкєтова, 21 ТОВ «Компанія Трактороза-
водський ринок» з 7:00 до 17:00

просп. Героїв Харкова, 274В ТОВ «Ринок Індустріальний» з 07:00 до 16:00

КИЇВСЬКИЙ

вул. Академіка Павлова, 323 ППКК «Каріна» з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Павлова, 323-А ТОВ «Компанія «Соллі» з 09:00 до 15:00

вул. Культури, 8 ТОВ фірма «Діана» з 09:00 до 16:00

вул. Раєвської, 17 ПрАТ «Концерн АВЕК та Ко» з 08:00 до 15:00

вул. Саперна, 32 ПП БТФ «Силикат» з 08:30 до 14:30

НЕМИШЛЯНСЬКИЙ

просп. Героїв Харкова, 144 ТОВ «Меридіан» з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 218-А ТОВ «МТ-1» з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 256 ПП «К.В.К.» з 08:00 до 16:00

Салтівське шосе, 248 ТОВ «Пасс, ЛТД» з 08:30 до 16:00

НОВОБАВАРСЬКИЙ
вул. Академіка Богомольця, 1-А ФО-П Гречановська З. В. з 08:00 до 16:00

вул. Кітаєнка, 8 ТОВ фірма «Лев» з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 147 ТОВ «ТАУЕРС» з 07:00 до 16:00

ОСНОВ’ЯНСЬКИЙ
вул. Одеська, 49А ТОВ «Темп- Агро» з 07:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 182-А НВ ТОВ «ПІК» з 08:00 до 16:00

САЛТІВСЬКИЙ
вул. Валентинівська, 21 ТОВ фірми «Рівлад, ЛТД» з 09:00 до 16:00

вул. Валентинівська, 21 ТОВ фірми «Коммерс» з 08:00 до 15:00

вул. Валентинівська, 37/128 фірма «Промінь», ТОВ з 08:00 до 14:00

САЛТІВСЬКИЙ

Адреса Назва Розклад

вул. Героїв Праці, 13 ТОВ «Компанія «Везер» з 08:00 до 15:00

вул. Героїв Праці, 15 ТОВ ТЦ «Новосалтівський» з 08:00 до 15:00

вул. Євгенівська, 40 ТОВ фірма «Співдружність» з 10:00 до 15:00

просп. Тракторобудівників, 160 ТОВ «Інпол» з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 57-А ТОВ «Талісман» з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 64 ТОВ «Компанія Ново — 
салтівський ринок» з 07:00 до 16:00

Салтівське шосе, 147 ТОВ «Спартак» з 08:00 до 16:00

СЛОБІДСЬКИЙ

майдан Захисників України, 1 ТОВ «Кінний ринок» з 06:00 до 16:00

майдан Захисників України, 1-А ПФ «Ринок» з 06:30 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 136/8 ТОВ «Добровіт» з 08:00 до 16:00

просп. Льва Ландау, 2-Б ТОВ фірми «Спорт — Сервіс» з 07:00 до 15:00

ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ

вул. Золочівська, 12 ТОВ ВКФ «Казка» з 08:00 до 16:00

вул. Різдвяна, 33 ТОВ «Харківський Централь-
ний ринок» з 06:00 до 16:00

вул. Холодногірська, 2-А ТОВ ВКФ «Казка» з 08:00 до 16:00

смт Пісочин, 

пров. Надточївський, 2
ПВКФ «Лоск» з 08:00 до 15:00

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

вул. 23 Серпня, 30 СП «Харківсибінвест» ТОВ з 08:00 до 16:00

вул. Клочківська, 30 ТОВ «Райский уголок» з 09:00 до 14:00

просп. Людвіга Свободи, 49-В ПБФ «Айнур» з 08:00 до 16:00

просп. Перемоги, 72-Д ПП «Фатум-1» з 09:00 до 14:00

В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ЗІБРАНО АДРЕСИ ВЕТКЛІНІК ТА ЗООМАГАЗИНІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, 
У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ. НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БІЛЬШІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, 

ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ЗА ТАКИХ УМОВ МАТИМУТЬ НАЛІПКУ «ПРАЦЮЄМО БЕЗ СВІТЛА»

