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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ — 
ÝÒÎ ÃËÀÂÍÎÅ!

С
тороны обсудили возмож-
ности развития туризма 
в  Харькове в  условиях 

вой ны. В  ходе беседы основное 
внимание было сосредоточено на 
аспектах безопасности. Учиты-
вались близость Харькова к зоне 
ведения боевых действий и  рис-
ки нанесения по городу ракетных 
ударов россиянами.

Игорь Терехов отметил, что до 
вой ны городская власть актив-
но разрабатывала экскурсион-
ные маршруты по символическим 
и знаковым локациям города, од-
нако из-за вой ны планы измени-
лись. Сейчас в приоритете — со-
здать военный музей и обустроить Музей па-
мяти, который будет находиться в  одном из 
разрушенных домов на Северной Салтовке:

— Безопасность — это главное. Мы можем 
с  вами приглашать туристов, делать много 
интересных и  полезных вещей, но чего они 

стоят, если гости не будут чув-
ствовать себя в безопасности? 
Мы хотим сначала создать 
военный музей, ведь именно 
благодаря нашим защитни-
кам Харьков выстоял, а также 
обустроить Музей памяти на 
Северной Салтовке в  разру-
шенном россиянами доме. Этот 
комплекс будет служить напо-
минанием о  пережитых харь-
ковчанами ужасах. У  нас есть 
еще много интересных идей. 
Некоторые из них касаются 
Харьковской области. Враг 
разрушил около 50 памятников 
архитектуры в  регионе, в  том 

числе музей Григория Сковороды, поэтому на-
ша задача — восстановить все исторические 
достопримечательности.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ МАРЬЯНОЙ ОЛЕСЬКИВ
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ÁÅÇ ØÀÍÑÀ 
ÍÀ ÏÎÂÒÎÐ!
Представители Офиса Президента Украины 
провели встречу с делегацией Министерства 
иностранных дел Германии во главе 
с государственным министром Тобиасом 
Линднером.

Руководитель ОП 

Андрей Ермак от-

метил важную роль 

Германии в прибли-

жении общей побе-

ды над российским 

террором. Захват 

атомных электро-

станций, блокиров-

ка транспортировки зерна в третьи страны, 

разрушение объектов энергетической инфра-

структуры, экоцид — это также агрессия, на 

которую международное сообщество должно 

реагировать должным образом.

Обсуждались модальности расширения обо-

ронной поддержки со стороны ФРГ, которая, 

в частности, сделает возможным дальней-

шие успешные контрнаступления Украины 

и восстановление ее международно признан-

ных границ. Стороны отдельно остановились 

на вариантах инструментализации украинской 

формулы мира, представленной Президентом 

Украины Владимиром Зеленским на саммите 

G20 в Индонезии. В этом контексте стороны 

обменялись мнениями относительно будуще-

го членства Украины в Североатлантическом 

альянсе, в частности обсудили предоставление 

нашему государству действенных гарантий 

безопасности до момента завершения про-

цедуры полной интеграции в евроатланти-

ческое сообщество. Отдельно были отмече-

ны успехи Украины на евроинтеграционном 

направлении. «Мы хотим оставаться незави-

симыми и быть достаточно сильными, чтобы 

не давать агрессору возможности для повтор-

ного нападения», — отметил Глава ОП.

Собеседники также затронули вопрос со-

здания специального трибунала по военным 

преступлениям рф против Украины. Глава 

ОП поблагодарил ФРГ за поддержку недав-

них решений Европейского Союза, в частно-

сти, введения девятого пакета санкций против 

государства- агрессора и предоставления на-

шей стране важной макрофинансовой помо-

щи в размере 18 млрд евро на 2023 год.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТАВКИ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА 
ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ ЕРМАК, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ 
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, МИНИСТР ОБОРОНЫ АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВСУ 
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ КИРИЛЛ БУДАНОВ 
И ДРУГИЕ

У
частники заслушали доклады Главнокоманду-

ющего Вооруженными Силами Украины и ко-

мандующих вой сками оперативных направлений 

о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих 

решений Ставки по отдельным участкам, в частности 

вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

Также был рассмотрен вопрос обеспечения сил оборо-

ны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно 

остановились на актуализации плана действий сил оборо-

ны на следующий год.

Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто 

держит фронт и делает все возможное для приближения 

нашей Победы:

— Спасибо всем бойцам Воздушных сил, зенитчикам, 

разведчикам, пограничникам, нацгвардейцам, теробо-

роне, Военно- морским силам. Спасибо каждому солда-

ту и матросу, каждому сержанту и старшине, каждому 

офицеру и генералу…  Благодарю медиков, педагогов, 

волонтеров, энергетиков и ремонтников, саперов, по-

лицейских, работников ГСЧС, коммунальщиков, строи-

телей, транспортников, бизнесменов — всех, кто заботит-

ся о людях и помогает обществу быть несокрушимым…  

россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается 

компенсировать свои проигрыши злорадством своих про-

пагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по 

нашей энергетике. Осталось несколько дней до нового го-

да. Мы должны осознавать, что враг попытается сделать 

это время для нас темным и сложным. Но тьма не будет 

мешать нам приводить оккупантов к новым их пораже-

ниям. При этом необходимо в эти дни быть максимально 

осторожными. Позаботьтесь о себе и будьте готовы по-

могать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы 

благодарны друг другу, нас не одолеть!

ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ, 
ÍÀÑ ÍÅ ÎÄÎËÅÒÜ!

В преддверии новогодних праздников рабочие 
КП «Харьковские тепловые сети» Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности города ХГС устраняют 
разрытия, чтобы они не мешали пешеходам и проезду 
транспорта, отрабатывают обращения жителей, связанные 
с отоплением и горячим водоснабжением.

В 
приоритете — прогрев домов. Несмотря на потеп-

ление, на источниках теплоснабжения не снижа-

ют температуру теплоносителя. В случае блэкаута 

это поможет дольше сохранять тепло в домах, рассказали на 

предприятии:

— Кроме того, персонал ко-

тельных, работу которых можно 

поддерживать с помощью гене-

раторов, в тестовом режиме от-

рабатывает алгоритм действий 

при прекращении централизо-

ванного электропитания.

На ХТС также сообщили, что 

1 января предприятие будет 

работать в дежурном режиме. 

В случае возникновения вне-

штатной ситуации количество 

аварийных бригад увеличат. А 31 декабря и 2 января у тепло-

энергетиков — обычный рабочий день. Во время празднич-

ного дежурства ремонтники продолжат устранять дефекты 

на сетях и развоздушивать систему по заявкам граждан. На 

сегодняшний день по центральному отоплению за два с поло-

виной месяца было закрыто более 56 тысяч заявок от службы 

«1562» и более 13 тысяч — по горячему водоснабжению.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ПОД КОНТРОЛЕМ
Не меньше работы в канун зимних праздников и у сотруд-

ников КП «Харьковводоканал» Департамента по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности города ХГС. Бригады участка 

Немышлянского района управления по техническому обслу-

живанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоот-

ведение» в день выполняют около 50 заявок харьковчан.

— Поддерживаем коммуникации в исправном состоянии. 

Ситуация с водоснабжением и водоотведением в домах горо-

жан находится под контролем. Во время профилактических 

мероприятий выявляем «узкие» места и проводим ремонт. 

В частности, объемные комплекс-

ные восстановительные работы 

были выполнены на системах во-

доснабжения в домах на ул. Харь-

ковских Дивизий и ул. Мельникова. 

