
Суббота
7 января 2023 года 

№ 2 (605)

Харьковская городская газета

Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

ÏIÄ ÎÁÑÒÐIËÀÌÈ ÒÀ ÂÈÁÓÕÀÌÈ .6

Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

М
эр подчеркнул, что руководство города де-
лает все возможное для минимизации потен-
циально возможных проблем:

— Напомню, что на сегодняшний день в  Харько-
ве открыто более 300 пунктов незламности, где при 
необходимости можно согреться и зарядить мобиль-
ные телефоны. Выяснить, какой из них расположен 
ближе всего к вам, можно с помощью чат-бота «Харь-
ков — твой дом» — @tviyDimKharkivBot. Помимо 
пунктов незламности, в  городе обустроены и  пунк-
ты обогрева, где к услугам харьковчан горячий чай, 
еда, необходимые медикаменты. Кстати, если пона-
добится, метрополитен тоже будет работать в режи-
ме пункта обогрева. Что касается мест выдачи го-
рячего питания. Они работают в обычном режиме с 
понедельника по субботу включительно. Наша зада-
ча — создать для горожан, прежде всего, безопас-
ные и комфортные условия жизнедеятельности. Что-
бы люди максимально безболезненно пережили этот 
непростой период. Уверен, что вместе мы справим-
ся с  этим вызовом и преодолеем любые трудности. 
Мы — харьковчане! Наша сила — в единстве!

В ХАРЬКОВ ПРИШЛИ ХОЛОДА. 
В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО БЫЛО 
ЗАФИКСИРОВАНО РЕЗКОЕ ПОНИЖЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, А СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ 
СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ ДО 20 
ГРАДУСОВ МОРОЗА. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВСЕ 
СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА 
ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ И КРУГЛОСУТОЧНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ, 
СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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ÊÎÎÐÄÈÍÈÐÓÅÌ 

ÓÑÈËÈß
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с Послом 
Японии в Украине Кунинори Мацудой, 
председательствующим в группе послов G7.

Андрей Ермак поздравил представителя 

Японии с началом председательства офици-

ального Токио в «Группе семи» в 2023 году 

и выразил надежду на продолжение активного 

сотрудничества с государствами G7:

— Регулярный диалог Президента Влади-

мира Зеленского с главами государств и пра-

вительств «Группы семи» показал себя как 

один из самых эффективных механизмов 

координации усилий международного со-

общества по противодействию российской 

агрессии. Рассчитываем на новые результаты 

этого сотрудничества, которые приблизят на-

шу общую победу над врагом.

Руководитель Офиса Главы государства 

подчеркнул, что Украина надеется на под-

держку со стороны «Группы семи» формулы 

мира, предложенной Владимиром Зеленским 

во время выступления на последнем саммите 

G20 в Индонезии, и предлагает государствам 

стать лидерами в выполнении тех или иных ее 

пунктов.

В свою очередь Кунинори Мацуда заверил 

украинскую сторону в неизменности позиции 

Японии по поддержке суверенитета и терри-

ториальной целостности Украины и приори-

тетности предоставления поддержки нашему 

государству во время японского председатель-

ства в G7.

От имени Президента Владимира Зелен-

ского Андрей Ермак поблагодарил Японию за 

солидарность с Украиной и повторил пригла-

шение от Главы государства в адрес Премьер- 

министра Японии Фумио Кишиды посетить 

Украину с визитом в удобное для него время.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕДЖЕПОМ ТАЙИПОМ ЭРДОГАНОМ

Г
лава Украинского государства проинформировал 

коллегу о рисках эскалации на фронте и заявил 

о необходимости дальнейшего усиления армии 

Украины. Лидеры обсудили детали сотрудничества двух 

стран. В частности, затронули тему ядерной безопасно-

сти, в том числе ситуации на ЗАЭС, обсудили вопросы 

обмена военнопленными при турецком посредничестве, 

выступили за дальнейшее функционирование и расшире-

ние «зернового коридора».

Также в своем недавнем обращении к народу Владимир 

Зеленский подчеркнул, что сегодня есть новые и мощные 

результаты дипломатического марафона с нашими парт-

нерами — Турцией, Францией, Данией, Румынией и мно-

гими другими странами:

— Я очень благодарен за поддержку наших оборон-

ных сил. Надо поставить точку в российской агрессии 

именно в этом году и не откладывать ни одну из обо-

ронных возможностей, которые способны ускорить 

поражение государства- террориста. На любую но-

вую попытку агрессора дополнительно мобилизовать 

и бросить против Украины что-то еще мы уже отвеча-

ем и будем отвечать конкретно и действенно. Каждый 

из наших партнеров будет владеть совершенно конкретной 

информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас 

у всех одна: скорее покончить с российской агрессией, ско-

рее восстановить надежный и долгосрочный мир.

Со всеми лидерами мы проговариваем нашу формулу 

мира. Это десять четких пунктов. Все элементы безопас-

ности, наша территориальная целостность, полный вывод 

российских вой ск с территории Украины и полное гаран-

тирование справедливости, то есть наказание всех винов-

ных в этой агрессии и в преступлениях против Украины 

и украинцев, а также компенсация всех нанесенных Укра-

ине убытков за счет активов государства- террориста.

ÖÅËÜ ÎÄÍÀ — 
ÄÎÁÈÒÜÑß ÏÎÁÅÄÛ!

Восемь генераторов получил Харьков от правительства Грузии.

Г
енераторы передали в Киеве при участии Посольства 

Грузии в Украине по поручению Министерства ино-

странных дел Грузии во главе с министром Ильей Дар-

чиашвили.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам 

инфраструктуры города Евгений Водовозов сообщил, что го-

род получил четыре генератора мощностью 93 кВт, два — по 

100 кВт, один — 400 кВт и еще один источник энергии мощ-

ностью 600 кВт.

Два генератора передадут КП «Харьковводоканал», 

а шесть — КП «Харьковские тепловые сети» Департамента по 

вопросам обеспечения города ХГС.

В Харькове состоялся 
торжественный прием 
по случаю награждения 
отличиями Министерства 
обороны Украины 
работников коммунальных 
служб и предприятий, 
представителей местного 
самоуправления.

О
тличием Министер-

ства обороны Укра-

ины «Знак почета» 

отмечен Харьковский го-

родской голова Игорь Тере-

хов. Среди награжденных так-

же — главы районных адми-

нистраций, работники коммунальных предприятий, а также 

АО «Харьковгоргаз» и АО «Харьковоблэнерго».

