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ДОРОГИЕ  ХАРЬКОВЧАНЕ!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
Для Харькова это был и  есть один из 

самых любимых праздников. Мы всегда 
отмечали его ярко и весело: улицы горо-
да были залиты красивейшей иллюми-
нацией, в  районах проходили массовые 
гуляния. Жители и  гости города с  радо-
стью погружались в  новогоднюю суету, 
выбирали подарки, поздравляли родных 
и близких… А потом на нашу землю при-
шла нечисть и зло.

Так, 2022  год оказался для всех нас 
очень непростым. Когда в  наши дома 
ворвалась вой на, она в  одно мгновение 
изменила наш привычный быт, разделила 
семьи, разрушила жилье, унесла челове-
ческие жизни. Но это был год не только 
страданий. Прежде всего, это был год ге-
роизма и мужества тех, кто встал на за-
щиту всего, что они любили и  любят, — 
своих детей и семей, своего народа и сво-
ей Родины.

Весь год я встречался с разными людь-
ми и  видел, что они реально сделали 
и  продолжают делать для нашей Побе-
ды. Я благодарю всех — военных, спаса-
телей, врачей, волонтеров, энергетиков, 
коммунальщиков и  многих других. Вы — 
настоящие герои, благодаря которым мы 
выстояли и можем жить, работать и пла-
нировать возрождение нашего изувечен-
ного, но несломленного и прекрасного го-
рода!

Несмотря на все трудности, я  уве-

рен, что мы отпразднуем наши любимые 
праздники так, как положено! Желаю вам 
в эти дни хорошего настроения, а в следу-
ющем году — здоровья, благополучия, ми-
ра и долгожданной Победы!

Харьковский городской голова
Игорь ТЕРЕХОВ

С С веройверой
в Победу!в Победу!

С Новым
2023
годом!
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ÍÈÊÀÊÈÕ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ!
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 
убежден, что у Украины и Соединенных Штатов 
Америки общее понимание целей и методов 
поддержки нашего государства в борьбе 
с российским агрессором.

— Я могу сказать, 

что с американцами 

у нас стопроцентное 

совпадение, полное 

понимание, что та-

кое прекращение 

вой ны, какие у нас 

цели. Украинские 

власти не воспри-

нимают никаких 

компромиссов относительно независимости, 

территориальной целостности и суверенитета 

Украины.

Также Глава ОП заявил, что для Президен-

та Украины Владимира Зеленского и всех нас 

освобождение из российского плена укра-

инских граждан — приоритет, поэтому над 

этим вопросом мы работаем каждый день, со-

общил Андрей Ермак.

— Именно поэтому продолжаются обмены — 

не в таком количестве, но в последнее время 

они происходят практически еженедельно.

Руководитель Офиса Главы государства 

рассказал, что над вопросом освобожде-

ния украинских пленных — военных и гра-

жданских — работает большая команда:

— Все находится под личным контролем 

Президента. Он всегда знает, кто возвращает-

ся и когда. Для него это приоритет. Работают 

Буданов, Малюк, Дмитрий Усов, Рустем Уме-

ров — много людей, — сказал Андрей Ермак. 

— Мы делаем то, что должны делать. И будем 

счастливы, когда все наши люди вернутся.

Вместе с тем Глава ОП отметил важность 

дальнейшего усовершенствования работы по 

освобождению украинских пленных:

— Для меня важно сегодня почувствовать, 

что делается не так. Может, нужно больше об 

этом говорить. Может быть, не на достойном 

уровне налажено информирование. Чтобы 

каждая мать, каждый отец, каждая жена имели 

возможность круглосуточно позвонить и чет-

ко понять, находится ли их близкий человек 

сегодня в плену, и что делается, чтобы он был 

освобожден.

БЛАГОДАРЯ УКРАИНЕ МИР ПОВЕРИЛ, ЧТО ЦЕННОСТИ ДАЮТ СИЛУ, И УБЕДИЛСЯ, ЧТО ТИРАНИЯ 
ПРОИГРАЕТ, А СВОБОДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ. ЭТО НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ ЗА УХОДЯЩИЙ ГОД, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ЕЖЕГОДНОМ 
ПОСЛАНИИ К ПАРЛАМЕНТУ

У
краинской армии удалось освободить от россий-

ской оккупации более 1800 городов и сел:

— Мир помогает Украине, в частности предо-

ставляя передовое оружие. Еще год назад казалось невоз-

можным, что у нашего государства будут системы ПВО 

Patriot. Но теперь есть и такая договоренность. Благода-

рю наших стратегических партнеров! Это особый знак до-

верия к Украине. Это настоящее союзничество с Соеди-

ненными Штатами Америки. Мы добились этого. Вместе 

с тем придет время, когда бренды украинского оружия бу-

дут так же интересовать мир. Мы способны производить 

свои ракеты, свои морские дроны, бронетехнику, авиатех-

нику и другие виды вооружения. Мы уже это делаем, — 

отметил Владимир Зеленский.

Чтобы достигнуть всех поставленных целей и реали-

зовать все возможности Украины, Президент призвал 

сохранять единство общества, несмотря на любые личные 

эмоции и интересы.

В целях укрепления безопасности, по мнению Влади-

мира Зеленского, Украина должна постоянно искать но-

вых друзей и альянсы, новый рост для экономики и обще-

ства. В частности, по его словам, Украинское государство 

должно стать лидером в развитии современной «зеленой» 

энергетики, что позволит создать децентрализованную 

энергосистему, которую нельзя будет разрушить ракетны-

ми ударами. Также Украина должна стать лидером в циф-

ровой трансформации государства и общества: завершить 

тотальную цифровизацию всех разрешений и государ-

ственных услуг и начать распространять положительный 

опыт в мире, что поможет нашей стране обеспечить новые 

альянсы, новые политические и экономические связи, 

в частности, с государствами Африки и другими странами 

Глобального Юга.

После выступления с Посланием Президент Украины 

вручил государственные награды украинским защитни-

кам, приглашенным в парламент.

Владимир Зеленский вручил ордена и медали военно-

служащим ВСУ, Национальной гвардии, Государственной 

пограничной службы, Государственной службы Украины 

по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, 

Службы безопасности Украины, Государственной служ-

бы специальной связи и защиты информации. В общей 

сложности награды из рук Президента получили более 

30 военнослужащих.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÏÎÁÅÄÈÌ!

Враг снова атаковал Харьков 
ракетами и дронами- 
камикадзе, в результате 
чего была частично 
разрушена энергетическая 
инфраструктура города. 
Энергетики и коммунальные 
службы сконцентрированы на 
том, чтобы как можно быстрее 
локализовать последствия 
обстрелов со стороны 
российской армии.