Также следим за исправной работой 

систем ливневой канализации. За-

менили системы в двух домах по 

ул. Амосова, — рассказала начальник 

районного участка Иоланта Дикая.

Кроме того, подразделение раз-

работало план действий на случай 

возникновения непредвиденных 

аварий, сообщили на предприятии:

— В связи с аварийными отключениями электроэнергии 

увеличилось количество аварий на внутридомовых системах. 

Важным вопросом остается надлежащее техническое состо-

яние подвальных помещений, которые служат укрытиями 

во время обстрелов. Также наши специалисты всегда готовы 

к устранению аварийных ситуаций в пунктах незламности.

27 декабря Харьковский городской голова 
Игорь Терехов вручил награды энергетикам по случаю 
профессионального праздника.

М
эр поблагодарил работников сферы за тяже-

лую работу и проявленный героизм:

— Когда враг целенаправленно уничто-

жает электросети и подстанции, то, что вы делаете, — 

это подвиг. В домах горожан есть свет, а значит — вода 

и тепло. От вас сегодня зависит очень многое. Я помню 

первые дни вой ны, как трудно было возобновлять элек-

троснабжение. Рабочие должны были ехать в зону по-

стоянных обстрелов, были погибшие, раненые. Тем не 

менее вы были на передовой, делали и продолжаете де-

лать все необходимое. Благодаря вам город живет и ра-

ботает. Мы остаемся единой командой, а значит, обяза-

тельно победим и восстановим наш Харьков!

ÇÀ ÒÐÓÄ È ÃÅÐÎÈÇÌ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÒÅÏËÎ Â ÄÎÌÀÕ
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ÂIÄÍÎÂËÅÍÍß ÒÐÈÂÀЄ
ЗАРАЗ НА ВИГЛЯД ЦЕ ТИПОВА БАГАТОПОВЕРХІВКА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА. 
АЩЕ ВЛІТКУ ТУТ БУЛА ПОВНА РОЗРУХА, ПРО ЯКУ ТЕПЕР ВЖЕ НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ

Т
оді, після влучення в будівлю, поверхи 

під’їзду склалися, як картонки, з шостого до 

першого поверху. Мешканка пошкодженого 

будинку, 74-річна Валентина, вважає 11 липня своїм 

другим днем народження. В той день вона прокину-

лася о четвертій ранку. Спочатку не зрозуміла, чому 

постіль і вона сама засипані штукатуркою. Пішла по 

хаті. І у ванній кімнаті замість стіни побачила отвір:

— Все рухнуло в одну мить. Бачила крізь уламки, 

що бігали рятувальники. Я їм кричу: «Я тут, я жива, 

витягніть мене». Так пів року тому почалося моє друге 

життя. Треба починати все знов. Зараз живу у гурто-

житку. Вдень приїжджаю до домівки, а на ніч — туди. 

Ми з сусідами писали заяви, щоб наш будинок відре-

монтували. І ось відновлення триває. А спочатку хоті-

ли все знести: і зруйноване, і вціліле. Але наш міський 

голова Ігор Терехов — молодець! Велика йому подяка 

за те, що вирішив, дав згоду на реконструкцію нашого 

будинку і надав можливість до нього повернутися. Ми 

вдячні і будівельникам, що тут зараз працюють.

— Внаслідок влучення боєприпасу зруйнувалися 

під’їзд та поверхи: з першого по шостий. Руйнування 

були дуже серйозні. Плити перекриття ледь трима-

лися на будові, практично були у повітрі. Стін, між-

кімнатних перегородок не було зовсім, — розповідає 

виконроб фірми- забудовника Олександр Петухов. — 

Цей об’єкт навідав мер міста Ігор Терехов разом із 

фахівцями в галузі будівництва. Тоді і ухвалили рі-

шення про відновлення будівлі. Ми з цим завданням 

впоралися, хоча воно й було надскладне. Спочат-

ку треба було все демонтувати так, щоб не зачепити 

сусідні вцілілі під’їзди. Потім зробили нову цегляну 

кладку перегородок, встановили плити перекриття. 

Потім перейшли до утеплення будинку, встановлен-

ня вікон. Переробили дах. Зараз ми на фінальній ста-

дії робіт.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА РЕГУЛЯРНІ ОБСТРІЛИ, ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ТА ПЕРЕБОЇ ЗІ ЗВ’ЯЗКОМ, 
ХАРКІВСЬКІ ПЕДАГОГИ ПРОДОВЖУЮТЬ СВОЮ РОБОТУ  НАВЧАЮТЬ ТА ВИХОВУЮТЬ 
ШКОЛЯРІВ МЕГАПОЛІСУ. НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ 
ТА УЧНІВ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТРИВАЄ

П
едагоги Немишлянського та Салтівського райо-

нів підбивають підсумки складного року. Хар-

ківський міський голова Ігор Терехов 26 грудня 

привітав їх із прийдешніми но-

ворічними святами та нагородив 

Подяками міського голови, тому 

що харків’яни-освітяни завжди 

демонструють свою незламність. 

Як-от вчителька української мо-

ви та літератури Харківського лі-

цею № 138 Любов Дзюбенко, яка 

з перших днів війни боронить 

Батьківщину:

— Як-то кажуть, з фронту 

на свято. І завтра о шостій ран-

ку мені треба вирушати назад. 

Важко пригадувати початок ві-

йни. Мій чоловік — військовий. Звісно, служить і зараз, 

захищає свою країну, як і я, на Бахмутському напрям-

ку. Іншого варіанта бути не могло… О 10-й годині ранку 

24 лютого я вже була у військкоматі: «Агов! Хто-небудь? 

Жінок беруть? Я теж хочу!» І мені знайшли посаду, 

я зв’язківець. Спочатку була октавою, голосом Харкова, 

Харківської бригади. Зараз уже на іншому місці захищає-

мо країну. Вибору — робити це або не робити — в мене не 

було. Діти з першого дня війни знаходяться в Німеччині. 

Старша донька опікується молодшим сином: вони вдвох 

евакуювалися, переходили кордон, доїхали до західної Ні-

меччини. Дуже серце за них болить, хочеться їх побачити. 

Коли співають Happy New Year, я згадую, що ще жодного 

Нового року я не зустрічала без своїх дітей. Це буде пер-

ший, але я знаю, заради чого я все це роблю.

Жахлива війна залишила болісний відбиток не тільки на 

людях, а і на самому Харкові. Його з перший днів постій-

но обстрілювали, втім зараз місто- герой живе та працює.

— Мені чомусь закарбувалося в пам’яті 2 березня. Я ви-

їхала у центр і міста не впізнала, його було знищено, зруй-

новано. Серце тоді просто обливалося кров’ю… І я про-

їхалася Харковом вчора. Про те, що в нас війна, нагадують 

лише забиті фанерою вікна. Харків живе, працює, Харків 

незламний. І все це завдяки місцевій владі, міському голо-

ві Ігорю Терехову та його команді. Ви організували наших 

комунальників, наших освітян, медиків, які всі гуртом 

тримали і тримають Харків. З перших днів ві-

йни, на відміну від інших міст, йому дістало-

ся по повній усіх лих, які несе війна. Завдяки 

міській владі ми маємо той Хар-

ків, що зараз піднімається з руїн 

і стає таким, яким був до 24 люто-

го. Це радує, надихає, дає сили бо-

ротися далі. Ми знаємо, за що ми 

боремося. Поруч зі мною багато 

побратимів- харків’ян. І завтра на 

нараді я передам слова привітань 

і розповім, що Харків відбудову-

ється, відновлюється, створюють-

ся проєкти, за якими наше місто 

буде ще кращим. Я сподіваюсь, 

що це буде дуже скоро, тому що 

ми разом, ми непереможні, тому 

що Україна жива, і жива завдяки нам усім, — поділилася 

враженнями Любов Дзюбенко.