Адреса Назва Час роботи

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

вул. 23 Серпня, 33А (супермаркет «Клас») MasterZoo з 09:00 до 17:00

вул. Данилевського, 16 MasterZoo з 09:00 до 18:00

просп. Людвіга Свободи, 35 MasterZoo з 09:00 до 17:00

вул. Культури, 8 MasterZoo з 09:00 до 18:00

ВЕТКЛІНІКИ

вул. Рогатинська Левада, 14 Ветклініка «Гав Мур» з 9:00 до 18:00

вул. 23 Серпня, 26 Ветцентр «VETASYAR» з 9:00 до 17:00

КИЇВСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

вул. Культури, 8 («Сумський ринок») MasterZoo з 09:00 до 18:00

вул. Пушкінська, 2А (ТЦ «Нікольський») MasterZoo з 10:00 до 19:00

вул. Пушкінська, 67 MasterZoo з 10:00 до 19:00

вул. Сумська, 108 MasterZoo з 09:00 до 18:00

САЛТІВСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

просп. Тракторобудівників, 59/56 (ТЦ «Україна») MasterZoo з 10:00 до 18:00

Салтівське шосе, 145 Зоомагазин «Вуса, лапи, хвіст» з 09:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 67 Зоомагазин «Пухнастик» з 09:00 до 19:00

ОСНОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

пров. Донецький, 18 (супермаркет «Клас») MasterZoo з 09:00 до 19:00

ВЕТКЛІНІКИ

просп. Гагаріна, 358 Ветклініка «Zoo City Kharkiv» з 9:00 до 17:00

НЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН
ВЕТКЛІНІКИ

вул. Харківських Дивізій 14/1 Ветклініка «Ветеринарний домік» з 9:00 до 18:00

Адреса Назва Час роботи

вул. Олімпійська, 7 Ветклініка «Гав Мур» з 9:00 до 18:00

ЗООМАГАЗИНИ

вул. Героїв Харкова, 144 ФОП Калінін з 10:00 до 17:00

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

вул. Бекетова, 21 ФОП Загребельна Олена Вікторівна з 07:00 до 17:00

вул. Бекетова, 21 ФОП Квятковський Олексій з 07:00 до 17:00

вул. Бекетова, 21 ФОП Капустина Вікторія Леонідівна з 07:00 до 17:00

вул. Бекетова, 21 ФОП Литовченко Валентина Володимирівна з 07:00 до 17:00

вул. Бекетова, 21 MasterZoo з 07:00 до 17:00

вул. Бекетова, 21 ФОП Баранов Петр Леонідович з 07:00 до 17:00

ВЕТКЛІНІКИ

вул. Бібліка, 37А Ветклініка «Лідер» з 9:00 до 17:00

вул. Бекетова, 21 Ветклініка «Білий клик» з 10:00 до 16:00

СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

просп. Гагаріна, 173В MasterZoo з 09:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 177 Єврозоо з 09:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 177 Зоомаркет з 09:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 181 Єврозоо з 09:00 до 18:00

ВЕТКЛІНІКИ

просп. Героїв Сталінграда, 175 Ветклініка «Lusky Star» з 10:00 до 16:00

ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

вул. Різдвяна, 33 MasterZoo з 09:00 до 17:00

НОВОБАВАРСЬКИЙ РАЙОН
ЗООМАГАЗИНИ

вул. Дудинської, 1А (супермаркет «Клас») MasterZoo з 09:00 до 19:00
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Ãîðîñêîï íà 22 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Овнам срочно нужно найти новый источник дохода. 

Звезды сулят значительные растраты, из-за чего финан-

совое положение может измениться в худшую сторону. 

Все покупки лучше совершать осторожно и обдуманно.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Тельцы погрузятся в атмосферу праздника, что может 

негативно отразиться на их продуктивности и внима-

нии. Необходимо взять себя в руки и завершить начатые 

дела как можно скорее, чтобы не нарваться на претен-

зии начальства.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Не исключено, что кто-то обратится к вам за финан-

совой помощью. Имейте в виду: возврата денег придет-

ся ждать очень долго, а отношения с должником будут 

испорчены. Чтобы не болеть, важно проработать свои 

мысли, ведь именно они управляют нашим здоровьем.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Представителям бизнеса необходимо положиться на 