Мэр поздравил собравших-

ся с праздниками и поблаго-

дарил их за все, что они де-

лают для обеспечения жиз-

недеятельности города с пер-

вых дней полномасштабного 

вторжения рф. В частности, 

Игорь Терехов отметил ге-

роизм коммунальных служб, 

энергетиков и газовщиков, 

которые продолжали делать 

свою работу во время враже-

ских обстрелов:

— Именно благодаря вам 

держится Харьков. Именно 

благодаря таким людям, как 

вы, мы победим. И после на-

шей победы, засучив рукава, все вместе будем отстраивать 

и восстанавливать наш город и Украину. Спасибо за ваш каж-

додневный подвиг!

Отличия Министерст-

ва обороны Украины — 

нагрудный «Знак поче-

та» и медаль «За содей-

ствие Вооруженным Си-

лам Украины» — вме-

сте с Игорем Терехо-

вым вручил начальник 

Харьковского гарнизо-

на Сергей Мельник. Он 

поблагодарил предста-

вителей городской власти и работников сферы жилищно- 

коммунального хозяйства за то, что в таких непростых усло-

виях они обеспечивают харьковчан всеми необходимыми 

услугами, оперативно ликвидируют последствия обстрелов 

и продолжают поддерживать чистоту на улицах Харькова.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÄËß ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ

ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
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ЮНЫЕ И 
НЕСОКРУШИМЫЕ
Определены победители открытого юношеского 

турнира по мини-футболу «Юные и несокрушимые», 
который проходил в Валковской детско- юношеской 

спортивной школе. За призы Харьковского 
городского головы Игоря Терехова боролись команды 

игроков от 10 до 12 лет.

В Департаменте по делам семьи, молодежи и спор-

та ХГС сообщили, что по результатам соревнований 

победителем стала команда Детско- юношеской спор-

тивной школы № 13, титул вице-чемпиона завоевала 

команда Детско- юношеской спортивной школы № 9, 

третье место заняла команда Комплексной детско- 

юношеской спортивной школы № 5, а четвертое ме-

сто — «Металлист 1925».

Почетным гостем мероприятия стал легендарный 

харьковский голкипер и футбольный тренер Алек-

сандр Горяинов, который определил лучшего игрока 

и лучшую команду турнира. Ими стали Иван Павлен-

ко и ФК «Валки» соответственно.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

В Харькове для 45 тысяч учащихся школ 
и дошкольников приобрели светоотражающие ленты. 
Дети получили их вместе с новогодними подарками.

Кроме того, такими лентами обеспечили и работни-

ков учебных учреждений, сообщили в Департаменте 

образования ХГС:

— Недостаточная видимость пешеходов — самая 

распространенная причина ДТП в темное время су-

ток. Поэтому данный проект направлен на обеспе-

чение безопасности на дорогах. В общей сложности 

проектом охвачено 60 тысяч взрослых и детей.

ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ 
ÁËÝÊÀÓÒÎÂ
В КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС РАССКАЗАЛИ, 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ВО ВРЕМЯ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

В 
связи с угрозой ракетных атак и возможных 

блекаутов харьковчан предостерегли от исполь-

зования в многоквартирных домах буржуек и 

генераторов с бензиновыми или дизельными двигате-

лями, главной опасностью которых является выделение 

угарного газа. Учитывая это, жильцам многоквартир-

ных домов посоветовали использовать аккумуляторные 

станции и павербанки, а в случае длительного отклю-

чения электроэнергии — обратиться в пункты незлам-

ности.

Также работники ХТС обратились к жителям частного 

сектора, которые используют индивидуальное отопление 

(газовые или твердотопливные 

котлы). В частности, их при-

звали тщательно следить за ка-

чеством тяги в дымоходе, а так-

же своевременно чистить вен-

тиляционные каналы:

— При угрозе отравления 

угарным газом следует задер-

жать дыхание и как можно ско-

рее покинуть помещение. В крайнем случае, старайтесь 

опустить лицо поближе к полу, потому что угарный газ 

легче воздуха и поднимается вверх, под потолок. Если же 

кому-то рядом стало плохо, максимально быстро нужно 

вызвать неотложную помощь и доставить пострадавшего 

в больницу.

В Рождественские праздники сотрудники 
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Департамента 
жилищно- коммунального хозяйства ХГС продолжают 
работать в усиленном режиме.

З
а последнюю неделю работники предприятия вы-

везли с улиц города 32,7 тыс. куб. м ТБО и 5,9 тыс. 

куб. м крупногабаритных отходов.

Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко также со-

общил, что на этой неделе три работника были награжде-

ны отличиями Министерства обороны «За содействие 

Вооруженным Силам Украины»:

— Это награда для всего нашего предприятия, ко-

торое продолжает на высоком уровне выполнять свои 

функциональные обязанности и обеспечивать чистоту 

в Харькове.

Â ÓÑÈËÅÍÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Бригады участка Шевченковского района 
управления по техническому обслуживанию 
внутридомовых систем Комплекса 
«Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС ежедневно 
берут в работу около 70 заявок горожан.

Н
ачальник районного участка Сер-

гей Кикнадзе отметил, что значи-

тельный объем комплексных работ, 

включающих замену внутридомовых систем, 

проведен в домах по пр. Победы, пр. Незави-

симости, ул. Клочковской и в пер. Людмилы 

Гурченко:

— На очереди капиталь-

ные ремонтные работы 

на системах водоснабже-

ния и ливневой канализа-

ции в домах по пр. Побе-

ды, а также восстановление 

внутридомовых коммуни-

каций водоотведения по 

ул. Малоджанкойской и 

ул. Клочковской. На особом 

контроле остается и вопрос 

надлежащего технического состояния подвальных поме-

щений, которые выполняют роль укрытий во время об-

стрелов. В этом направлении проводится 

систематическая профилактика, а в слу-

чае необходимости — ремонтные работы.

Также на днях работники предприятия 

завершили перекладку водовода на ул. Бу-

ковой в Шевченковском районе. Произ-

ведена замена 80 м технически изношен-

ного участка сети. В ходе ремонтных работ 

был применен метод санации, что позво-

лило минимально нарушить земляной по-

кров и сэкономить ресурсы. Территория на месте работ 

полностью благоустроена.

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ
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П
роте чому нам подобається переглядати те саме кіно по кілька разів? 

Чому наш мозок не втомлюється від уже знайомих історій, а навпа-

ки — може прикипіти серцем до них ще більше? І, зрештою, чи є від 

цього якась користь?

Професор когнітивної психології Роберт Крафт розповів для видання 

Pshycology Today про цей феномен.

 ЗАДОВОЛЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПОТРЕБ

Коли ми передивляємося фільм, то заздалегідь знаємо, чим він закінчиться, 

але найголовніше — що ми відчуватимемо від цього. Саме тому люди частіше 

переглядають комедії з позитивною кінцівкою, аніж драми, трилери чи трагедії.

 І СТАРЕ, І НОВЕ

Завдяки вибірковості уваги та обмеженості пам’яті наш мозок усе одно помі-

чає нові деталі в сюжеті, який ми знаємо. Тому під час повторного перегляду ми 

виявляємо й оцінюємо деталі й тонкощі, які не помітили раніше. До речі, так 

само і з піснями, картинами, скульптурою та архітектурою. Слухаючи й пере-

глядаючи улюблені витвори мистецтва, ми насолоджуємося ними ще більше та 

емоційно прив’язуємось до них.

 СТАБІЛЬНІСТЬ І КОМФОРТ

Повторення дає нам відчуття порядку та безпеки. Особливо це важливо тоді, 

коли довкола нас у реальному житті відбуваються події, на які ми не можемо 

повпливати. А ось перегляд улюбленого фільму може нам дати контроль над 

сюжетом.

 ПРИНЦИП МЕНШИХ ЗУСИЛЬ

Коли сюжет уже відомий нам, наш мозок розслабляється, але при цьому й 

розважається. Це закон природи — всі живі організми хочуть заощаджувати 

свою енергію, шукаючи способи витратити якнайменше зусиль. Передивляю-

чись фільми та серіали, ми витрачаємо менше ресурсу, ніж якби дивилися щось 

нове. Іноді це саме те, що нам потрібно. Тож не варто докоряти собі за «лінощі».

 ТЕРАПЕВТИЧНА ТУГА

Коли ми вкотре переглядаємо фільми, то згадуємо не лише сюжет, а й події, 

які відбулися з нами в реальному житті під час перегляду цього кіно. Тобто наш 

мозок асоціює шоу з тим, що ми колись переживали. Те саме працює й з му-

зикою. Згадай, як пісня, яку ти давно не слухав(-ла), стрімко переносить тебе 

в певну мить життя. Це нагадує про отриманий досвід, людей з минулого та на-

віть конкретні розмови й інші деталі.

 ПАРАДОКС ВИБОРУ

Недарма кажуть, що вибір фільму може зайняти більше часу, ніж безпосеред-

ньо його перегляд. Це пов’язано з парадоксом вибору — чим більше варіантів 

у нас є, тим менше ми будемо задоволені своїм вибором. Коли ми бачимо меню 

онлайн- кінотеатрів, то губимось у розмаїтті фільмів та серіалів, отримуємо три-

вогу та невдоволення. Це відлякує та змушує нас дивитись щось уже знайоме.

 ЧАРІВНА СИЛА

Дивлячись історії знову й знову, ми отримуємо певний контроль над сюже-

том. Ніби персонажі виконують наші команди, що їм робити та говорити. Ке-

рування розвитком подій може принести величезне задоволення.

 ОДНОСТОРОННЯ ДРУЖБА

Ознайомлення з персонажами може призвести до виникнення парасоціальних 

стосунків — коли інша людина про це навіть не здогадується, але задовольняє 

деякі наші соціальні потреби. Тобто, дивлячись фільм чи серіал, ми перебуває-

мо у знайомому безпечному середовищі, де герої виступають нашими друзями 

та роблять те, чого ми від них очікуємо. Це може зменшити відчуття самотності.

 УСВІДОМЛЕННЯ СВОГО РОЗВИТКУ

Під час перегляду знайомих шоу, ми розглядаємо свої минулі ідеї та уявлення 

під новим кутом. Адже за цей час ми отримали новий досвід та стали мудріши-

ми. І ось ми вже по-іншому розуміємо сюжет історії та своє минуле, помічаючи 

зміни в собі та ще більше насолоджуючись кіно.

 УЛЮБЛЕНА КІНЦІВКА

Кінцівка фільму дуже важлива для нас та впливає на загальне ставлення до 

всієї історії. Але якщо новий фільм може розчарувати кінцівкою, то вже відо-

мий — ніколи.

ÇÈÌÎÂI ÂÅ×ÎÐÈ 
Ç ÓËÞÁËÅÍÈÌÈ 
ÔIËÜÌÀÌÈ
ЛЮДЯМ ПОДОБАЄТЬСЯ ДИВИТИСЯ ФІЛЬМИ ТА СЕРІАЛИ 
З ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛИХ ПРИЧИН. ЦЕ Й НАБУТТЯ ДОСВІДУ, 
І ВИВЧЕННЯ НОВИХ ІДЕЙ, І ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ ПІД ІНШИМ 
КУТОМ, І СПРОБА ПОЖИТИ ЧУЖИМ ЖИТТЯМ ТОЩО

 ДОБІРКА УЛЮБЛЕНИХ ФІЛЬМІВ
Пропонуємо декілька святкових фільмів, які встигли завоювати безліч прихильників у всьому світі. 
Це — приклади найкращого новорічного та різдвяного кіно, яке з часом не втратило актуальності, 
допомагає створити святкову атмосферу та може зацікавити всіх незалежно від віку.

«САМ УДОМА»«САМ УДОМА»
Одразу в кількох поколінь кіно на Різдво асоціюється 
з історією восьмирічного Кевіна, якого сім'я випадково 
залишила на самоті на різдвяні канікули. Спочатку Кевіну 
навіть подобається ця самотність, адже тепер він може 
відпочити від сварок з батьками та численними родичами. 
Але коли хлопчикові доводиться захищати будинок 
від грабіжників, він розуміє, що Різдво — це час, 
коли родина має бути разом.

«ЕЛЬФ»«ЕЛЬФ»
Доросла казка про хлопчика з притулку, який одного разу 
забрався до мішка Санта- Клауса і потрапив на Північний 
полюс. Бадді дозволили залишитись, а один з ельфів- 
помічників усиновив його. Минуло багато років. 
Уже дорослий, але недолугий, як дитина, Бадді вирушає 
на материк, щоби спробувати знайти рідного батька. 
Але у великому мегаполісі натрапляє тільки на байдужість 
і жадібність. Йому погоджуються допомогти зведений 
молодший брат, мачуха та красуня Емілі. Разом вони 
планують змусити людей знову повірити в Санта- Клауса.