Кожен на своєму фронті робить все можливе заради 

спільної мети — перемоги України. На зустрічі з вчителя-

ми Ігор Терехов подякував педагогам за відданість своїй 

роботі та Харкову. Адже завдяки кожному з них діти, не-

зважаючи на складні умови війни, мають змогу отримува-

ти необхідні знання для свого розвитку:

— Я чудово розумію, що зараз не найкращий настрій для 

святкувань, враховуючи всі пережиті нами жахи за остан-

ні десять місяців. Я не знаю, через які виклики нам ще до-

ведеться пройти, але впевнений у тому, що ми зробимо це 

гідно і разом. Бо на долю Харкова випали найважчі випро-

бування, але скорити наш дух нікому не під силу.

Напередодні новорічних свят я бажаю вам продовжува-

ти міцно стояти за свої принципи і цінності, бажаю довгих 

років життя, натхнення навчати наші майбутні поколін-

ня, та щоб на шкільних перервах усі ми ховалися від непо-

сидючих школярів, які гасають коридорами!

Самі педагоги кажуть, з огляду на незручності дистан-

ційного навчання, настрою та мотивації крокувати далі, 

додає єднання, підтримка учнів і вчителів, а також вагома 

участь муніципалітету в освітньому процесі Харкова. А за-

раз все, що хочуть і діти, і дорослі, — це зустрітись офлайн 

у стінах рідних навчальних закладів.

— Навіть немає таких слів, щоб можна було описати 

цей рік, який ми провели зі своїми учнями в онлайн. Не 

можна навіть пояснити, як працюють діти. Завдяки саме 

цим дітям, завдяки нашим учням ми тримаємося, 

ми хочемо працювати. Саме завдяки ним ми живе-

мо. Що саме хочемо від прийдешньго року: перемо-

ги, обійняти своїх учнів, побачити батьків, які при-

вели до нас своїх дітей. Я сподіваюсь, що 2023 рік 

принесе нам перемогу — це майбутнє, яке у нас має 

бути, це найголовніше, — каже заступник директора 

Харківського НВК № 21 Наталя Каменєва.

І таке бажання на Новий рік — перемога Укра-

їни — об’єднує всіх: захисників, педагогів, школя-

рів та працівників інших служб. А додають настрою 

напередодні свята ось такі теплі зустрічі. Голова Ад-

міністрації Немишлянського району Тетяна Миро-

ненко подарувала меру сувенірний символ року:

— Звичайно, напередодні Нового року ми не мо-

жемо не подарувати вам символ наступного року. 

Ним є Чорний Водяний Кролик. Але чорного, на жаль, 

в цьому році було забагато, тому найбільше до вподоби 

все ж таки Водяний, а він кольором самого справжнього 

синього моря. Тож ми вам даруємо цього Кролика, який 

символізує багатоліття, і ми вам бажаємо довгих років 

щасливого життя в мирі і злагоді.

ÍÅÇËÀÌÍI, ÂIÐÍI,
ÂIÄÄÀÍI ÑÏÐÀÂI
ÒÀ ÊÐÀЇÍI

Харківський міський голова Ігор Терехов: 
«Після ворожих обстрілів в Харкові вдалося відновити 

66 багатоповерхових будинків — такий показник на кінець 
року. Зараз у місті будують плани щодо реновації житла 

на наступний, 2023 рік».
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ВСІ МИ РОЗУМІЄМО, НАСКІЛЬКИ СЬОГОДНІ ВАЖЛИВО 
ЗНАХОДИТИ ПІДСТАВУ ДЛЯ РАДОСТІ ТА ДАРУВАТИ 
БЛИЗЬКИМ ЩАСЛИВІ ХВИЛИНИ, ТИМ БІЛЬШЕ НАПЕРЕДОДНІ 
НАЙЧАРІВНІШОГО СВЯТА РОКУ

 СВЯТКОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ НАБІР
Безпрограшним презентом практично на всі випадки життя 
є пляшка шампанського та коробка цукерок. А якщо ви ще й 
пару мандаринок додасте, то кожному буде зрозуміло, що цей 
подарунок — новорічний. Особливо приємно, що він не затримається 
навіть у тих, хто не п'є шампанське і не полюбляє цукерки 
та мандарини. Прийдуть гості — все з'їдять та вип'ють, 
тож за це можна не перейматися.
Але, звичайно, у новорічний 
продуктовий набір можна покласти 
все що завгодно, орієнтуючись 
на смаки конкретної людини. 
Наприклад, можна зібрати 
фруктовий, горіховий, 
сирний, шоколадний набори.
Можна підготувати кошик 
з горіхами, сухофруктами, 
авокадо, насінням чіа та 
іншими корисними смаколиками 
для тих, хто день і ніч розповідає про 
свою прихильність до здорового способу життя та правильного 
харчування.
А ще можна підготувати «рятувальний набір» на випадок якщо 
відключать електрику, куди увійдуть їжа, повністю готова до 
вживання: хлібці, сушіння, солодке та несолодке печиво у пачках, 
крекери, запечатані сири з великим терміном придатності, консерви, 
мед, цукерки, вафлі згущене молоко, цукати, горіхи та насіння, каші 
та супи швидкого приготування. Щоб набір був схожий на святковий, 
додайте до нього яскраві мандарини, цукерки у блискучих обгортках, 
випічку тривалого зберігання (круасани, бісквіти, рулети).

 ЧАЙНИЙ НАБІР
На окрему увагу заслуговує чайний набір, і тут можна йти двома шляхами.
У першому варіанті складаємо набір виключно з різних видів чаю — чорного, зеленого, білого, 
трав'яного тощо. У вашому подарунку може бути чай у пакетиках, пірамідках, гранульований, 
листовий.
Другий варіант передбачає улюблений сорт чаю адресата та доповнення до нього. Тут треба 
сказати, що упаковки чаю сьогодні настільки різноманітні, красиві та самодостатні, що мають 
привабливий вигляд і коштують відповідно. Але ніхто не завадить зробити унікальний чайний 
набір для кожного адресата, додавши до обраного чаю щось ще. Це можуть бути печиво, цукерки 
або інші солодощі та випічка, акуратні невеликі баночки з джемом или медом, невеликі пакетики 
з сухофруктами (фініки, курага, сушені яблука, чорнослив), гарна чашка тощо.

 НАБІР СПЕЦІЙ
Подарунковий набір спецій та приправ — цікавий і, без сумніву, 
завжди потрібний. Можна придбати готовий набір у магазині — 
причому спеції можуть бути як у скляних, керамічних чи бляшаних 
ємностях, так і в пакетиках. А можна скласти набір самостійно, 
зважаючи на те, що люблять та готують 
у конкретному будинку.
Якщо ви думаєте, що такі набори 
варто дарувати лише кулінарам, 
ви помиляєтеся.
Наприклад, любителям 
глінтвейну сподобається 
набір, до якого увійдуть 
кориця, бадьян, гвоздика, 
імбир, кардамон, мускатний 
горіх.
Шанувальникам грузинської 
кухні припадуть до душі прянощі 
сунелі, уцхо-сунелі, сванська сіль, шафран, 
сухий базилік, коріандр, кумін, барбарис.
Тим, хто веде здоровий спосіб життя, можна подарувати набір, 
у складі якого будуть кунжут, імбир, куркума, розмарин, кайєнський 
перець, насіння гірчиці.
І, звичайно, всім можна подарувати набір, у складі якого ходові 
спеції — чорний перець, паприка, базилік, кориця, ваніль.