свой личный опыт, а не на удачу и интуицию. Вероят-

ность успеха будет довольно велика, если не рисковать, 

а подходить к принятию решений с холодной головой.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Сегодня стоит оставаться начеку и быть вниматель-

ным в работе с деньгами и документами, подписании 

важных бумаг и крупных приобретений. Есть риск 

столкнуться с мошенниками. Старайтесь вовремя отды-

хать и позаботиться о психическом здоровье.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В это время могут возникнуть проблемы с выносливо-

стью и продуктивностью, поэтому лучше браться лишь 

за самые важные проекты. Также необходимо погасить 

неоплаченные счета и вернуть долги, иначе проблемы 

будут преследовать вас в течение всей зимы.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Выполнять рабочие задачи будет нелегко: возникнет 

недопонимание с коллегами. Старайтесь спорные во-

просы решать миром. У вас будет шанс обратить финан-

совую удачу на свою сторону. Все новогодние покупки 

лучше сделать в последние три дня уходящего года.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня можно смело заключать сделки, они будут 

выгодными и принесут прибыль в новом году. Отправ-

ляйтесь в магазин за подарками для себя и близких. Рас-

траты в это время никак не отразятся на бюджете Скор-

пионов.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцы обнаружат в себе скрытые таланты, но рас-

крыть их на полную удастся уже в 2023 году. Сейчас же 

лучше сфокусироваться на текущих делах и не тратить 

время на бессмысленные хлопоты. Могут возникнуть 

проблемы в общении. Проявите деликатность.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Козероги смогут добиться благополучного реше-

ния множества проблем. Звезды рекомендуют занять-

ся энергетически полезной уборкой, чтобы привлечь 

в свою жизнь удачу и везение. Сегодня — не самый луч-

ший день для спонтанных действий.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Наступает хорошее время для духовных практик, но 

не для активного труда. Мысли о предстоящих делах мо-

гут заставить Водолеев утратить оптимизм. Однако, что-

бы закончить год хорошо, поставленные задачи нужно 

будет выполнять быстрее.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Рыбам сейчас достаточно комфортно. Звезды на их 

стороне, они помогут получить ответы на некоторые 

важные вопросы. Биополе Рыб будет немного слабее 

чем обычно, но это не грозит снижением продуктивно-

сти. Хорошее время для творчества.
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По горизонтали: 1. Представитель крупного про-

мышленного и финансового капитала. 4. Обращение, 

требующее ответа. 8. Тонкие волоконца на растени-

ях, плодах, семенах. 10. Установленная мера, средняя 

величина чего-нибудь. 11. Сочный кислый плод цит-

русового дерева. 12. Приспособление для переноски 

людей. 13. Большая наезженная дорога. 15. Мини-

мальное количество, на которое может изменяться 

дискретная величина. 17. Разряд военнообязанных, 

прошедших военную службу или освобожденных от 

нее. 20. Стебель и листья корнеплодов, клубнепло-

дов, бобовых. 21. Плавучее сооружение для перевоз-

ки пассажиров, транспортных средств. 23. Исполне-

ние музыки всем составом оркестра. 24. Символ веры, 

убеждения. 25. Участок, удобный для ведения боевых 

действий. 27. Поперечные слеги на плотах, служащие 

для скрепления бревен. 31. Специалист, видящий себе 

подобного на большом расстоянии. 34. Частное суд-

но, которое с официального разрешения своего пра-

вительства нападает на коммерческий флот неприя-

тельского государства. 36. Тот, кто слепо действует по 

чужой воле, послушное орудие чужой воли, внешних 

сил. 37. Смуглый, темный цвет кожи. 38. Наставле-

ние, поучение. 39. Мужчина по отношению к своим 

родителям. 40. Декоративная композиция из стекла. 

41. Глава, раздел в каком- нибудь справочнике.

По вертикали: 1. Единица измерения углов и дуг. 

2. Ядовитая змея. 3. Южное травянистое декоратив-

ное растение. 5. Внешний вид, наружность. 6. Баль-

ный парный танец мексиканского происхождения. 

7. Инструментальное музыкальное произведение из 

нескольких различающихся своим содержанием ча-

стей. 8. Название различных косметических, кулинар-

ных веществ в виде тестообразной массы. 9. У лоша-

ди и других животных: часть шеи, смежная с хребтом. 