«ЯК ҐРІНЧ УКРАВ РІЗДВО»«ЯК ҐРІНЧ УКРАВ РІЗДВО»
Усі мешканці казкового містечка Хувілль нетерпляче 
чекають на Різдво. Усі, крім зеленого мізантропа Ґрінча, 
який разом із псом Максом живе в будинку на вершині 
гори Крампіт. Взаємна неприязнь тільки ще більше 
розпалює ворожнечу, тому Ґрінч всіляко намагається 
зіпсувати містянам їхнє улюблене свято.
Але одного разу до будинку Ґрінча потрапляє мрійлива 
маленька дівчинка Сінді Лу. Зворушена трагічною історією 
зеленого розбійника, вона намагається помирити 
його з мешканцями Хувілля.

«ПОГАНИЙ САНТА»«ПОГАНИЙ САНТА»
Віллі важко назвати хорошою людиною. П'яниця, невдаха, 
колишній в’язень і досі злочинець. Уже багато років він 
разом із приятелем Маркусом грабує торговельні центри. 
Попереду на них чекає «остання справа». 
Вони влаштовуються на роботу в торговельний центр, 
який став їхньою наступною ціллю. Віллі — Санта- Клаусом, 
а Маркус — ельфом. І все б закінчилось як завжди 
(не дуже добре), якби Віллі не зустрів «особливого» 
хлопчика Термана Мермана. Він вважає злочинця 
справжнім Сантою і пропонує йому дружбу...

«ПОЛЯРНИЙ ЕКСПРЕС»«ПОЛЯРНИЙ ЕКСПРЕС»
Хлопчик Стівен вважає, що Санта- Клауса не існує. 
Як взагалі можна вірити в дідугана, який щороку готує 
сюрпризи для всіх дітей на планеті? Навіть в енциклопедії 
написано, що погода на Північному полюсі не годиться для 
функціонування цілої фабрики з виробництва різдвяних 
подарунків. Але раптом біля будинку Стівена зупиняється 
чарівний потяг «Полярний експрес». В останню секунду 
хлопчик усе-таки наважується на пригоду, під час якої 
дізнається багато важливого про дружбу, хоробрість 
і справжній дух новорічних свят.
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ПОСТІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ, 
А НАЙЧАСТІШЕ Й ВІДСУТНІСТЬ ТЕПЛА, ЗМУСИЛИ 
УКРАЇНЦІВ АДАПТУВАТИСЯ ДО НОВИХ РЕАЛІЙ ТА 
ПОСИЛЕНО ВИВЧАТИ СПОСОБИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ 
ЗИМОВИЙ СЕЗОН З НАЙМЕНШИМИ ВТРАТАМИ 
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

П
ід час холодів хочеться почуватися комфортно 

як у квартирі чи будинку, так і на вулиці. Депар-

тамент адміністративних послуг та споживчо-

го ринку ХМР нагадує, що харків’яни можуть придбати 

у спеціалізованих магазинах спортивних товарів, турис-

тичного спорядження, відповідних відділах деяких супер-

маркетів, а також на ринках вироби для збереження тепла: 

спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.

Зимові спальники та ковдри можуть бути з синтетич-

ним, натуральним або комбінованим утеплювачем. Спаль-

ники використовують при температурі нижче 10 градусів 

морозу, коштують від 1700 грн, дитячі — від 750 грн. Теплі 

зимові ковдри (термоковдри) вартують у середньому від 

950 до 2500 грн. Ціни залежать від виробника (бренду), 

матеріалу виробу, типу наповнювача та інших характерис-

тик. Комплекти термобілизни у середньому коштують від 

1200 до 2300 грн, ціни на вовняні комплекти становлять 

5000–6000 грн. Термокофти коштують від 600 до 1700 грн, 

штани — від 460 до 1400 грн. Ціни на термошкарпетки ва-

ріюються від 135 до 900 грн. Рукавиці флісові коштують 

від 250 грн, шапки з утеплювачем — від 800 грн.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ І ЯК ВИБРАТИ 
ТЕРМОБІЛИЗНУ

Термобілизна — це особлива багатофункціональна спід-

ня білизна, головним призначенням якої є відведення во-

логи зі шкіри та збереження тепла.

Завдання термобілизни:
 швидке відведення вологи — вологий одяг може стати 

причиною переохолодження;

 підтримка оптимальної температури.

Термобілизна виготовляється:
 з сучасних синтетичних волокон — поліпропілену, 

еластану, поліестеру;

 натуральних волокон — бавовни, мериносової вов-

ни, натурального шовку.

Найпопулярніші моделі з синтетики або змішаного 

складу, оскільки натуральні волокна накопичують воло-

гу і втрачають здатність захищати від холоду. Комплекти 

термобілизни дуже еластичні і не створюють дискомфор-

ту під час активних рухів.

Як прати термобілизну?
Доглядати термобілизну не складно, якщо дотримува-

тися низки правил. Її можна випрати звичайним порош-

ком у теплій воді, вибираючи режим «шерсть» і темпера-

туру не вище 40 °C. Моделі з внутрішньою ворсистою по-

верхнею треба прати вивернутими.

Термобілизна прослужить довше, якщо ви HE станете:

 використовувати засоби для відбілювання;

 кип'ятити;

 використовувати режим віджимання та сушіння.

Як правильно носити термобілизну?
Термобілизну потрібно носити як базовий шар, що кон-

тактує зі шкірою. Одягати футболку чи майку під таку бі-

лизну не потрібно (це непрактично і малоефективно). Ви-

користання термобілизни в більшості випадків дозволяє 

обмежитися лише трьома шарами одягу. У сильні морози 

зверху надягають светр (кофту, толстовку) та куртку. Але, 

наприклад, спортсмени і досвідчені туристи, які мають 

велику фізичну активність, іноді використовують тільки 

термобілизну навіть у холодну пору року. Якісна термобі-

лизна під час активної ходьби або бігу не вимагає додат-

кового утеплення, адже самостійно чудово справляється 

з утриманням тепла та виведенням вологи.

Як вибрати розмір термобілизни?
Термобілизну вибирають точно за своїм розміром. 

Оскільки вона повинна щільно прилягати до тіла. Потріб-

но виміряти ріст, об'єм грудей, талії та стегон і скориста-

тися спеціальною таблицею, яка допоможе за даними ви-

мірів визначити потрібний вам розмір. А ось щоб в Украї-

ні купити термобілизну оптом дитячого розміру, потрібно 

знати лише ріст дитини. Також ви завжди можете зверну-

тися до продавця та запитати про розмір. А наприклад, 

у нашому магазині ми надаємо повну консультацію щодо 

розміру, а також у нас можливий обмін та повернення.