 ФРУКТОВИЙ АБО ОВОЧЕВИЙ КОШИК
Самостійна купівля фруктів та упаковка їх у кошик не лише заощадить гроші, а й подарує святкові емоції.
Отже, для наповнення кошика можна використовувати як стандартні сезонні фрукти, так 
і екзотичніші. Зверніть увагу на яблука, ананаси, мандарини, апельсини, лимони, банани, виноград, 
кокоси, манго. Щоб було красиво, фрукти потрібно накидати не абияк, а за певними правилами.
По-перше, найбільший фрукт треба взяти за основу та розмістити у центрі композиції.
По-друге, тверді фрукти слід розміщувати внизу, а м'якіші класти на них зверху.
І, нарешті, важливо правильно поєднувати кольори: кошик має виглядати яскравий, але в той же час 
не незграбний.
Аналогічний кошик можна зробити з овочів, причому цей подарунок може вийти не менш яскравим 
та святковим.

ції.

 НАБІР ПОСУДУ
Також у супермаркетах 
продається красивий 
сучасний посуд, який 
теж не буде зайвим. 
Особливо цей подарунок 
стане у нагоді тим, хто 
нещодавно переїхав чи 
зробив ремонт. Можна 
купити як набори для 
щоденного користування, так 
і піали, страви для закусок, тарілки 
цікавої форми і т. д.
Складіть усе в кошик чи коробку, додайте пару новорічних 
іграшок чи недорогих новорічних фігурок на шпажці, кілька 
ялинових гілок, не забудьте про новорічний настрій — 
і ви готові до свята!

 ДИТЯЧИЙ НАБІР
Загалом супермаркети вже 
потурбувалися про дитячі набори 
— цукерковими новорічними 
подарунками завалено все! Але 
і самостійно зробити набір для 
маленького ласуна простіше 
простого. У кошик, коробку або 
подарунковий папір помістіть всі 
улюблені солодощі — від кукурудзяних 
паличок до мармеладних ведмедиків 
і кіндерів. І, що важливо, такий набір можна зробити трохи 
кориснішим для здоров'я, додавши туди фрукти, горіхи, сухофрукти.

яних 
иків 

 БУКЕТИ ІЗ СОЛОДОЩІВ ТА СУХОФРУКТІВ
Скажімо відразу, що букети з солодощів, цукерок і сухофруктів 
приваблюють новачків простотою виконання, але вона оманлива. 
Якщо ви любите творчість та впевнені 
у своїх силах, подивіться пару роликів 
у мережі на тему складання букетів 
на дерев'яних шпажках (шпажки, 
до речі, теж продаються 
в супермаркеті) та 
приступайте.
Як тільки ви зробите 
перший вдалий букет, 
експериментувати захочеться 
знову і знову. Пропонуємо кілька 
таких букетів — фруктовий, 
цитрусовий, трюфельний (з різних 
трюфельних цукерок), зефірний (у хід пішли білий 
та рожевий зефір, фруктова пастила, маршмеллоу) 
та букет із сухофруктів.

 ДРІБНА ПОБУТОВА ТЕХНІКА
У великих супермаркетах 
є відділи з побутовою 
технікою, де продаються 
праски, тостери, міксери, 
чайники, мікрохвильові 
печі тощо. Відмінний 
подарунок до Нового 
року, особливо якщо 
ви точно знаєте, що 
в адресата якраз вийшов 
з ладу чайник або він давно 
планує придбати тостер тощо.

но 
тощо.

евнені 
роликів 
кетів 
и, 

ка 

різних 

готують 

ри 
м, 

щі 
ф

ти 

про 

я, так 
к, тарілки 

ÏÎÄÀÐÓÍÊÎÂÈÉ ØÎÏIÍÃ. ÏÎÄÀÐÓÍÊÎÂÈÉ ØÎÏIÍÃ. 
Чим порадувати до святЧим порадувати до свят

П
еред різдвяними та новорічними святами 

харків’яни мають можливість придбати в закла-

дах торгівлі Харкова дитячі подарунки, цукерки, 

іграшки, — наголошують у Департаменті адміністративних 

послуг та споживчого ринку ХМР. У супермаркетах міста є 

широкий асортимент подарункових наборів цукерок, вар-

тість яких залежить від ваги, складу, виробника, оформлен-

ня подарунка тощо. У середньому подарункові шоколадні 

набори коштують від 80 грн/100 г до 300 грн/800 г. Набо-

ри печива або пряників, які можна самостійно прикрасити 

глазур'ю, коштують від 160 до 250 грн.

У спеціалізованих магазинах дитячих товарів («Антош-

ка», «Чудо острів», «Мамин дом», «Будинок іграшок» та 

ін.), а також у відповідних відділах супермаркетів у прода-

жу є різноманітні іграшки для дітей. Наприклад, іграшко-

вий набір інструментів у валізі коштує 800 грн, інтерактивна 

кухня — 2700 грн, набір кубиків для творчого конструюван-

ня (середнього розміру) — 

1080 грн, машинка- трансфор-

мер — 450 грн, лялька Barbie — 

399 грн, м'яка іграшка «Пінгвін» 

(30 см) — 425 грн.

У книжкових магазинах міста («Кни-

голенд», «Книгарня Є», «Книгарня Vivat» 

та ін.) можна придбати дитячі книги свят-

кової та зимової тематики (від 50 грн), розмальовки 

(від 20 грн), набори для творчості (від 40 грн), дитячі 

настільні ігри (від 50 грн), набори для експериментів 

(від 300 грн).

Проте деякі жителі міста можуть замислитись і про 

спеціальний «подарунковий шопінг». І ми знайшли 

різноманітні варіанти. А вам тільки залишається ви-

брати та порадувати новорічними сюрпризами рідних 

та близьких.
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У
Департаменті адміністративних послуг та спо-

живчого ринку ХМР оновили інформацію що-

до кількості ялинкових базарів у Харкові. Тож, 

станом на 24 грудня в місті зареєстровано 33 таких май-

данчики, зокрема у Шевченківському, Слобідському, Не-

мишлянському, Салтівському, Основ’янському, Холодно-

гірському та Індустріальному районах міста. Також про-

даж ялинок здійснюється на території деяких ринків міста 

— Сумському, Новосалтівському, Кінному, «Промінь» та 

ін. Вартість ялинок починається в середньому — від 200 

грн залежно від розміру. Максимальний цінник на ялин-

ковому базарі — 1500 грн. Невеликі композиції з гілок на 

підставці коштують від 150 грн.

В спеціалізованих відділах новорічних товарів у супер-

маркетах в наявності є штучні ялинки. Ціни на них за-

лежать від розміру, виду, країни- виробника та інших ха-

рактеристик. До прикладу, ялинка зелена лита заввишки 

120 см коштує 1500 грн, ялинка європейська зелена засні-

жена 190 см — 2100 грн, ялинка (смерека зелена) 210 см 

— 5350 грн.