С
итуация сложная, 

но контролируемая, подчеркнул Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов:

— 29 декабря, утром и в течение дня, было зафиксирова-

но попадание ракет типа С-300 Пострадавших, к счастью, 

нет. Наши энергетики и специалисты коммунальных служб 

работают над локализацией 

разрушений, которые враг 

нанес за сутки. Сейчас есть 

электроэнергия в городе, 

работает электротранспорт, 

метрополитен. Но опреде-

ленные сложности с энер-

гоносителями и отоплением 

все же имеются. Поэтому 

круглосуточно работаем над 

тем, чтобы как можно бы-

стрее локализовать эти раз-

рушения.

Городской голова также напомнил, что при необходимости 

харьковчане могут воспользоваться «пунктами незламности», 

которые в праздничные дни будут работать в круглосуточном 

режиме. О месторасположении пунктов можно узнать в чат-

боте «Харьков — твой дом».

ËÎÊÀËÈÇÓÅÌ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß

В канун Нового года мэр Харькова
Игорь Терехов встретился с волонтерским 
сообществом города.

Г
ородской голова поблагодарил во-

лонтеров за то, что эвакуировали харь-

ковчан из опасных районов, оказыва-

ли медицинскую помощь, обеспечивали жи-

телей едой и вещами первой необходимости:

— В канун новогодних праздников мы все, 

как маленькие дети, верим в чудеса и сказку. 

Я бы хотел от всего сердца пожелать нам 

в следующем году единства, сплоченности, 

веры в победу, жела-

ния жить и неустан-

но продолжать помо-

гать тем, кто в этом 

больше всего нужда-

ется. Благодарю вас 

за ваш труд, за то, что 

ни дня с начала пол-

номасштабной вой ны 

вы не покидали свой 

волонтерский фронт. 

Вместе мы спасали 

людей, вывозили лю-

дей из-под обстрелов, 

разбирали завалы. Да и сейчас преодолеваем немало новых 

мощных вызовов. Без вас мы не справились бы.

Лучших представителей благотворительных и гума-

нитарных организаций, общественных фондов и сою-

зов, активно участвовавших в волонтерской деятельно-

сти Харькова, наградили Благодарностями городского 

головы. Среди них — представители около 15 благо-

творительных организаций, среди которых — Все-

украинский офис чешской гуманитарной организации 

«Человек в беде», Благотворительный фонд «Дьякония 

Украина», Общественный союз EP Ukraine, Благотво-

рительная организация ADRA Ukraine, Международ-

ная организация World Central Kitchen, благотвори-

тельная организация «Благотворительный фонд «Врачи без 

границ, Нидерланды» и другие.

ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ ÍÅÒ
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ОБЕСПЕЧИМ 
ЧИСТОТУ
С 22 по 28 декабря сотрудники 

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
Департамента жилищно- коммунального хозяйства 
ХГС вывезли 34,6 тыс. куб. м отходов всех видов.

Как сообщили на предприятии, было вывезено 

28,9 тыс. куб. м ТБО и 5,7 куб. м крупногабаритных 

отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артику-

ленко, сейчас на предприятии подводят итоги уходя-

щего года и планируют работу на новый, 2023-й год:

— Хочу отметить, что в праздники мы будем рабо-

тать в усиленном режиме. И в новом году, как всегда, 

будем прилагать все усилия для обеспечения чистоты 

в Харькове, — подчеркнул директор КВБО.

В ОБЪЕЗД
С 30 декабря по 9 января движение транспорта 

по ул. Стефенсона, на участке от пр. Любови Малой 
до бул. Профсоюзного, будет запрещено.

Это связано с проведением аварийно-восстанови-

тельных работ на канализационной сети в районе до-

ма № 6-а по пр. Любови Малой, сообщили в Депар-

таменте инфраструктуры ХГС.

Объезд закрытого участка будет организован по 

прилегающим улицам. Также в районе дома будет 

ограничена скорость движения транспорта.

ÍÅÇÀÌÅÄËÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ
БРИГАДЫ СЛУЖБЫ НАРУЖНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС С НАЧАЛА ГОДА УСТРАНИЛИ БОЛЕЕ 220 ПОВРЕЖДЕНИЙ 
НА УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
195 СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
40 ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК

Н
ачальник районной службы Алексей 

Мацюк отметил, что в этом сложном 

году ремонтники работают в режиме 

повышенной готовности, чтобы незамедли-

тельно реагировать на возникающие аварий-

ные ситуации на объектах водопроводного хо-

зяйства:

— В частности, на днях ликвидировали 

два повреждения на магистралях диаметром 

200 мм по улицам Ньютона и Ковтуна. В пер-

вом случае произошла серьезная авария, но во-

доснабжение харьковчанам возобновили опе-

ративно. После завершения ремонтных работ 

территории благоустроили. Кроме того, 29 де-

кабря приступили к восстановительным рабо-

там на 19 поврежденных участках водоводов.

В КП «Харьковводоканал» напомнили, что информа-

цию об аварийных ситуациях харьковчане могут передать 

по тел.: 15-33.

Федерация греко- римской 
борьбы Украины определила 
лучших спортсменов по итогам 
2022 года. Рейтинг возглавили 
три харьковских борца, 
сообщили в Департаменте 
по делам семьи, молодежи 
и спорта ХГС.

П
ервое место досталось 

вице-чемпиону мира 

U-23 Михаилу Виш-

нивецкому (весовая категория — 130 кг), который в этом 

году завоевал чемпионские титулы на чемпионате Евро-

пы U-20 в Риме и чемпиона-

те мира U-20 в Софии. Второе 

и третье место в рейтинге заня-

ли бронзовые призеры мирового 

первенства в Белграде Андрей 

Кулик (72 кг) и Ярослав Филь-

чаков (82 кг).

Также во время награждения 

лучших борцов Украины, кото-

рое пройшло во Львове, харь-

ковские спортсмены были от-

мечены благодарностями за раз-

витие спорта от Национального олимпийского комитета 

Украины и денежными премиями.

ХXVII Рождественский фестиваль- конкурс 
детского творчества «Зимний солнцеворот» 
проходит в Харькове и продлится до 7 января.

В 
этом году мероприятие проводится 

офлайн и дистанционно. 28 декабря, 

в день открытия, на сцене Муници-

пального центра культуры и аматорского ис-

кусства выступили четыре лучших хореогра-

фических коллектива города Харькова — об-

разцовые ансамбли «Родничок», «Ассоль», 

«Торнадо», «Анжелика» и две цирковые студии — «Друж-

ба» и «Престиж».

Жюри конкурса во главе с народной артисткой Укра-

ины Светланой Колывановой единогласно присудило 

всем этим коллективам первые места, а оргкомитет вру-

чил им Гран- При.

Основные конкурсные просмотры пройдут дистанци-

онно, а 7 января все видеоотчеты будут опубликованы.