Як вибрати термобілизну?
Термобілизна не є універсальною. Оптимальний вибір 

термобілизни та її складу визначається умовами, в яких 

передбачається її носити та залежить від:

 умов;

 індивідуального рівня комфорту;

 рівня фізичного навантаження.

Як правильно вибрати термобілизну 
для повсякденного носіння?

Для щоденного використання в холодну 

пору року краще вибрати білизну на основі 

бавовни, вовни або змішаного складу, мак-

симально зручну, не надто туго облягаючу. 

Спеціальні вставки для ефективнішого від-

ведення вологи у цьому разі не є настільки 

актуальними, як під час використання та-

ких комплектів для спорту. Важливіше, щоб 

білизна була зручною, якісною, не натирала 

і не подразнювала шкіру.

 ТЕПЛО ЗАПЕЗПЕЧИТЬ КОВДРА
Сьогодні в асортименті магазинів представлено велике 

розмаїття матеріалів та наповнювачів для ковдр, що буває 

дуже важко підібрати необхідний виріб.

Види зимових ковдр
Якісний виріб має відповідати таким критеріям:

 забезпечувати відмінну циркуляцію повітря;

 мати високу теплопровідність;

 не спричинити алергію;

 бути легким, м'яким і приємним для тіла.

Всі ці параметри залежать від типу наповнювача. Їх ді-

лять на такі підвиди:

  пухові;   синтетичні;

  вовняні;   бавовняні;

  шовкові;   бамбукові.

Пухові — пружні, м'які та легкі. Вони добре тримають 

тепло і пропускають повітря. Ці вироби будуть комфорт-

ними для температури +16 °C і нижче. Проте вони проти-

показані алергікам, оскільки сприятливі для розмножен-

ня різних паразитів і мікроорганізмів.

Вовняні ковдри незамінні для людей, схильних до ос-

теохондрозу, ревматизму і простудних захворювань. На-

приклад, ковдра з верблюжої вовни м'яка, легка і затиш-

на. Вироби з овечої шерсті трохи важчі, але такі ж ком-

фортні. Єдиний мінус такого наповнювача — здатність 

спричиняти алергію.

Шовкові та бамбукові, навпаки, гіпоалергенні. Мають 

відмінні вентилюючі та бактерицидні властивості, чудово 

зберігають тепло і вбирають вологу. Вони надійні, міцні 

і довговічні. Єдиним недоліком є дуже висока ціна.

Бавовняні ковдри м'які, ніжні і теплі. Не спричиняють 

алергію, дозволяють шкірі дихати. Відмінна альтернатива 

ватним і пуховим спальним аксесуарам.

Синтетичні вироби вирізняються чудовим співвідно-

шенням практичності і вартості. Але при цьому варто ви-

бирати тільки якісний штучний наповнювач. Наприклад, 

синтепон погано пропускає повітря і вбирає вологу. Але 

спальні аксесуари з холлофайберу і комфореля практично 

такі ж легкі, м'які, теплі і повітропроникні, як і натуральні.

Корисні рекомендації
Щоб підібрати ковдру, слід зважати на такі параметри:

 густина наповнювача (420 г/м2 — для дуже холод-

ної зими; 300–350 г/м2 — всесезонна; 220–280 г/м2 — для 

квартир, де добре топлять);

 розмір (стандартна — 140×205; двоспальна — 172×205; 

євро — 200×220; дитяча — 110×140);

 матеріал чохла (оптимальний варіант — натуральні 

тканини з хорошою вентиляцією і терморегуляцією, здат-

ні щільно утримувати наповнювач);

 технологія пошиття (стьобана квадратами не дозво-

лить наповнювачу збиватися в одному місці і прослужить 

довше).

Для дитини фахівці рекомендують підібрати вовняну 

ковдру. Бавовняний або ватяний виріб буде занадто важ-

ким, пухова — може бути причиною алергіi, а синтетич-

на — не надто тепла для малюка.

ÙÎÁ ÁÓËÎ ÍÅ ÕÎËÎÄÍÎ
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ПРАЦІВНИКИ КП «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» ДЕПАРТАМЕНТУ 
ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХМР ВИХОДЯТЬ НА МАРШРУТИ 
БЛИЗЬКО 5Ї РАНКУ. В ЦЕЙ ЧАС ТРУДІВНИКИ ЗАЗВИЧАЙ ПРИЇЖДЖАЮТЬ 
У ДВОРИ ХАРКІВ’ЯН, АБИ ЗАБРАТИ СМІТТЯ

24 
лютого вони зустріли війну теж на зміні, коли 

здійснювали перші виїзди. Тоді ніхто з кому-

нальників не поїхав додому, не покинув своє 

робоче місце, та, незважаючи на вибухи, всі завершили 

свої об’їзди.

Таким чином праця комунальників тривала впродовж 

всього 2022 року. Коли виїжджали на маршрути щодня під 

обстрілами, не знали, куди при-

летить ворожий снаряд.

— Працівникам-комуналь-

никам доводилося щодня ри-

зикувати життям, проте день за 

днем вони підтримували у дво-

рах харків'ян чистоту. До того ж 

спеціалістам довелося опану-

вати нові навички, адже через 

обстріли постраждало й майно 

підприємства, яке потрібно бу-

ло лагодити. Можу констату-

вати: незважаючи на бойові дії, 

ми з успіхом закінчили рік, — зазначає 

начальник відділу логістики та диспет-

черизації КП «КВПБ» Анастасія Гулая.

— За час війни ми відремонтували 

понад тисячу контейнерів, які зазнали 

тих чи інших пошкоджень. Найбільш 

понівечених уламками снарядів після 

мінометних та ракетних ударів 

було десь 50. На жаль, більшу 

частину з них ми змушені були 

списати — це понад 40 контейне-

рів, що вже ніяк не придатні для 

експлуатації, — розповідає на-

чальник майстерні з ремонту об-

ладнання Віктор Верчик.

Але майстрам для того, щоб 

виконувати великий обсяг робіт, 

було необхідне вільне місце, і на 

підприємстві звели новий цех. 

2022 року ми побудували один 

цех для ремонту контейнерів, бо до цього все робилося 

просто неба: і зварювання, і рихтування, і фарбування, — 

зізнається директор КП «КВПБ» Олексій Артикуленко. — 

Взагалі ми максимально намагалися зробити наголос на 

соціальному забезпеченні наших співробітників: це було 

і буде безоплатне харчування на підприємстві, безоплат-

на доставка додому та на роботу. Почали видавати мате-

ріальну допомогу, також допомагаємо в перевезенні речей 

з одного житла на інше, куди вони переселяються через 

обстріл або руйнування, даємо допомогу на відновлення 

свого житла.