 ШТУЧНІ ЯЛИНКИ
Вони зручні в зберіганні, їхнє придбання є альтернати-

вою масовій вирубці лісу, а також зберігає час та зусилля, 

які вимагає встановлення і демонтаж натурального де-

рева. Зокрема, один із головних плюсів штучного дерева 

— це відсутність голок на підлозі. Ялинка не буде обсипа-

тися, а отже, час для прибирання після новорічних свят 

скоротиться. Крім того, використовувати штучну ялинку 

можна багаторазово, це економить не тільки бюджет, але 

і час, який доводиться витрачати на вибір натурального 

дерева. До плюсів також можна віднести великий вибір 

дерев та їхній вигляд. Так, сучасні штучні ялинки часто 

зовні красивіші за живі.

НЕДОЛІКИ ШТУЧНИХ ЯЛИНОК
Штучна ялинка, навіть якщо вона зроблена відповідно 

до найвищих стандартів якості, виготовлена з пластику та 

з використанням інших хімічних сполук, про які зазви-

чай не пишуть на етикетці. Відомо, що полівінілхлорид 

(ПВХ), з якого найчастіше виробляють штучні ялини, є 

найбільш небезпечним з усіх типів пластмас. Вчені ствер-

джують, що при нагріванні з ПВХ виділяється аналог бо-

йового отруйного газу — фосгену. Також штучна ялинка 

не має того самого хвой ного запаху.

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ 
ПІД ЧАС ВИБОРУ ШТУЧНОЇ ЯЛИНКИ

Вибір штучної ялинки починається з її зовнішніх харак-

теристик — дерево повинно бути красивим і подобатися 

саме вам. Щоб покупка радувала багато років, а також від-

повідала приміщенню, важливо розуміти, як правильно 

вибрати штучну ялинку, для чого необхідно орієнтуватися 

на такі показники:

 тип дерева (литі деревця, збірні моделі, дощик з по-

лівінілхлориду та сосни зі спеціальної волосіні);

 колір ялинки (класичні зелені або блакитні ялинки, 

дерева з імітацією снігу на голках або нестандартних ко-

льорів);

 кількість гілок (пишна ялинка, з великою кількіс-

тю гілок і пухнастими гілками, буде мати добрий ви-

гляд, якщо в прикрасах ви віддаєте перевагу мінімаліз-

му — тоді акцент переміщається на саме дерево. Вод-

ночас якщо ви любите наряджати ялинку кулями, гір-

ляндами та дощиком, то краще вибирати дерево з більш 

рідкісними гілками, адже це створить необхідний для 

декору простір);

 особливості дерева (шишки, сніговий покрив, 

іграшки, вбудоване підсвічування);

 габарити (розмір майбутньої ялинки необхідно вра-

ховувати разом з підставкою для неї. Так, великі дерева, 

від 1,5 м у висоту, мають дуже гарний вигляд в приміщен-

нях з високими стелями та в просторих холах. Якщо вам 

необхідно прикрасити невелику кімнату або офіс, то звер-

ніть увагу на маленькі настільні моделі);

 тип збірки (штучні ялинки бувають литі (невеликі 

дерева), з шарнірним механізмом (складаються парасоль-

кою) і з кріпленням гілок до стовбура- основи. Тип зби-

рання визначає не тільки швидкість установки дерева, але 

також можливості його зберігання — литі дерева не силь-

но економлять простір, а ось збірні моделі після демонта-

жу зручно зберігати на антресолях або під диванами.

 Якщо ж в оздобленні будинку планується викорис-

тання ялинкових гірлянд, вінків, невеликих настільних 

композицій, то краще простежити, що б всі елементи бу-

ли виконані зі штучної хвої одного типу. Так створюється 

відчуття гармонійного простору.

 ЖИВІ ЯЛИНКИ
Щоб ялинка довго стояла, не обсипалася з перших же 

днів і розповсюджувала приємний запах хвої, потрібно 

запам'ятати, як її правильно вибрати.

ЯК ВИБРАТИ І КОЛИ КРАЩЕ КУПУВАТИ
Існує дві думки щодо цього питання. Одні вважають, 

що новорічну ялинку купити потрібно напередодні само-

го Нового року. Так вона наймовірніше достоїть до дня 

Василя (Старого Нового року). Інші впевнені, краще не 

відкладати придбання на потім. Дерева починають виру-

бувати з початком грудня, весь цей час вони проводять на 

холоді і без потрібного їм догляду.

Кожен варіант має право на життя. Однак ми 

все ж рекомендуємо купувати новорічну красуню 

раніше. Чим ближче на календарі Новий рік 2023, 

тим меншим буде вибір. Не забувайте, щоб розгледіти де-

рево і всі його нюанси, краще йти за придбанням вдень, 

а не ввечері.

 Визначте, чи є на новорічній ялинці маркування
На всіх сертифікованих деревах є спеціальна пласти-

кова етикетка або бирка з індивідуальним номером та 

штрихкодом. Пам'ятайте, що дерева, які були зрубані не-

легально, наносять невиправної шкоди екології нашої 

країни.

 Відповідний колір хвої
Нещодавно зрубана новорічна ялинка відрізняється 

яскраво- зеленою хвоєю. Звичайно, певні відмінності мо-

жуть бути, враховуючи, скільки існує порід дерева, однак 

відтінок завжди повинен бути соковитим та насиченим.

Уникайте ялинок, на яких є бурі чи жовті гілки. Це 

означає лише одне — дерево зрубали давно, тому гілки 

почнуть осипатися, як тільки ви внесете ялинку в тепле 

приміщення.

 Щоб не обсипалися голки
Під час вибору постукайте легенько стовбуром ялинки 

об землю. Якщо дерево зрубали порівняно недавно, гол-

ки обсипатися не будуть. Можете взяти кілька голок і по-

терти їх між пальцями. Залишився стійкий аромат смоли? 

Отже, все гаразд.

Свіжа ялинка залишається пружною та 

еластичною ще певний час після то-

го, як її зрубали. Якщо ви трішки зі-

гнете гілку новорічної ялини, а по-

тім відпустите, вона не повинна 

зламатися, а відразу випря-

миться. Так і є? Дерево зруба-

ли нещодавно.

Уважно придивіться до 

стовбура, коли обираєте 

живу новорічну ялинку. 

На ньому не повинно бу-

ти жодних тріщин. До-

бре, якщо стовбур рів-

ний та прямий. На-

явність ободка 

на зрізі вказує 

на те, що де-

рево зрубали 

давно. Тому та-

ка ялинка точ-

но не простоїть 

довго.

ДО НОВОГО РОКУ ЗАЛИШИЛИСЯ ЛІЧЕНІ ДНІ. АЛЕ МОЖЕ ДЕХТО І ДОСІ НЕ ПРИДБАВ ГОЛОВНУ 
ПРИКРАСУ ОСЕЛІ  ЯЛИНКУ? І НЕ ТОМУ, ЩО ЇХ НЕМАЄ, А ТОМУ, ЩО НЕ МОЖЕ ВИРІШИТИ, 

ЖИВУ ЧИ ШТУЧНУ КУПИТИ? А ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ, ЩОБ ДОВГО ТІШИЛА ОКО ТА НЕ НАШКОДИЛА 
НІ ЛЮДЯМ, НІ ДОМАШНІМ УЛЮБЛЕНЦЯМ? ДАЛІ ПОРАДИ, ЯК ОБЛЮБУВАТИ ЯКІСНЕ РІЗДВЯНЕ ДЕРЕВО, 

ШТУЧНЕ ЧИ ЖИВЕ

ØÒÓ×ÍÀ ×È ÆÈÂÀ? ØÒÓ×ÍÀ ×È ÆÈÂÀ? 
Головне Головне —— якісна якісна

ЩЕ КІЛЬКА ПОРАД, ЯК ВИБРАТИ ЖИВУ НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ ТА ДОГЛЯДАТИ ЗА НЕЮ
• Дерево потрібно транспортувати максимально акуратно. Купивши новоріч-

ну ялинку, краще зв'язати її мотузками та накрити тканиною. Так дерево 
легше донести додому. Добираєтесь автомобілем? Тоді дерево краще поміс-
тити на дах автомобіля.