14. Кушанье из руб леного мяса. 16. Место, где по-

вален лес. 17. Залив со стоячей, непроточной водой. 

18. Движущаяся масса чего-нибудь. 19. Органическое 

соединение, углеводород, в котором атом водорода 

замещен водным остатком. 20. Листопадное дерево 

с гладкой корой. 22. Мужчина по отношению к жен-

щине, с которой он состоит в официальном браке. 

26. Привлечение граждан к выполнению воинской 

обязанности. 28. Общее очертание предмета. 29. Древ-

няя восточнославянская мера длины до введения мет-

рической системы. 30. Процесс разрушения почвы, 

горной породы, производимый водой, льдом или вет-

ром. 32. Резная или крашеная планка для изготовле-

ния рамок. 33. Род молотка, употребляемый при зем-

ляных и горных работах. 34. Толстая прочная веревка. 

35. Письма в заклеенной бумажной обертке.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Магнат. 4. Вопрос. 8. Пух. 10. Норма. 11. Лимон. 12. Носилки. 13. Тракт. 15. Квант. 17. Запас. 20. Ботва. 21. Паром. 

23. Тутти. 24. Кредо. 25. Рубеж. 27. Накат. 31. Рыбак. 34. Капер. 36. Игрушка. 37. Загар. 38. Наказ. 39. Сын. 40. Витраж. 41. Статья.

По вертикали: 1. Минута. 2. Гюрза. 3. Акант. 5. Облик. 6. Румба. 7. Соната. 8. Паста. 9. Холка. 14. Котлета. 16. Вырубка. 17. Затон. 

18. Поток. 19. Спирт. 20. Бук. 22. Муж. 26. Призыв. 28. Абрис. 29. Аршин. 30. Эрозия. 32. Багет. 33. Кирка. 34. Канат. 35. Пакет.

На прилавках наших супермаркетов продаются 
самые разные продукты. Какие-то из них подделать 
невозможно, а некоторые очень даже просто.

ПП
ри этом покупатель не всегда знает, что 

берет не натуральную еду, ведь произ-

водители даже состав маскируют умело. 

Рассказываем, на какие товары следует обратить 

особенно пристальное внимание.

 МЕД. Натуральный мед — редкий продукт. 

Что тогда продают в магазинах? Разбавленную си-

ропами из фруктозы, крахмалом или патокой массу. 

Еще одна хитрость производителей — разогретый 

старый засахаренный мед, который под воздействи-

ем температуры вновь становится жидким и тягу-

чим, однако теряет все полезные свой ства. Иногда 

пасечники ставят в качестве питания сахар, пчелы 

собирают его и делают «пустой» продукт. Однако 

даже такие подделки еще не самые страшные, по 

сравнению с импортным товаром, в частности, ки-

тайского производства. Например, вишневый или 

шоколадный мед. На самом деле это смесь сахарных 

сиропов, красителей и отдушек. Если вы увидели та-

кие продукты, не покупайте их. Не стоит брать и мед 

из шиповника, мака, ромашки и черники — таких 

сортов просто не существует.

 СЫР. Как ни странно, подделки чаще все-

го встречаются среди дорогих сортов. К примеру, 

чтобы удешевить себестоимость пармезана, про-

дукт разбавляют пальмовым маслом, что в худшую 

сторону отражается на вкусе. Из этих же соображе-

ний в некоторые сыры добавляют целлюлозу. Если 

хотите купить настоящий пармезан, ищите на нем 

дырочки, на изломах должны быть кристаллы.

 ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. Оливковое масло 

подделать проще простого, ведь вы никогда не узна-

ете, какие из растительных масел разлили в бутылки. 

За продукт из оливок выдают масло из подсолнеч-

ника, кукурузы и рапса, их сдабривают ароматиза-

торами и отдушками. Если вы хотите убедиться в ка-

честве продукта, поставьте бутылку с маслом в хо-

лодильник. Настоящий продукт из оливок станет 

очень густым и даст осадок.

Будьте внимательны и не ошибайтесь!

ÍÅ ÎÁÌÀÍÈÑÜ!ÍÅ ÎÁÌÀÍÈÑÜ!
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