Комунальники кажуть, що очікують подальших змін, 

але найбільше чекають миру, тиші та перемоги України.

Про те, з якою силою прилітало по одній 
з багатоповерхівок, що на Північній Салтівці, красномовно 
свідчать зруйновані всередині багатотонні перекриття. 
Вони зламані наче сірники. Квартири, що не встигли 
вигоріти вщент, всередині завалені будівельним сміттям. 
Люстри, мов бурульки, розтанули від великих температур, 
а речі ударною хвилею просто винесло на вулицю.

М
ешканка будинку Наїда зізнається, що кож-

ного разу, збираючись навідатись до кварти-

ри, плаче:

— Як бачу ці руїни, все пережи-

ваю, мов уперше. І відразу поста-

ють питання: «А що далі? Що ро-

бити? З чого почати? Чи поверне-

мося до рідної оселі коли-небудь?» 

В моєму, вже пенсійному віці, мо-

рально дуже важко. Ми придбали 

цю кооперативну квартиру більше 

ніж тридцять років тому. Були тут 

щасливі, будували плани на ста-

рість. І в одну мить залишилися ні 

з чим. Це був найстрашніший ра-

нок у моєму житті. Напередодні, 23 лютого, у доньки 

був день народження. Вона до нас приїхала відсвятку-

вати. А на світанку почався суцільний жах. Ми відразу 

зрозуміли, що це війна. Такий стояв гуркіт, такі спалахи 

по всьому небі були… Хоча ми до останнього не віри-

ли, що вона може початися. Але коли почули перші зал-

пи, навіть сумнівів не залишилося. Наш район — це був 

справжнісінький райський куточок. Я була горда тим, 

що мешкаю тут. Кожен рік у нас щось змінювалося на 

краще: встановлювали якісь майданчики, зробили парк, 

висаджували квіти, завжди чисто, прибрано. Особливо 

в останні роки. Були магазини для будь-яких потреб. 

Дуже зручно жилося. Навіть у центр міста не треба було 

виїжджати. Тепер і не знаю, чи буде цей район так само 

красивим та затишним, зручним для життя, як до війни.

Виконроб фірми- підрядника Михайло Рябченко за-

значив, що дев’ятиповерхівка зазнала значних руйну-

вань. Найбільше постраждали 

з першого по п’ятий під’їзди:

— З першого по дев’ятий по-

верхи пошкоджені плити пере-

криття, фасадні панелі. Спочатку 

встановимо баштовий кран та по-

чнемо демонтаж аварійних кон-

струкцій. Потім вже зробимо мо-

нолітні плити перекриття, поси-

лимо металоконструкції. Роботи 

дуже багато.

Харківський міський голова 

Ігор Терехов запевнив, що у Хар-

кові відновлюватимуть та ремонтуватимуть після об-

стрілів будинки як комунальної форми власності, так 

і кооперативні. Усі будівлі, по можливості, мають бути 

відбудовані. Ремонтні роботи в будинках ЖК, ЖБК та 

ОСББ виконують на умовах мінімального співфінансу-

вання з мешканцями, щоб дотримуватися правил місь-

кої програми підтримки житлових кооперативів.

ÍÅ ÂIÄÊËÀÄÀÒÈ 
ÍÀ ÏÎÒIÌ
Харків переживає складний етап, але і в такий час 
комунальні служби переймаються комфортом харків’ян. 
Триває ремонт будинків, навіть тих, що не пошкоджено 
обстрілами. Як-от у двоповерхівці в Немишлянському 
районі, в якій шиферне покриття даху зносилося.

П
ро свою проблему мешканці будинку повідо-

мили у районну адміністрацію та Департамент 

житлово- комунального господарства ХМР. Їх 

почули. Приїхали спеціалісти та провели обстеження. 

Вердикт — новій покрівлі бути!

Виконроб КП «ХРБП» ХМР Юрій Чубук розповів, що 

поточний ремонт даху роблять у кілька етапів:

— Об’єм покрівлі — 

430 м2. Ремонтуємо час-

тинами: розібрали одну 

секцію і сьогодні ж її зі-

брали. До переліку ро-

біт входять заміна об-

решітки, укладання но-

вих мембрани та про-

фнастилу. Якщо дозво-

лить погода, все зро-

бимо за півтора тижні. 

В цілому за минулий 

рік робітники КП «ХРБП» відремонтували 101 покрівлю. 

Це 34 тис. м2. Також силами підприємства були виконані 

роботи з усунення аварійності у 720 будинках Київського, 

Слобідського, Салтівського та Немишлянського районів. 

Це будинки, що зруйновано внаслідок ворожих обстрілів. 

Ми продовжимо працювати в цьому напряму.

ÏIÄ ÎÁÑÒÐIËÀÌÈ 
ÒÀ ÂÈÁÓÕÀÌÈ

ÍÀÄIß ÇÀËÈØÀЄÒÜÑß
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Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради повідомляє, що такі об’єкти, відповідно до ст. 335 

Цивільного кодексу України, було поставлено на облік Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як безхазяйні.

Найменування Площа Адреса Дата взяття на облік

Нежитлова будівля літ. «Б-2» 12,8 кв. м вул. Северина Потоцького, 10-А 29.12.2021

Нежитлова будівля літ. «Е-1» 140,8 кв. м вул. Северина Потоцького, 10-А 29.12.2021

Власників указаних об’єктів просимо звернутися протягом 12 місяців з дати публікації оголошення до Управління комунального майна та приватизації Департаменту еконо-

міки та комунального майна Харківської міської ради за адресою: місто Харків, майдан Конституції, 16, каб. № 1, 3, 8. Телефони для довідок: 725-25-47, 725-25-45, 725-25-65.

Оголошення

ÑÈÒÓÀÖIß 
ÊÎÍÒÐÎËÜÎÂÀÍÀ
У Харкові за минулий тиждень на грип та гострі 
респіраторні вірусні інфекції захворіло близько 
тисячі осіб, з них 45% — діти до 17 років. 
Про це повідомили у Департаменті охорони 
здоров’я ХМР з посиланням на Харківський 
обласний центр контролю та профілактики 
хвороб МОЗ України.