• Вносьте ялинку верхівкою вперед, тоді ви точно не обламаєте зайвих гілок.
• Ставити живу ялинку поряд з каміном, батареєю чи іншим джерелом жив-

лення не варто, адже через надмірне тепло хвоя буде сильніше сипатися.

• Не заносьте ялинку відразу в тепле приміщення з морозного або навіть просто 
холодного повітря. Через перепад температур гілки почнуть відразу обсипа-
тися. Рекомендовано на якийсь час залишити ялинку в під'їзді або коридорі 
(якщо це приватний будинок).

• Кілька сантиметрів нижньої частини стовбура потрібно очистити від кори.
• Помістіть ялинку в ємність з вологим піском і поливайте її час від часу, щоб 

вона простояла довше.
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У ХАРКОВІ ЩОДНЯ ТРИВАЮТЬ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 
ТА ЛІКВІДУЮТЬСЯ НАСЛІДКИ 
РАКЕТНИХ УДАРІВ ОКУПАНТІВ. 
МІСТО НЕ ЗЛАМАТИ І НЕ СКОРИТИ

І 
як би не складно було зводити те, що 

зруйнував ворог, в Харкові іде і пла-

нова реконструкція інфраструктури. 

Бригади Комплексу «Харківводопостачан-

ня» КП «Харківводоканал» Департамен-

ту з питань забезпечення життєдіяльності 

міста ХМР оперативно завершили заміну 

84 метрів технічно зношеної ділянки водо-

воду діаметром 800 мм на вул. Полтавський 

Шлях, повідомляють на підприємстві. На-

разі водопостачання відновлено у повному 

обсязі.

— Перекладання — планове, проводили його методом 

санації, щоб не порушувати міську інфраструктуру. Ділян-

ку технічно зношеного та аварійного трубопроводу замі-

нили сучасною поліетиленовою трубою, тер-

мін експлуатації якої — понад 50 років. Цей 

водовід забезпечує водою значну частину 

абонентів Холодногірського та Новобавар-

ського районів, — повідомив начальник діль-

ниці з перекладання та санації водопровідних 

мереж КП «Харківводоканал» Ніяз Ахмедов.

Також у «Харківводоканалі» зазначили, що 

на об’єктах водопостачання вчасно заверши-

ли ремонтні та відновлювальні заходи щодо 

підготовки обладнання та насосних агрегатів 

до зими.

На підприємстві ведуться роботи щодо під-

ключення альтернативних джерел електроенер-

гії, які за повної відсутності електропостачання 

дозволять підтримувати роботу диспетчерських 

служб, отримувати та обробляти інформацію 

між виробничими підрозділами, а також своє-

часно реагувати на всі звернення харків’ян.

Продовжують у Харкові відновлювати і бага-

топоверхівки, понівечені ворожими обстрілами. 

Наразі тривають ремонтні роботи у житловому 

масиві Кулиничі, що у Немишлянському райо-

ні. Роботи багато, кажуть будівельники, це і за-

міна плит перекриття, покрівлі, і зведення но-

вих фасадів будинків. Наприклад, у будинку по 

вул. Грищенка вже завершили монтаж метале-

вих конструкцій для заливки плит перекриття та 

наразі відновлюють фасадну стіну 5-го поверху. 

В Основ’янському районі на пл. Павлівській за-

кінчили ремонт майже 500 кв. м покрівлі будин-

ку, який пошкоджено ворожими обстрілами.

Дбають у Харкові і про красу мегаполісу. Харківські озе-

ленювачі планують виростити понад мільйон квітів. Ви-

рощують квіти у теплицях, щоб навесні прикрасити ними 

міські клумби. Зокре-

ма, у 2023 році Харків 

прикрашатимуть аль-

тернантера, хлорофі-

тум, ахірантес, іризина.

Харків сильне і муж-

нє місто. Воно висто-

яло перед ворожою 

навалою, тепер від-

новлюється, щоб зася-

яти на мапі України ще 

яскравіше.

СНАРЯД, ЩО ПРИЛЕТІВ ПРОСТО ПІД ОДИН ІЗ ПІД’ЇЗДІВ П’ЯТИПОВЕРХІВКИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ, У БУКВАЛЬНОМУ СЕНСІ СЛОВА ЙОГО ЗНИЩИВ ТА ЗРОБИВ НЕПРИДАТНИМ ДЛЯ 
ПРОЖИВАННЯ. АЛЕ ВОЄННІ «РАНИ» ЦЬОМУ БУДИНКУ НЕЗАБАРОМ ЗАЛІКУЮТЬ БУДІВЕЛЬНИКИ, 
А ОСЬ ДУШЕВНИЙ БІЛЬ У ЙОГО МЕШКАНЦІВ ЗАЛИШИТЬСЯ НАДОВГО, ЯКЩО НЕ НАЗАВЖДИ

В
же минуло більше ніж півроку, як у її будинок влу-

чив боєприпас. Але й досі Марина не може цього 

забути:

— Таке враження було, що дім підійнявся у повітря, 

здригнувся й рухнув на місце. Жах — це не те слово, що 

може описати тодішній мій стан. Все було набагато гірше… 

Коли вже перестало бахкати, я почула, що сходинками 

йдуть люди. Але не змогла навіть двері на клітину відчини-

ти, бо та була геть вся засипана уламками після вибуху. Ря-

тувальники прибули протягом 5 хвилин та почали евакуа-

цію з будинку. Ніколи не забуду, як витягували стареньких, 

80-річних, 90-річних з квартир 3-х — 4-х поверхів і спуска-

ли їх пожежними драбинами. На це було боляче дивити-

ся. Моїй мамі 89 років, вона пережила Другу світову війну. 

Мій дід загинув 1943 року, захищаючи Харків. А його дру-

жина, моя бабця, з двома маленькими дітьми винесла на 

своїх плечах весь тягар окупації Харкова. І я зараз дивуюся 

на її силу волі і жагу до життя. Неможливо було уявити, що 

з нами може трапитися подібне. У голові не вміщується, як 

у хворій голові однієї людини могла народитися дика думка 

захопити чужу країну, землю, іти вбивати людей. Зараз єди-

не, чого бажається, — це скорішої перемоги над ворогом.

— Після потрапляння снаряду будинок зазнав значних 

руйнувань, — повідомив виконроб фірми- забудовника Ва-

лерій Гончаров. — Були пошкоджені підвальні приміщен-

ня, сходинкові марші, плити перекриття, балкони, фасад. 

На першому етапі провели демонтаж аварійних конструк-

цій. Потім побудували нові плити перекриття. Наразі від-

новлюємо електромережу будинку та вставляємо вікна.