ÇÈÌÍÈÉ ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ

ÂÛÑÎÊÈÉ ÐÅÉÒÈÍÃ

Рождественский фестиваль- конкурс детского творчества «Зимний солнцеворот» был основан в 1996 году 
Творческим союзом детской народной хореографии. Тогда в зале Харьковского национального 
академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко собрались 1,5 тыс. детей — участников 
творческих коллективов со всех уголков Украины, а детей впервые поздравил Святой Николай.
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Т
ака дуальність пов'язана з тим, що у Південно- 

Східній Азії та Китаї астрологи ведуть різні ка-

лендарі. У Китаї символом цього року є Кролик —

символ довголіття, жвавості та біганини, а у В'єтнамі —

Кіт. Втім, традиційно прийнято користуватись саме ки-

тайським календарем.

 ЩО ПРИНЕСЕ 2023 РІК
Астрологи прогнозують, наступний рік буде спокійні-

шим та не принесе потрясінь і нещасть. Символ року —

Кролик — не страждає через відсутність честолюбства, але 

воно розвинене в нього в міру, рівно настільки, що він міг 

досягти поставленої мети. А вони в нього зазвичай дуже 

реалістичні. Кролик розумний і скромний, доброзичли-

вий, має гарне почуття гумору, прекрасний словниковий 

запас. Він здатний підтримувати теплі дружні стосунки.

Але люди, народжені під знаком цього тотему, мають 

і суттєві вади. Наприклад, вони не люблять переважати 

себе зайвим клопотом, воліючи ставитись до всього, зо-

крема — до особистого життя, трохи поверхово. Не озна-

чає, що вони легковажні чи несерйозні, просто відмовля-

ються від додаткових емоційних навантажень.

Глибокі почуття господар нового року замінює сенти-

ментальністю, а фундаментальні знання — начитаністю.

Кролик — консерватор у всіх сферах 

життя. Він не любить складні змі-

ни, обожнює рівновагу та душев-

ний комфорт. А отже, сміливо мож-

на припустити, що після фатальних 

подій року, що минає, якими ми 

зобов'язані жорсткому — й іноді і жор-

стокому — авантюристу Тигру, на нас 

чекає спокійний — принаймні, віднос-

но — час. Важко сказати, чи закінчиться 

війна, але те, що події на фронті стануть 

менш інтенсивними, цілком можли-

во. Також астрологи прогнозують 

фінансову стабільність прийдеш-

нього року. Причому люди, які наро-

дилися під цим знаком, рід-

ко заробляють на життя 

важкою працею — їм 

вдається спіймати 

«хвилю», яка 

винесе їх на 

гребінь успі-

ху, й отрима-

ти необхідні 

для комфортного 

життя засоби легко, без 

особливої напруги. Не варто планувати на рік грандіозні 

події, які мають перевернути ваше життя. Краще провести 

його досить рутинно.

У році під символом Кролика сімейні конфлікти та су-

перечки з дорогими людьми обійдуть стороною. А дім ста-

не повною чашею, оскільки Кролик — істота м'яка, ласка-

ва і ніжна. І не здатна завдати серйозної шкоди.

Саме стосункам із близькими цього року варто приді-

лити особливу увагу. Для Кролика особливе значення має 

друга половинка та потомство. 2023 року багато пар нава-

жаться на офіційне укладення шлюбу і поповнення у сім'ї.

 ДЕ КРАЩЕ ЗУСТРІЧАТИ ЦЕЙ НОВИЙ РІК
У Новий рік потрібно увійти без будь-яких заборгова-

ностей. Це стосується позик, оплати рахунків і навіть сто-

сунків — розставте всі крапки над і у спілкуванні з близь-

кими та друзями.

Кролик — тварина домашня, як і Кіт, тому і найкращим 

місцем для зустрічі Нового року буде власна квартира або 

дім. Відсвяткуйте у сімейному колі — не запрошуйте мало-

знайомих людей у гості. За святковим столом мають бути 

лише родичі та друзі.

 ЯК ПРАВИЛЬНО ПРИКРАСИТИ ДІМ
 СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

Кролик — сімейна тварина. Тому для прикрас підійде 

все, що може нагадувати про сімейні цінності. Напри-

клад, на ялинку можна повісити іграшки, які ви зберіга-

єте ще з дитинства або які вам дісталися у спадок від рід-

них. Можна навіть під ялиночку запросити м'які іграшки, 

яким дуже багато років, або, де зручно, розмістіть фото-

графії вашої родини.

Бажано, щоб будинок прикрашала вся родина — залу-

чіть до цього заняття дітей та старше покоління вашої ро-

дини. Діти можуть зробити прикраси власноруч.

 ЖОДНИХ КРИЧУЩИХ ВІДТІНКІВ

Яскраві кольори кролику не до смаку, тому варто при-

брати все яскраво- червоне з інтер'єру. У пріоритеті у Водя-

ного Кролика — світлі тони, зелений, блакитний, ніжно- 

рожевий та пастельний, фіолетовий. Можна додати бі-

лий, жовтий. Також можна використовувати сріблясто- 

перлинні відтінки та чорні.

 ДОМАШНІЙ ЗАТИШОК

Дуже важливо, щоб усі прикраси були м'якими та за-

тишними. Можна навіть зробити кілька зон — з подушка-

ми, пледами, м'якими іграшками та підсвітити їх гірлян-

дами з теплими лампами чи свічками.

Астрологи рекомендують цей рік зустрічати в тихій та 

сімейній обстановці, з найближчими членами вашої ро-

дини. Не варто влаштовувати гучні вечірки.

 ЖОДНИХ ХИЖАКІВ, тільки коти та кролики

Простежте, щоб на новорічних прикрасах чи серед ігра-

шок не було хижаків — тигра, леопарда, лева. Не варто ви-

користовувати й тих тварин, які мають яскравий принт. 

Це може Кролику може бути не до смаку.

А ось різні фігурки кролика у вигляді прикрас, скарб-

ничок, м'які іграшки, статуетки — можна, у будь-якій 

кількості. Астрологи рекомендують поселити в будинку 

якомога більше різних кроликів — білого та чорного ко-

льорів.

Відмінною прикрасою стануть навіть чашки з кроли-

ками, чайні коробки, аплікації, серветки та подушки. Їх 

можна розставити під ялинкою, посадити у м'який куто-

чок і навіть поставити на стіл.

 ЩО ВДЯГНУТИ В НОВОРІЧНУ НІЧ
На святкування можна вибрати одяг чорного кольору, 

але обов'язково із натяком на воду — мають бути блискучі 

елементи чи аксесуари.

Також добре підійдуть сукні чи костюми білого та сіро-

го кольорів. Можна вдало поєднати три кольори — адже 

є давня прикмета, що триколірні коти приносять щастя 

в дім.

У цю новорічну ніч варто уникати надто екстравагант-

них образів. Кролик і Кіт люблять простоту і природність.

Також відмовтесь від пишних зачісок і крикливого ма-

кіяжу.

 ЩО ПРИГОТУВАТИ НА НОВОРІЧНИЙ СТІЛ
Оскільки цей рік подвійний — Кота/Кролика, то й час-

тування на святковому столі повинні задовольняти смаки 

обох тварин. Обов'язково приготуйте страви з риби — за-

ливне, салат, смажену чи солону рибу.