З
окрема, упродовж минулого тижня 

було зареєстровано 105 лабораторно 

підтверджених випадків коронавірус-

ної хвороби COVID-19. Також у місті зафік-

совано зростання захворюваності на грип та 

ГРВІ на 8%. Минулого тижня було госпіталі-

зовано 93 особи, 20 з яких — діти.

Водночас в департаменті зауважили, що 

показник захворюваності становить 66,7 на 

100 тис. населення, що нижче показника 

епідемічного порогу на 83,9% та відповідає 

низькому рівню інтенсивності епідемічного 

процесу.

Проте представник Всесвітньої організації 

охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхо-

ве повідомляє, що штам коронавірусу «Омі-

крон» XBB.1.5, який став домінуючим шта-

мом у США лише за кілька тижнів і вже вияв-

лений у 29 країнах, може призвести до нової 

хвилі пандемії.

— Ми стурбовані його перевагою у зрос-

танні, зокрема у деяких країнах Європи та 

північно- східної частини США, де XBB.1.5 

швидко змінив інші циркулюючі варіанти, —

зазначила епідеміолог.

У ВООЗ поки що не знають, як на штам ре-

агуватимуть люди, які мають імунітет завдяки 

вакцинації або через попередні інфекції ко-

ронавірусу. За словами Ван Керхове, чинов-

ники охорони здоров'я виявили штам тільки 

у 29 країнах, але він може циркулювати у на-

багато більшій кількості країн.

Поки не ясно, чи є новий штам більш важ-

ким, ніж інші циркулюючі варіанти. У ВООЗ 

додали, що вже працюють над аналізом но-

вого штаму, який обіцяють опублікувати най-

ближчими днями.

Незважаючи на те що ситуація в нашому 

місті досить контрольована, містянам все ж 

не завадить дотримуватися простих правил 

гігієни: мити руки, використовувати анти-

септики, уникати контактів з особами з озна-

ками хвороби, не перебувати занадто довго 

у місцях великого скупчення людей.

У 
Харківській батьківській раді Де-

партаменту освіти ХМР рекомен-

дують звернути увагу на прості, 

на перший погляд, поради психологів Но-

вої української школи. На думку фахівців, 

в тяжкий час життя без світла, води та в хо-

лоді для дітей важливими залишаються певні 

речі.

 РЕЖИМ ДНЯ. Робіть усе, що ви ро-

били постійно. Якщо дитина їла завжди 

о такій-то годині та якщо є така можливість, 

нехай так і відбувається. Те, що зараз пов'язує 

нас із мирним часом, буде на користь.

 БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР. Важливо 

створювати його з дітьми. Наприклад, буди-

ночки чи «халабуди», сидіти на підлозі, ма-

лювати, гратися в хованки. Це потрібно ди-

тині, адже дає відчуття кордонів.

 ГРА В ПСЕВДОАГРЕСИВНІ ІГРИ.

Наприклад, битися подушками, бігати і кри-

чати, грати, збивати кульки. Це також допо-

може заспокоїтися і зігрітися.

Можна використати протокол психоло-

га Олександра Гершанова для дітей у стресі. 

Коли дитина перелякалася через обстріл, 

темряву та холод, перше, що треба зроби-

ти, — обійняти її. Але водночас важливо ста-

ратися не торкатися відкритих частин тіла, 

бо це може спричинити ще більшу невроти-

зацію. А краще взяти дитину за руку, якщо 

вона вередує і інший контакт неможливий.

Більш позитивним дітям, яких не заляка-

ти темрявою, холодом та їншими наслідками 

блекауту, часто стає нудно без улюбленої гри 

чи мультфільму у гаджеті. Тож батькам до-

водиться тримати у своєму арсеналі декілька 

простих ідей для дозвілля. Дорослі, вперед! 

Ось вам на озброєння 7 цікавих ідей, чим 

можна зайняти дитину та відволікти від си-

туації, що склалася.

НЕВЕЛИКІ БЛЕКАУТИ, ЯКІ СТАЛИСЯ ТОРІК. НЕ НА ЖАРТ НАЛЯКАЛИ ЛЮДЕЙ. ОСОБЛИВО СТРАШНО, 
КОЛИ НАДВОРІ ЗИМА, СВИСТИТЬ ВІТЕР, А ЧЕРЕЗ ВОРОЖІ ОБСТРІЛИ Є РИЗИК ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ТЕПЛА, 
ВОДИ Й МОЖЛИВОСТІ ПРИГОТУВАТИ ЇЖУ. І ЯКЩО ДОРОСЛІ ХОЧ ЯКОСЬ МОЖУТЬ ВЗЯТИ СЕБЕ У РУКИ, 

ТО МАЛЕЧІ ЛЯЧНО ВДВІЧІ БІЛЬШЕ. ТОМУ ШУКАЄМО БУДЬЯКІ СПОСОБИ ВЗЯТИ СИТУАЦІЮ ПІД КОНТРОЛЬ. 
ЯК ПЕРЕТВОРИТИ РУТИННИЙ ВЕЧІР ПІД ЧАС БЛЕКАУТУ В ЗАТИШНІ ЧИ ВЕСЕЛІ РОДИННІ ЗБОРИ?

 ТЕАТР ТІНЕЙ
Тут можна проявити фантазію та 
згадати різні цікаві історії чи придумати 
їх самому. І, озброївшись ліхтарем та 
підручними предметами, влаштувати 
на стіні цілу виставу. Героїв спектаклю 
можна зобразити й руками. Дитині буде 
весело.

 Пограти в «ВІРЮ  НЕ ВІРЮ»
Хтось з учасників називає цікаві факти, 
а інші мають вгадати, чи правда 
це, чи ні. Кількість гравців — від 
трьох осіб і більше. До відгадування 
долучаються і дорослі члени родини. 
Найдопитливіших можна нагородити 
символічними призами, а для тих, 
хто програє, можна підготовити якісь 
смішні завдання.

 ЗБУДУЙТЕ НАМЕТ
Це може бути ваше секретне місце, 
збудоване зі стільців, подушок та 
покривал. Прикрасити його можна 
на власний розсуд та взяти із собою 
в середину ліхтарик.

 ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
Намалюйте на листі паперу чи 
картону героїв, розмалюйте, виріжте 
їх та склейте, щоб придати форму. 
Одягаємо персонажів на пальці й 
розігруємо виставу. Якщо не встигли 
підготуватися, можна вибрати і звичні 
іграшки дитини.

 НАСТІЛЬНІ ІГРИ
Час подивитися на поличку, може, 
там на вас чекають давно придбані 
настільні ігри, пазли. Сміливо беремо 
те, що подобається найбільше, та 
йдемо розважати малих.

ÐßÒIÂÍI ÏÎÐÀÄÈ 
ÄËß ÁÀÒÜÊIÂ
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Ãîðîñêîï íà 7 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вероятно, вы захотите восстановить связи, разо-

рванные из-за конфликтов. Это сделает вас счастливее 

и позволит обрести тот покой. Одинокие Овны найдут 

вторую половинку — и это может произойти как на ра-

бочей встрече, так и на бурной вечеринке.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Хорошее время для планирования путешествия — 

будь то загородный комплекс или другая страна. Таким 

образом представителям вашего знака удастся убежать 

от проблем и насладиться спокойствием.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Отоспаться и расслабиться — вот что сейчас вам необ-

ходимо. И никаких нервотрепок, даже если и придется 

потратить много денег на развлечения и подарки для 

себя любимых. Ведь о нас никто не позаботится лучше, 

чем мы сами.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
День сюрпризов и приятных известий. Могут 

произойти важные события, которые повлияют на ваше 

мировоззрение. Сегодняшний день неплохо бы прове-

сти с друзьями, особенно с которыми давно не виделись.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Планы по улучшению финансового положения могут 

начать осуществляться. А вот отношения с близкими 

людьми испытывают незначительные колебания. Чтобы 

сохранить мир дома, вам придется пойти на некоторые 

уступки.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Соблюдение здорового образа жизни обеспечит вас 

огромной энергией. В первой половине дня откроется 

путь к совершенно новым начинаниям. Только необхо-

димо правильно определить приоритеты и смело дви-

гаться к цели. Вечер посвятите семье.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Романтично настроенные Весы могут иметь пробле-

мы в отношениях с любимыми. Вы будете переживать 

как взлеты, так и падения. Некоторых представителей 

знака ждет ошеломляющая новость, связанная с на-

следством.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Звезды обещают заманчивые предложения по работе, 

которые сулят карьерный рост и большие доходы. Тру-

диться придется много, но результат точно порадует. Вы 

сможете накопить приличную сумму и начать планиро-

вать отдых.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Благодаря нескончаемому потоку проектов вы заняты 

практически круглосуточно. Хорошо это или плохо, ре-

шать, конечно, вам. Но не забывайте о здоровье — оно 

не железное. Почувствовать себя эмоционально спо-

койнее позволят обычные домашние хлопоты.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Козероги отодвинут на второй план карьерные амби-

ции и начнут больше времени уделять личной жизни. 

Те, кто одиноки, будут ходить на свидания, появится 

шанс встретить своего человека. Хлопот будет много, но 

все они окажутся радостными.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Водолеи, наконец, смогут отпустить прошлое и на-

чать жизнь с чистого листа — сменить работу на более 

высокооплачиваемую, переехать в другой город и найти 

новый круг друзей. Вы будете полны энергии, а удача — 

все время рядом.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Нужно слегка успокоиться и спуститься с небес на 

землю. Свой ственная Рыбам мечтательность часто при-

водит к разочарованиям. Поэтому старайтесь не идеали-

зировать окружающих и не завышать своих ожиданий. 

Живите здесь и сейчас.
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По горизонтали: 2. Окружение вой ск противника. 

6. Небольшой сосуд для питья. 7. Устройство для на-

порного перемещения жидкости. 8. Осуществление 

творческого замысла. 9. Очень маленькая часть че-

го-либо. 12. Систематизированный свод сведений об 

объекте. 15. Пользователь телефонной связи. 16. Род 

трав семейства осоковые. 17. Предметы производства 

с изъяном. 18. Отличительное свой ство, признак, по 

которому можно узнать кого-что-нибудь. 20. Живот-

ное семейства сумчатых с длинным и цепким хвостом. 

22. Тележка с двигателем внутреннего сгорания. 

25. Устройство для определения местонахождения 

различный объектов. 26. Краткое описание жизнен-

ных событий. 27. Человек, отвергнутый обществом 

(перен.). 28. Безначалие, безвластие.

По вертикали: 1. Проявление нежности, любви. 

2. Принудительный труд крепостных крестьян на 

помещичьей земле. 3. Липкий затвердевающий со-

став для плотного соединения. 4. Короткий смеш-

ной рассказ. 5. Акробатический прыжок на большой 

высоте. 9. Способность человека ощущать внешние 

воздействия. 10. Знаменитый человек, прославлен-

ный деятель. 11. Мысль, выраженная в лаконичной 

форме. 12. Ложное сообщение с целью опорочить 

кого-нибудь. 13. Вид печатного издания. 14. Аппа-

рат или установка, в которых протекают физические 

или химические процессы. 18. В логике: основание 

для вывода, умозаключения; вообще суждение, на ко-

тором основывается заключение, вывод. 19. Важный 

путь сообщения. 21. Часть руки. 23. Мужское имя. 

24. Отдельное изображение на фото- или кинопленке.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Блокада. 6. Чашка. 7. Насос. 8. Решение. 9. Частица. 12. Кадастр. 15. Абонент. 16. Сыть. 17. Брак. 

18. Примета. 20. Опоссум. 22. Автокар. 25. Локатор. 26. Очерк. 27. Изгой. 28. Анархия.

По вертикали: 1. Ласка. 2. Барщина. 3. Клей. 4. Анекдот. 5. Полет. 9. Чувство. 10. Светило. 11. Афоризм. 12. Клевета. 

13. Сборник. 14. Реактор. 18. Посылка. 19. Артерия. 21. Плечо. 23. Антон. 24. Кадр.

Святковими днями стартував дитячий мистецький 
Різдвяний табір у Німеччині, у місті Гайденгайм 
на Бренці.

ЮЮ
ні харків‘яни та харків’янки влаштували 

справжнє театралізоване дійство, під час 

якого заспівали традиційні українські 

колядки та пройшли різдвяною ходою вулицями міс-

та. Різдвяний табір був організований харківським 

артпростором для дітей і дорослих «Творчість. pro» 

за сприяння німецьких меценатів та міського само-

врядування міста Гайденгайм на Бренці, Німеччина. 

З української сторони всебічна підтримка проєкту 

була надана Харківським міським головою Ігорем 

Тереховим.

ÓÊÐÀÓÊÐÀЇЇÍÑÜÊI ÊÎËßÄÊÈ ÍÑÜÊI ÊÎËßÄÊÈ 
ÍÀ ÂÓËÈÖßÕ ÍIÌÅ××ÈÍÈÍÀ ÂÓËÈÖßÕ ÍIÌÅ××ÈÍÈ
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