ÕÀÐÊIÂ ÍÅ ÇËÀÌÀÒÈ

ЄÄÈÍÅ ÁÀÆÀÍÍß — 
ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÍÀÄ ÂÎÐÎÃÎÌ

У Харкові відновлюватимуть та ремонтуватимуть після 
обстрілів будинки як комунальної форми власності, 

так і кооперативні.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, 
що усі будівлі, по можливості, мають бути відбудовані. 

Ремонтні роботи в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ 
виконують на умовах мінімального співфінансування 
з мешканцями, щоб дотримуватись правил міської 
програми підтримки житлових кооперативів.
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З
робити це жителі міста можуть у чат-боті «Хар-

ків — твій дім» — @tviyDimKharkivBot. Натис-

нувши у меню вкладку під назвою «Об'єкти, що 

працюватимуть без електропостачання», можна отри-

мати посилання на інтерактивну мапу міста, а також 

доступ до файлів для завантаження на гаджет. Міський 

голова запевнив, там є повний список усіх закладів, що 

працюють без електрики, — від пунктів гарячого харчу-

вання і ветклінік до джерел водопостачання і магазинів. 

А ще мер наголосив, що до свят залишилося мало часу, 

й у ці дні ворог ймовірно спробує знову зробити темря-

ву в Україні.

По-хорошому, правильно було б всім городянам не 

просто дізнатись адресу «Пункту незламності», а й заві-

тати до нього, роздивитись тамтешню атмосферу, про-

аналізувати, скільки хвилин триватиме пересування від 

домівки до такого пункту. А ще взяти з собою дітей та 

заздалегідь підготувати їх, що, коли вимкнеться світло, 

деякий час потрібно побути саме тут. Тим паче, для ма-

лих у таких пунктах підготували вже спеціальні дитячі 

куточки.

Але ж як би дорослі та малі не готувалися до негатив-

них наслідків можливих обстрілів, психологічно важко 

все одно буде — і тим і іншим.

Тому шукаємо способи не тільки як дістатися до 

пункту, а і як себе взяти в руки, тобто тримати в психо-

логічній рівновазі.

 РЯТУЄМО СВОЇ НЕРВИ
У Міносвіти поділилися ресурсами й вправами, які 

можна зробити з дітьми, коли немає світла.

Якщо ви успішно потрапили до «Пункту незламності» 

і у вас є інтернет, у телеграм- каналі «Підтримай дитину» 

можна знайти казки та ігри для дітей. Корисними для 

батьків будуть також техніки нормалізації емоцій та за-

спокоєння, розміщені в телеграмі «Подбай про себе».

Якщо ж треба суттєво відволіктися від тривоги, то для 

початку спробуйте:

 заспокоїтися і перевірити запаси води, заряд повербан-

ків та наявність мобільного зв'язку;

 використовувати дихальні техніки для нормалізації 

стану;

 спробуйте під'єднатися до іншої мережі, якщо у вашо-

го оператора тимчасові складнощі зі зв'язком;

 тепліше одягнутися, коли трохи зігрієтеся, стане спо-

кійніше.

ЯК ПОЯСНИТИ ДИТИНІ ВІДСУТНІСТЬ СВІТЛА 
І ПОЯВУ ТЕМРЯВИ

Батьки мають бути чесними і правдиво пояснювати си-

туацію. Наприклад, світло зникло, бо зламалася чи по-

шкоджена підстанція, енергетики намагаються якнай-

швидше вирішити проблему.

Дітям потрібно чесно розповідати, що електромережі 

пошкоджують росіяни. Під час розмови зважайте на вік 

дитини та її психологічний стан. Якщо є сумніви — не ка-

жіть зараз, а поясніть пізніше. Проте не варто розповідати 

дітям дуже страшні факти російської агресії.

Важливо заздалегідь проговорити з дитиною можливий 

варіант дій під час зникнення світла. Наприклад, увімкну-

ти генератор (якщо є), запалити свічки, вимкнути з мере-

жі електроприлади, одягтися, прослідкувати до «Пункту 

незламності» тощо.

ЧЕРЕЗ БЛИЗЬКІСТЬ ДО КРАЇНИ АГРЕСОРА У ХАРКОВІ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ВИСОКА ЙМОВІРНІСТЬ 
РАКЕТНИХ ОБСТРІЛІВ ПО ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ. А ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ІГОР ТЕРЕХОВ НЕ ВТОМЛЮЄТЬСЯ ЗАКЛИКАТИ МІСТЯН НЕ ІГНОРУВАТИ СИГНАЛИ ПОВІТРЯНОЇ 
ТРИВОГИ. ВІН РАДИТЬ НА ВИПАДОК БЛЕКАУТУ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДІЗНАТИСЯ, ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ 
НАЙБЛИЖЧИЙ «ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ»

Аби вгамувати тривогу, 
експерти радять виконувати такі вправи:

Вправа 1
Глибоко дихайте: покладіть одну руку на живіт, 
іншу — на груди. Вдихайте повільно, щоб рука на 
животі піднімалася, а рука на грудях не рухалася. 
Дихайте тільки животом. Повільно видихайте, 
відчувайте, як рука на животі повільно опускається.
Дихання на рахунок 4–7–8: повільно вдихайте, 
рахуючи до чотирьох. Потім затримайте дихання 
на сім секунд, а в кінці повільно і м'яко протягом 
восьми секунд видихайте. Повторіть стільки разів, 
скільки вам комфортно.

Вправа 2
Стисніть пальці в кулак із загнутим усередину 
великим пальцем. Зробіть видих спокійно, не 
поспішаючи стисніть кулак із зусиллям. Потім, 
послаблюючи зусилля стиснення кулака, зробіть 
вдих. Вправу повторіть 5 разів.

Вправа 3
«Кулак — ребро — долоня». Три положення руки 
на площині столу послідовно змінюють один 
одного. Кулак на столі, долоня ребром на столі, 
випрямлена долоня на площині столу. Вправа 
виконується спочатку правою рукою, потім лівою, 
потім — двома руками разом. Вправу варто 
повторити 8–10 разів.

ÁÅÇÏÅÊÀ I ÑÏÎÊIÉ ÏÅÐØ ÇÀ ÂÑÅÁÅÇÏÅÊÀ I ÑÏÎÊIÉ ÏÅÐØ ÇÀ ÂÑÅ
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Ãîðîñêîï íà 29 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Постарайтесь в течение всего дня пребывать в хоро-

шем — оптимистичном настроении. Не раздражайтесь 

и не злитесь: даже человеку, умудрившемуся вас оби-

деть, надо пожелать добра. Проведите день с пользой 

для себя — отдых вам не помешает.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Поскольку окружающие вас люди сегодня настроены 

максимально доброжелательно, все дела — как профес-

сионального, так и хозяйственного свой ства — будут ре-

шаться легко и быстро. Уделите время родным, которые 

давно нуждаются в вашем внимании.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Осторожность сейчас желательно соблюдать во всем, 

но особенно тщательно необходимо контролировать 

свои слова — любое неосторожное высказывание может 

сыграть против представителей вашего знака. Отличное 

время для реализации творческих способностей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня найдется много желающих дать вам ценный 

совет, но прислушиваться надо только к тем, кому вы 

действительно доверяете, слова остальных нужно веж-

ливо пропустить мимо ушей.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
День, несмотря на приближающиеся праздники, иде-

ально подходит для мозгового штурма, необходимого 

в работе над новым проектом: удастся достичь потря-

сающих результатов, которые пригодятся в новом году.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Любой добрый поступок, который вы совершите сего-

дня, в скором времени вернется к вам сторицей, поэто-

му важно, чтобы хороших дел в это время было как мож-

но больше. Не игнорируйте симптомы переутомления, 

позаботьтесь о здоровье.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Представителям вашего знака важно помнить, что ра-

бота — не волк, в лес не убежит, а вот любимый чело-

век может устать от постоянного ожидания и обидеться. 