Також має бути багато овочів та зелені. Зробіть акцент 

на легких салатах і закусках. На головну страву можна за-

пекти курку або свинину. Ні в якому разі нічого не готуйте 

частування з кролика.

 ЯК ЗАЛУЧИТИ УДАЧУ В ДІМ
За китайською традицією щастя в дім заманюють ста-

туетками, що символізують прийдешній рік. Тому варто 

купити невеличку фігурку кролика або кота. Добре бу-

ло б якби ці тваринки були золотого кольору і сиділи на 

монетах. Цей атрибут залучить у дім добробут, мир і ко-

хання.

Білу фігурку кролика радять ставити на підвіконня для 

заманювання гармонії та сімейної ідилії.

Якщо хочете отримати успіх у бізнесі, то придбайте ста-

туетку кролика, що тримає морквинку у лапках. Цей та-

лісман допоможе у підприємницьких справах.

СИМВОЛ 2023 РОКУ ЗА СХІДНИМ КАЛЕНДАРЕМ  ЧОРНИЙ ВОДЯНИЙ КРОЛИК АБО КІТ
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У
Харківській міській раді повідомили, аби ма-

ленькі українці, які постраждали внаслідок дій 

агресора, отримали повноцінний та ефектив-

ний доступ до реабілітаційної допомоги, в Міській дитя-

чій лікарні № 5 продовжують впроваджувати нові методи 

обстеження та лікування. Зокрема, цього року було при-

дбано та введено в експлуатацію рентген- систему з су-

часним оцифровувачем та фотопринтером. Крім того, 

діти пільгових категорій з Харкова проходять оздоров-

лення у Міжнародному дитячому центрі на Закарпатті. 

20 дітей відправили на першу зимову оздоровчу зміну, 

яка триватиме протягом трьох тижнів. У безпечній гір-

ській місцевості для дітей організували активний відпо-

чинок. Путівки на оздоровлення безкоштовні, повідоми-

ли у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР 

і нагадали, що зазначеною пільгою можуть скористатися 

діти таких категорій:

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклу-

вання;

 діти з багатодітних сімей;

 діти, один із батьків яких загинув при захисті України 

від збройної агресії рф;

 діти з малозабезпечених сімей;

 діти з інвалідністю (за відсутності медичних проти-

показань).

 ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БЕЗОПЛАТНІ
Під час повномасштабного вторгнення рф наша держа-

ва повністю взяла на себе зобов’язання щодо видатків на 

фінансування лікування й подальшої медичної реабіліта-

ції українських захисників та цивільних, повідомляють 

у Міністерстві охорони здоров’я.

Попри воєнний стан в Україні працює розгалужена сис-

тема закладів охорони здоров’я, де медична допомога на-

дається кожній людині — як цивільній, так і військовій, 

розповіла заступник міністра охорони здоров’я України 

Ірина Микичак:

— З перших днів війни у нас працює повноцінний єди-

ний медичний простір, ми разом із партнерами робимо 

усе можливе, аби громадяни України, які постраждали від 

російської агресії, отримали потрібну медичну допомогу 

та подальшу реабілітацію. Спершу військові та цивіль-

ні, звільнені з полону, проходять спеціалізовані медичні 

огляди, де фахівці визначають, чи є потреба в амбулатор-

ному або спеціалізованому лікуванні, чи є потреба продо-

вжити лікування за межами України, в європейських клі-

ніках. Усі медичні огляди, лікування та подальша реабілі-

тація звільнених із полону пацієнтів є безоплатною і за-

безпечується коштом державного бюджету у визначених 

медичних закладах, — сказала Ірина Микичак. — Завдяки 

чіткій логістиці та взаємодії МОЗ та Європейської комі-

сії ми організовували евакуаційні рейси з різних регіонів 

України, зокрема тих, де наразі тривають активні бойові 

дії. Через цю співпрацю ще 6 звільнених із полону захис-

ників України пройдуть лікування у клініках ЄС, скорис-

тавшись механізмом медичної евакуації.

Українських пацієнтів, як військових, так і цивільних, 

з комбінованими важкими мінно- вибуховими травма-

ми, опіками, онкохворих пацієнтів та пацієнтів із захво-

рюваннями, які потребують спеціалізованого лікування, 

приймають 18 країн- партнерів, а саме: Німеччина, Фран-

ція, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксем-

бург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, 

Норвегія, Литва, Фінляндія, Польща, Чехія та Норвегія.

 НА ВАРТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
— На сьогодні ще одним важливим завданням для нас 

є психологічна реабілітація та підтримка українських гро-

мадян. Адже збереження психічного здоров’я українців — 

головна умова для майбутнього відродження країни. Саме 

тому для того, аби допомогти людині перемогти цей біль, 

вистояти та пережити наслідки війни разом із МОЗ Украї-

ни та міжнародними партнерами, формується Національ-

на програма психічного здоров’я та психосоціальної під-

тримки, — зазначила Ірина Микичак.

Війна не минеться так просто, особливо коли ми гово-

римо про дітей. Замість щасливого і безтурботного пері-

оду вони стикаються із реаліями сьогодення, наслідками 

якого є фізичні та психологічні травми.

 ВІЙНА ТА ДІТИ
Про те, як війна впливає на життя дітей, через які труд-

нощі в адаптації вони проходять та які кроки для їх подо-

лання є, розповіла експертка з подолання травматичного 

досвіду Альона Лук'янчук.

Наразі діти отримують не той досвід, який їм потрібний. 

Вони б не мали чути вибухів на дитячих майданчиках, зна-

ти, що таке сирена, та бачити жорстокість окупантів на 

власні очі. Проте внаслідок маємо велику кількість трав-

мованих дітей, яких умовно можемо поділити на 4 групи:

 До ПЕРШОЇ ГРУПИ відносять дітей, які зали-

шилися з батьками та були переміщені в інші міста чи за 

кордон. Вони могли чути або щось бачити, але це не була 

пряма загроза життю, тобто не отримали дійсно шокуючої 

травми війни. Проте ці діти втратили своє звичне сере-

довище, розлука із яким може принести багато болю.

 ДРУГА ГРУПА — це діти, які залишились у своїх 

рідних домівках, відносно безпечних територіях, напри-

клад, у західних областях України. Та, скоріше за все, во-

ни знають про жахливі події, що відбуваються; можливо, 

хтось із їхніх родичів пішов на війну, через що відповідаль-

ні за дитину можуть перебувати досить в нестійкому емо-

ційному стані.

 ТРЕТЯ ГРУПА дітей — це ті, які залишилися в га-

рячих точках України, ховалися в бомбосховищах, бачи-

ли вибухи, агресію чи навіть загибель. Приблизно 90% 

відсотків ймовірності, що в цих дітей дуже швидко про-

являтимуться проблеми. Що це означає? Хтось із них ма-

тиме симптоми посттравматичного стресового розладу 

(ПТСР), інші — фобії або страхи, наприклад, боятимуться 

спати одні. А деякі матимуть регрес.

 В ОСТАННІЙ ГРУПІ говоримо про дітей, які втра-

тили домівку, отримали поранення чи залишилися без од-

ного або обох батьків. Саме бачення дитиною страхів ві-

йни вже є травмуючою ситуацією для неї, та, ймовірно, 

стане причиною ПТСР.

 ЯКОЇ ДОПОМОГИ ПОТРЕБУЮТЬ ДІТИ
Статистика травмованих дітей нас лякає, але не кожно-

му потрібна довготривала терапія. Тож давайте з'ясовувати.

Якщо говорити про категорію вимушено переміщених 

дітей, то її основною проблемою може стати адаптація до 

нового місця. На цьому етапі завданням батьків чи опіку-

нів є якнайшвидше повернути дитину до її звичного об-

разу життя. Наприклад, за допомогою навчання, ігор, об-

лаштування нового середовища.

Не менш важливим є надання емоційного зворотного 

зв'язку та взагалі пояснення того, що відбувається навко-

ло. Наприклад: «Ми з тобою завжди можемо поговорити. 

Так, є погані люди, які наносять нам шкоду, але ми зна-

ємо, хто перемагає в боротьбі добра зі злом». Якщо немає 

можливості спланувати своє життя, потрібно намалювати 

дитині певні кордони, скажімо: «Цей семестр ти відвідуєш 

цю школу».

Також буває, що діти першої та другої груп малюють 

страшні малюнки. Це все нормальна реакція проживання 

обставин.

Тож із дітьми двох перших груп необхідно більше гово-

рити, показувати своє розуміння до їхніх почуттів: «Якщо 

тобі тривожно, ти можеш завжди до мене прийти, погово-

рити і поплакати». Основне — зробити як дорослих, так 

і дітей психологічно стійкими. Адже не кожному потрібен 

психіатр або психолог, але всі мають розуміти, що відчува-

ти тривогу — це нормально та що вони можуть з нею зро-

бити.

Дітям третьої та четвертої груп має надаватися трав-

мофокусована терапія. Крім цього, індивідуальні розмови 

потрібно провести і з родиною дитини, бо часто вони мо-

жуть почуватися нестабільно та не мати змоги надати під-

тримку зі свого боку.

ÄÓÌÀÒÈ ÏÐÎ ÌÀÉÁÓÒÍЄ 
ÂÆÅ ÑÜÎÃÎÄÍI
ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПІСЛЯ ЇЇ ЗАКІНЧЕННЯ 
ПРОВЕДЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
МАЮТЬ БУТИ НА ОСОБЛИВО ВИСОКОМУ 
РІВНІ, ОСКІЛЬКИ САМЕ РІВЕНЬ 
КОМПЛЕКСНОЇ ВІДНОВНОЇ ТЕРАПІЇ 
ВПЛИВАТИМЕ НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН 
ЗДОРОВ’Я, ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
І ДОБРОБУТ КРАЇНИ
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Що вціліло в цьому будинку? Та практично нічого. У кожній із 
квартир однієї з дев’ятиповерхівок, що на Північній Салтівці, значні 
пошкодження. Що не знищили снаряди та ракети, знищив вогонь. 
Від високих температур плавився навіть метал.

В
иконроб КП «ХРБП» ХМР Олексій Жихарєв розповів, 

що внаслідок численних обстрілів будинок отримав ба-

гато пошкоджень:

— Розорені і несучі конструкції, і перекриття, і міжкімнатні 

перегородки, і стіна фасаду. Крім того, в різних частинах будівлі 

виникли пожежі, багато квартир вигоріли вщент. Як казали свід-

ки, декілька людей тоді загинуло. Зараз робітники нашого під-

приємства консервують будівлю на холодний час, щоб вона не 

зазнавала ще більших руйнувань від опадів. Наразі закриваємо 

усі побиті вікна і фасад. Як зовні, так і там, де є доступ у кварти-

ри, зсередини. На жаль, у Харкові, особливо на Північній Сал-

тівці, таких будинків багато. Ми продовжуємо працювати.

НЕЗВИЧНІ 
ІМЕНА ДЛЯ 
ДІТЕЙ ВІЙНИ
За інформацією Департаменту 

охорони здоров'я ХМР, попри війну 
народжуваність не згасає. Щодня 

у мегаполісі з'являється на світ зо три 
десятка хлопчиків та дівчаток.

Усупереч жахіттям бомбардувань люди 

не позбавляють себе радості батьківства, 

народжують, мріють та дають новому по-

колінню геть інші імена. Якими ж незви-

чайними іменами назвали новонародже-

них у 2022 році?

 УНИКНЕННЯ РУСИЗМІВ
На початку війни на емоційному підйо-

мі українці називали своїх новонародже-

них на честь зброї, що допомагає трощи-

ти російських окупантів, — Джавеліна та 

Байрактар.

Але такі «озброєні імена» більше зу-

стрічалися у регіонах. А у великих містах 

з'явилися на світ Еней, Гор, Світ. І дівчат-

ка — Агапія, Теона, Міссандея та Юна.

Війна поставила нові тренди, людям все 

менше хочеться, щоб імена асоціювались 

із чимось російським.

Цього року немає імен-русизмів. Якщо 

раніше замість Данило просили написа-

ти Даниил, то зараз наполягають саме на 

Данило. Дівчаток просили не записувати 

Ганна — тільки Анна. Нині все навпаки.

Стало навіть популярним змінювати 

ім'я, щоб виправити ці русизми.

Дівчата та хлопці, яким по 16–18 років, 

приходять та змінюють імена з Анна на 

Ганна тощо.

У Міністерстві юстиції України ствер-

джують, що українські батьки поряд з не-

звичними віддають перевагу і традицій-

ним іменам для своїх дітей.

Найпопулярнішими іменами 2022 року 

у державі визнані серед дівчаток: Софія, 

Марія, Ганна, Соломія, Анастасія, Сте-

фанія.

А серед хлопчиків: Максим, Артем, 

Олександр, Марк, Дмитро, Макар та 

Матвій.

Зростання популярності імені Стефа-

нія було помічено після перемоги україн-

ського гурту Kalush Orchestra на конкурсі 

«Євробачення — 2022».

Загалом же креативних імен у 2022 ро-

ці достатньо. Серед дівчаток це Аделіна- 

Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзве-

нислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, 

Чіамада- Аделіна, Фрея, Жасмін, Хазяй-

ка, Аріель, Зореслава та Міссі.

Батьки деяких хлопчиків вирішили 

назвати дитину одразу титулом — так 

з'явилися на світ Лорд, Граф та Князь.

А ще народжувалися Артур- Байрактар, 

Ян- Джавелін, Миролюб, Варфоломій, 

Северус, Зореслав, Мойсей, Марилуїз, 

Міродар, Добромир.

Під вибухами, в укриттях, з поганим зв’язком та перебоями 
в електропостачанні. В таких умовах харківські вчителі з початку 
повномасштабної війни навчають дітей. Навіть більше, деякі 
з вчителів почали поєднувати роботу з волонтерською діяльністю, 
а хтось долучився до лав ЗСУ.

Н
е покинули ні рідне місто, ні тим більше учнів і осві-

тяни Київського району, попри те що знаходилися 

в одній з найгарячіших точок Харкова. Вони одразу 

об’єдналися та почали працювати на спільну перемогу.

— Коли почалася війна, було дуже важко, дуже боляче. І бо-

ляче не від бомб і снарядів, які сипалися на наші голови, а від 

усвідомлення того, що відчувають наші діти, наші учні, як їм 

страшно. Ти розумієш, що в такій ситуації не маєш права бути 

слабким. Кожен вчитель це розуміє. Ми відчували, що незлам-

ні, і оцей дух незламності передавали нашим учням, — пригадує 

директорка школи № 38 Лариса Ричкова:

— Коли дивишся в очі нашим дітям, на долю яких випала така 

страшна трагедія, хочеться зробити все, щоб повернути їм щас-

ливе дитинство, — каже вчитель історії і пра-

вознавства ліцею № 107 Микола Дончик.

Вчителі Київського району не тільки збе-

регли освітній процес, але й, без перебіль-

шення, майбутнє міста- героя. За це їм по-

дякував Харківський міський голова Ігор 

Терехов та вручив Подяки міського голови 

педагогам, які активно волонтерять під час 

війни.

— Попри обстріли, тривоги, відключення 

світла, води та тепла, ви продовжуєте працю-

вати на майбутнє Харкова. Я уклінно дякую 

вам за те, що ви знаходите сили навчати ді-

тей! Вітаю з прийдешніми святами і споді-

ваюся на якнайшвидшу перемогу України та 

відновлення звичного життя. Ви — найкра-

щі! — зазначив Ігор Терехов.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ ÊÎÍÑÅÐÂÓÞÒÜ 
ÏÎØÊÎÄÆÅÍI ÁÀÃÀÒÎÏÎÂÅÐÕIÂÊÈ

ÍÅÇËÀÌÍI Â×ÈÒÅËI 
ÕÀÐÊÎÂÀ
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У 
2022-му, кажуть харків'яни, як ніколи 

радіють, що рік добігає кінця. Адже ві-

рять, що він забере всі труднощі, жахи 

війни, горе та турботи. Тож напередодні свята 

з особливою радістю обмінюються один з одним 

найщирішими побажаннями. На теплі слова за-

слуговує і Харків — місто, що з перших годин 

повномасштабного вторгнення рф прийняло 

на себе удар і стримало окупантів. Аби всі охочі 

змогли привітати рідне місто, у підземці органі-

зували спеціальну акцію під патронатом Харків-

ського міського голови Ігор Терехова під назвою 

«Привітай Харків, місто- герой, з Новим роком». 

У переході зі станції метро «майдан Конституції» 

до ТРЦ «Нікольський» було встановлено полот-

но, на якому всі бажа-

ючі могли написати 

свої привітання та по-

бажання місту у ново-

му, 2023 році.

Організатори за-

ходу — Департамент 

у справах сім'ї, молоді 

та спорту ХМР, Управ-

ління у справах сім’ї та 

молоді та комуналь-

ний заклад «Харків-

ський міський центр 

дозвілля молоді».

Прочитати вірш, за-

співати пісню, подару-

вати листівку, кожен міг привітати місто в будь-який спо-

сіб. Головне, із щирістю та гарним настроєм. Тож, зазна-

чають дітлахи, готувалися ретельно, вчили вірші та підби-

рали святкові костюми.

— Я прийшла і розповіла віршик, мені тут дуже сподо-

балось, тому що я танцювала і мене розважали всі, — по-

ділилася емоціями дівчинка на ім'я Маша.

Маленькі гості свята розповідають, цьогоріч із не-

терпінням чекали на новорічні свята та діляться, за 

що саме люблять Новий рік.

— Люблю це свято за те, що 

можна наряджати ялинку, я вза-

галі люблю всілякі свята, – роз-

повіла Дарина.

На спеціальному банері, за за-

думкою, охочі залишили приві-

тання для міста- героя Харкова. 

А найменші гості свята — загада-

ли бажання Святому Миколаю, 

яке, впевнені, неодмінно має здійсни-

тися. Та це ще не все, зазначає дирек-

тор Департаменту у справах сім'ї, мо-

лоді та спорту ХМР Олександр Власен-

ко, адже яке ж свято без подарунків:

— Багато привітань, віршів та навіть листівок пере-

дали не лише малеча, а й дорослі. Головне бажання всіх 

харків’ян — щоб наступив мир. Віримо у чудо та 

перемогу ЗСУ, писали на банері харків'яни. Учас-

ники акції отримали подарунок від міського голо-

ви Ігоря Терехова — новорічну прикрасу на ялин-

ку, а найменші харків’яни — солодкі подарунки.

Крім того, школа танцю All Stars для малечі 

провела майстер-клас із сучасного танцю та разом 

з дітьми вивчила нову руханку для ТікТока.

— Діти розвиваються, можуть тут проявити се-

бе з різних сторін, я гадаю, що це дуже круто! — 

зазначив про саме свято харків'янин Дмитро Ро-

венський. — Тішить і те, що всі норми безпеки 

виконані, свято проводиться під землею, що дуже 

гарно.

Як повідомили у Департаменті, до заходу долу-

чилися БО «Благодійний фонд «Безпечне небо» 

та громадська організація «ПАРОСТКИ НАДІЇ», 

а також діти з Італії, які передали для харківських 

дітлахів різдвяні подарунки в межах благодійної 

акції «Італійські діти — маленьким харків’янам».

А ось що гості свята цьогоріч бажають харків'янам.

Олексій та Людмила Саніни:

— Хочемо побажати, щоб 

скоріше закінчилася війна, щоб 

було мирне небо над головою. 

Щоб ми насолоджувалися своїм 

життям у нашому улюбленому 

місті, отримували б задоволен-

ня від своїх улюблених справ.

— Дорогі харків'яни, бажаю 

мирного неба і щоб ми перемо-

гли, — впевнено наголосив Ми-

кита.

А маленька Маша точно знає, 

що все в нас буде добре:

— Харків'янам всім бажаю, 

щоб закінчилася війна, миру, злагоди, добра. Харків знову 

відбудуємо і в майбутнє покрокуємо!

45 ПАР ПАЛИЦЬ ДЛЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ ЗАКУПИЛИ ДЛЯ МІСЬКИХ ТЕРЦЕНТРІВ НАДАННЯ 
СОЦПОСЛУГ. ТЕПЕР ХАРКІВ’ЯНИ ЗМОЖУТЬ ОПАНУВАТИ ЦЕЙ ВИД СПОРТУ ПРОФЕСІЙНО 
І З ТРЕНЕРАМИ

У
се життя харків’янка Галина відвідує спортивні 

гуртки і секції. Раніше жінка була професійною 

баскетболісткою, наразі ж — кожен день розпо-

чинає із руханки, регулярно проводить сеанси йоги та ме-

дитації, а нещодавно захотіла освоїти ще і скандинавську 

ходьбу. Тож тепер відвідуватиме тренування у терцентрі 

надання соцпослуг Немишлянського району:

— Мої всі роз'їхалися, і мене куди тільки не запрошува-

ли, але я нікуди не поїхала. Харків — моє найулюбленіше 

і найдорожче місто. Я без нього — 

нікуди. Тому тут і залишусь. Іноді, 

звичайно, сльози ллються, але якось 

треба перемогти все це. Якщо ми 

стільки витримали, то обов'язково 

переможемо. Головне — вірити у це 

і не падати духом.

Саме тут вдалося знайти друзів та 

однодумців, актуальне та цікаве до-

звілля. А на спортивних заняттях ще 

й підтримують фізичну форму, по-

кращують стан здоров’я, розповіда-

ють відвідувачі терцентру.

— От я зараз одна, мої діти поїха-

ли. Дуже тяжко, сумно. А коли сюди 

приходжу, зустрічаюся з подружка-

ми. Ми намагаємося наряджатися, 

підфарбовуватися, мати гарний вигляд. Мені дуже хоті-

лося почати заняття скандинавської ходьбою. Та не було 

можливості купити ці палки, — розповідає Євдокія Іва-

нівна.

Заступниця міського голови з питань охорони здоров‘я 

та соціального захисту населення Світлана Горбунова- 

Рубан повідомила, що палички для скандинавської ходь-

би придбали благодійники й наш депутат міськради Габрі-

ель Михайлов:

— Коли я до них звернулася і сказала: «От люди хочуть 

відвідувати гуртки з цього виду спорту, але ціна досить ви-

сока», вони, дякуючи Богу, нам купили 45 пар таких па-

личок.

Професійні палиці виконані з якісних матеріалів, вони 

не гнуться та не стираються під час ходи, а також — регу-

люються під зріст спортсмена, кажуть фахівці. Саме таки-

ми всі охочі тепер можуть користуватися на тренуваннях, 

а потім, за бажанням, купити власні та відвідувати будь-

які місця тільки скандинавською ходьбою.

Скандинавській ходьбі можуть приділяти увагу люди 

будь-якого віку та фізичної підготовки, каже інструктор 

Олена Карацюба. Однак деякі протипоказання все ж є, 

а розпочинати тренуватися без професійного наставни-

ка — не можна:

— Щоб скандинавська ходьба була безпечною та при-

несла користь, треба навчитися цій техніці. І допомогти 

може лише інструктор. Немає об-

межень, за винятком, якщо від-

буваються реабілітаційний пері-

од. Припустимо, після інфаркту, 

коли ще не дозволені жодні на-

вантаження, або, припустимо, 

із хворобою суглобів чи якоюсь 

формою артриту на якийсь час не 

дозволяє лікар.

Скандинавська ходьба покра-

щує роботу серцево- судинної 

системи та розвиває суглоби. До 

того ж, здебільшого тренування 

проходять на вулиці. А перебу-

вання на свіжому повітрі — за-

вжди покращує загальний стан 

людини.

ÏÐÈÂIÒÀÂ ÕÀÐÊIÂ — 
ÎÒÐÈÌÀÂ ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ!

У ПІДЗЕМЦІ ДЛЯ МІСТЯН ВЛАШТУВАЛИ НОВОРІЧНУ АКЦІЮ «ПРИВІТАЙ ХАРКІВ, МІСТО ГЕРОЙ, З НОВИМ РОКОМ». УСІ ОХОЧІ МОГЛИ ЗАЛИШИТИ НА 
СПЕЦІАЛЬНОМУ БАНЕРІ СВЯТКОВЕ ПОБАЖАННЯ ДЛЯ МЕГАПОЛІСА, ЗАСПІВАТИ ПІСНЮ, ПРОЧИТАТИ ВІРШ АБО НАМАЛЮВАТИ ДЛЯ МІСТА ЛИСТІВКУ. 

ТАКОЖ ПІД ЧАС ЗАХОДУ ОРГАНІЗУВАЛИ МАЙСТЕР КЛАСИ, А УЧАСНИКИ ОТРИМАЛИ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ

ÕÎÄIÒÜ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ'ß
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Женщины- Овны будут испытывать на себе присталь-

ное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение. 

Правда, скорее всего, партнер не будет соответствовать 

вашим представлениям об идеале. Мужчинам- Овнам 

звезды рекомендуют общение в коллективе.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы. Рекомен-

дуется возобновить работу над прерванным проектом. 

Пусть вас не беспокоит некоторая зависть со стороны 

партнеров или друзей, даже если это покажется непо-

нятным и обидным.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Последний день года может оказаться очень напря-

женным, поэтому необходимо тщательно обдумывать 

все свои действия. Вероятны сложности в отношениях 

с близкими людьми. Семье не хватает вашего внимания, 

попробуйте этот недостаток компенсировать.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Веселое, шумное общество приятелей, увлекатель-

ные поездки или пикник, развлечения или игры — вот 

что вам сейчас нужнее всего. Необходимо отрешиться 

от суеты. В этот день окружающая действительность 

проецируется на вас, поэтому следите за приметами.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Прекрасный день для приема гостей. Первую поло-

вину дня постарайтесь провести на открытом возду-

хе: займитесь спортом или сходите на прогулку в парк. 

Будьте осторожны в обращении с финансами — возмож-

ны неоправданные расходы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вас ждут удача, подъем сил, возможность очаровы-

вать окружающих. Звезды предсказывают неожиданный 

подарок, который заставить вас прыгать от радости. На 

новогодней вечеринке вы блеснете чем-то особенным.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Ваши активность и энтузиазм могут создать благо-

приятные условия для укрепления семейного комфорта. 

Главное — не упустить свой шанс. Звезды предостерега-

ют Весов от излишеств в употреблении горячительных 

напитков.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
У мужчин- Скорпионов в последний день года воз-

можны некоторые недоразумения с друзьями. Будьте 

бдительны и не принимайте никаких необдуманных 

решений, следите за словами. Женщинам- Скорпионам 

звезды советуют отказаться от новых знакомств.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня вы сможете максимально проявить все свои 

интеллектуальные и духовные способности, только не 

стоит браться за то, что потребует большого физическо-

го напряжения. Удачный день для выбора и покупок по-

дарков. Время порадовать и себя!

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Благоприятный день для Козерогов, работающих 

в сфере бизнеса. Возможно, вам вернут старый долг или 

вы найдете ценную вещь. Для женщин вероятна роман-

тическая встреча, которая перерастет в серьезные отно-

шения.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не растрачивайте душевные силы напрасно, иначе 

это лишит вас покоя и уверенности. Ваши жизнера-

достность и остроумие могут сделать вас душой компа-

нии в последний день уходящего года. Не упустите шанс 

на новое перспективное знакомство.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Будьте готовы к приятному известию. Может посту-

пить предложение заняться новым видом деятельности. 

Соглашайтесь, не раздумывая! Не отвергайте помощь 

друзей и близких — в ней ключ к решению проблем.

Издатель —
ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
Свидетельство о регистрации:
ХК № 2230—971 ПР от 28.12.2018.
Адрес редакции: 61003, г. Харьков,
пл. Павловская, 10, тел. (057) 771-01-50.
Главный редактор — Татьяна АДАМОВИЧ.

Отдел рекламы: тел./факс (057) 771-01-50.
E-mail: info@izv.kharkov.ua — общий;
reklama@izv.kharkov.ua — реклама;
sekretar@izv.kharkov.ua — секретарь.
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных 
материалов.
R — материалы на правах рекламы.

Газета выходит три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и субботам.
Заказ № 1778.
Тираж номера 37 405.
Цена договорная.
Отпечатано в типографии ООО «Фактор-Друк». 
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Следующий номер газеты выйдет 05.01.2023 г.

По горизонтали: 5. Системы логики, характери-

зующиеся попыткой сведения логических рассу-

ждений к формальным вычислениям. 8. Наимень-

шая возможная частица любого из простейших хи-

мических веществ. 9. Пресмыкающееся с длинным 

извивающимся телом. 10. Спортивная игра с мячом 

и клюшками. 13. Холм, гора с округлой верши-

ной. 14. Буква латинского алфавита. 15. Двигатель. 

16. Транспортное средство Бабы- Яги. 17. Предмет 

желаний, стремлений. 18. Плохая лошадь. 21. Сред-

ства к существованию, заработок. 23. Полотни-

ще определенного цвета, прикрепленное к древку. 

24. Художественное произведение малых размеров.

По вертикали: 1. Округлая возвышенность с по-

логими склонами. 2. Одичавшая австралийская 

домашняя собака. 3. Характер, внутренний склад. 

4. Распоряжение, постановление. 6. Специальность 

рабочего. 7. Совокупность произведений. 10. Под-

весное плетение в виде сети, ложе. 11. Старин-

ный струнный щипковый инструмент. 12. Произ-

водственное объединение. 19. В верованиях восточ-

ных славян дух леса, враждебный людям. 20. Доброе 

имя. 22. Ветер, возникающий от неодинакового нагре-

ва суши и моря. 23. Основа для изготовления котлет.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Логистика. 8. Атом. 9. Змея. 10. Гольф. 13. Сопка. 14. Игрек. 15. Мотор. 16. Ступа. 17. Мечта. 

18. Кляча. 21. Хлеб. 23. Флаг. 24. Миниатюра.

По вертикали: 1. Холм. 2. Динго. 3. Стать. 4. Указ. 6. Строитель. 7. Репертуар. 10. Гамак. 11. Лютня. 12. Фирма. 

19. Леший. 20. Честь. 22. Бриз. 23. Фарш.

Період новорічних та різдвяних свят асоціюється не тільки 
з подарунками і теплими зустрічами, але і з більш-менш 
пишними столами. Ось декілька порад, як не зірватися 
під час застілля і що робити, якщо вранці «недобре».

ДД
о речі, офіційний телеграм- канал Харків-

ської міської ради вже виклав поради від 

Міністерства охорони здоров'я України. 

Мова саме про те, як провести свята безпечно для 

здоров'я і не зіпсувати вихідні наслідками надмірно-

го переїдання та вживання алкоголю.

 Згідно з цими інструкціями необхідно дотримува-

тися таких рекомендацій:

 їсти невеликими порціями, віддаючи перевагу 

простим нежирним стравам (наприклад, замінити 

смажене м’ясо запеченим, а майонез — йогуртом);

 вживати більше овочів та фруктів, оскільки 

клітковина покращує травлення;

 пити більше води, уникати солодких та газова-

них напоїв, особливо якщо поєднуєте їх з алкоголем;

 не вживати велику кількість нових для вас 

екзотичних продуктів, оскільки це може спричини-

ти алергічну реакцію;

 обмежити споживання десертів із високим вмі-

стом цукру та жирів, їх краще замінити фруктами, 

горіхами, желе, натуральною пастилою тощо;

 намагатися більше рухатися, не обмежуючи 

святкування лише вечерею.

 Чим небезпечне переїдання. Думка дієтолога

Дієтолог Людмила Гончарова каже:

— Рекомендую, щоб коли ви дивитеся на святко-

вий стіл, розуміли, що ви все з'їсти не можете. Кра-

ще виділити для себе ті страви, які, ви вважаєте, є 

найсмачнішими, і хочете спробувати саме їх. Дуже 

добре, якби це були м'ясо або риба, або солодощі, 

або сири, або з фруктами, або з овочами. Тобто щось 

таке, що відразу впадає в око.

Вона також зазначила, що не рекомендує на свята 

вживати багато алкоголю, бо перші дні такого ново-

го року будуть дуже важкими і зовсім не радісними. 

Так, експерт закликала ставитися до себе з повагою 

і поберегти себе, розуміючи, що «завтра теж буде 

день і завтра теж можна буде їсти».

 Як уникнути переїдання в свята

Для того щоб ваш Новий рік не перетворився на 

штурм навколишніх аптек, під час застілля дотри-

муйтесь ще і таких правил:

 правильно комбінуйте продукти — не поєд-

нуйте м'ясо з хлібом, а яйця з картоплею і сиром;

 перед тим, як їсти, приймайте ферменти;

 до трапези випийте склянку води з лимоном, 

а під час прийняття їжі намагайтеся її не запивати;

 не їжте жирні страви, які довго перетравлю-

ються, інакше шлунок буде страждати від 1 до 3 днів;

 виключіть з раціону молочні продукти.

Не зайвим буде і після свята на ранок вийти на 

пробіжку або хоча б зробити зарядку, а потім вийти 

на вулицю. Виснажений вечіркою організм вимага-

тиме кисню і руху.

 Як собі допомогти

Якщо всеж-таки ви не змогли впоратися з непере-

борним бажанням спробувати абсолютно все, що 

було на святковому столі, і самопочуття бажає на 

краще, зранку треба забезпечити собі рясне пиття. 

Якщо голод відчувається, на допомогу прийде дієта: 

банан; рис; яблуко; тости. Їжте так, щоб не відчувати 

нудоти, але і насичуватися. Після закінчення зазна-

ченого терміну можна потроху вживати варені яйця, 

свіжі фрукти, овочі на пару і біле м'ясо.

ÇÀ ÑÒÎËÎÌ ÇÍÀÉ ÌIÐÓ, ÇÀ ÑÒÎËÎÌ ÇÍÀÉ ÌIÐÓ, 
I ÑÂßÒÎ ÍÅ ÇIÏÑÓI ÑÂßÒÎ ÍÅ ÇIÏÑÓЄЄÒÜÑßÒÜÑß
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