Поэтому не стоит давать ему повода для этого. Уделите 

внимание второй половинке, проведите время вместе.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
С самого утра желательно составить подробный 

план профессиональных действий, которого необхо-

димо придерживаться неукоснительно, не отвлекаясь 

при этом на малозначительные дела и занятия. Поста-

райтесь до нового года рассчитаться со всеми долгами.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Если на сегодня будет запланировано профессио-

нальное совещание, в нем необходимо принять самое 

живое участие — день идеально подходит для того, что-

бы рассказать о своих идеях начальству — их оценят по 

достоинству.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Любые вопросы сегодня удастся решить не действи-

ем — даже очень активным, а словом: поговорив с чело-

веком, от которого зависит важное решение, вы добье-

тесь гораздо больше, чем беготней и суетой.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Мысли сегодня — впрочем, как и в любой другой 

день, — должны быть исключительно позитивными, то-

гда и события, случившиеся в это время, окажутся соот-

ветствующими — добрыми — и наоборот. Вечер поста-

райтесь провести с семьей, близкие очень нуждаются 

в ваших заботе и внимании.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Нежелательно использовать красноречие в недобрых 

целях: своего вы, конечно, добьетесь, но, скорее всего, 

впоследствии сами об этом пожалеете. Также необходи-

мо быть экономными в тратах, чтобы после праздников 

не оказаться с пустым кошельком.
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По горизонтали: 1. Музыкальное укра-

шение. 6. Яйцекладущее млекопитающее. 

10. Полевое растение с желтыми ядовитыми 

цветками. 12. Вид преступления. 13. Размер 

оплаты чего-нибудь. 14. Твердеющий на воз-

духе сок некоторых растений. 15. Комиче-

ский рассказ. 16. Равенство стран или групп 

стран в области вооруженных сил и вооруже-

ний. 17. Заключение под стражу. 20. Призыв, 

речь, воззвание. 23. Главенствующее положе-

ние. 26. Девятый знак зодиака, находящий-

ся под влиянием стихии огня. 27. Железный 

прут с загнутым концом для перемешивания 

топлива в печи. 30. Звено в системе подчи-

ненных друг другу органов. 32. Должностное 

лицо в армии. 36. Взрывчатое вещество. 

37. Медленно передвигающееся южноаме-

риканское млекопитающее. 38. Инструмент 

для изготовления изделий давлением. 41. Из-

лишняя торопливость в движениях, в работе. 

42. Линия на графике, соединяющая места 

с одинаковой температурой. 43. Сжатое изло-

жение, извлекающее самое существенное из чего-ни-

будь. 44. Кочующий народ. 45. Магматическая горная 

порода. 46. Цилиндрическое здание с куполом.

По вертикали: 2. Предмет, определяющий направле-

ние движения. 3. Старинный струнный щипковый му-

зыкальный инструмент. 4. Толковый словарь терминов 

по определенной тематике. 5. Алкалоид, содержащий-

ся в растениях семейства пасленовых. 6. Художествен-

ная отделка помещения, изделия. 7. Игральный кубик 

с обозначением цифр или очков. 8. Украшение, художе-

ственное оформление вещи. 9. Ручная корзина для ягод, 

грибов. 11. Вид монархии. 18. Крестьянское селение. 

19. Устройство в цветных телевизорах для преобразо-

вания видеосигналов из одной телесистемы в другую. 

21. Строительный материал. 22. Лицо, уполномоченное 

учреждением, предприятием для выполнения служеб-

ных, деловых поручений. 24. Собрание представителей 

организации, какой-либо группы населения. 25. Не-

самоходное транспортное средство для перевозки пасса-

жиров и грузов. 28. Человек, выводящий из строя воен-

ные объекты на территории противника. 29. Двенадца-

тигранник. 30. Гигант. 31. Живой, подвижный ребенок, 

непоседа. 33. Часть флота, находящаяся впереди глав-

ных сил. 34. Форма движения материи — беспорядочное 

движение частиц тела. 35. Обстоятельства, заставляю-

щие принять одно из двух решений. 39. В Монголии: 

название органов государственной и местной власти. 

40. Мешочек для табака, затягивающийся шнурком.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Форшлаг. 6. Утконос. 10. Лютик. 12. Убийство. 13. Расценка. 14. Смола. 15. Шутка. 16. Паритет. 17. Арест. 

20. Обращение. 23. Лидерство. 26. Стрелец. 27. Кочерга. 30. Инстанция. 32. Комендант. 36. Порох. 37. Ленивец. 38. Штамп. 

41. Суета. 42. Изотерма. 43. Экстракт. 44. Номад. 45. Базальт. 46. Ротонда.

По вертикали: 2. Ориентир. 3. Лютня. 4. Глоссарий. 5. Атропин. 6. Украшение. 7. Кость. 8. Орнамент. 9. Лукошко. 11. Ханство. 

18. Деревня. 19. Декодер. 21. Бетон. 22. Агент. 24. Съезд. 25. Вагон. 28. Диверсант. 29. Додекаэдр. 30. Исполин. 31. Стрекоза. 

33. Авангард. 34. Теплота. 35. Дилемма. 39. Хурал. 40. Кисет.

Різдвяні та новорічні свята — це не тільки казкові 
дні, коли здійснюються заповітні мрії. Це й час, коли 
відчувається особлива потреба дарувати добро, 
посмішки та гарний настрій. Насамперед ліпшим 
друзям, які щодня вже триста діб турбуються про тебе.

АА
що може краще за смачний шоколад пе-

редати щирі слова вдячності та крупинку 

чарівної миті Різдва!? Тільки шоколадний 

торт «Харківський», одна з візитівок міста- героя. 

Полонський благодійний фонд Святого Валенти-

на та Харківський міський голова Ігор Терехов ви-

рішили прикрасити святкові столи Хмельниччини 

справжніми харківськими ласощами та передали 

торти усім, хто підтримував харків’ян протягом цих 

скрутних днів та допомагав у формуванні гуманітар-

них вантажів.

— Україна переживає складні часи та попри усе 

українці не втрачають людяності та гідності. На-

ціональна риса, яка виявилася однією з найсильні-

ших, — це взаємодопомога та робота пліч-о-пліч, —

каже засновник фонду, депутат Харківської обласної 

ради Валентин Шеветовський. — Сьогодні разом із 

мером Харкова Ігорем Тереховим ми вирішили по-

дякувати громадам та владі Хмельниччини, волон-

терам та підприємцям, які приймали у себе жителів 

Харківщини, що змушені були тимчасово покинути 

домівки, подякувати людям, які збирали та переда-

вали гуманітарну допомогу, які стали справжньою 

родиною для кожного харків’янина.

Разом переможемо! Мирних та добрих свят!

×ÀÑÒÈÍÊÓ ÕÀÐÊÎÂÀ — ×ÀÑÒÈÍÊÓ ÕÀÐÊÎÂÀ — 
Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊÓ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice


