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П
роект «Харьковская армия восстановления» был создан для по-

мощи бойцам Вооруженных Сил Украины и  территориальной обо-

роны в обустройстве блокпостов, а также коммунальным службам 

и подразделениям ГСЧС — в ремонте жилого фонда, благоустройстве при-

домовых территорий и т. д. Также среди основных направлений проекта — 

поиск фондов для оказания Харькову помощи, в частности гуманитарной.

Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил волонтеров 

за помощь, которую они оказывают с начала вой ны жителям города:

— Я безмерно благодарен всем волонтерам, которые разбирают завалы, 

эвакуируют людей из опасных районов, помогают продуктами питания, го-

товят и развозят пищу, покупают нашим защитникам бронежилеты, авто-

мобили. Впереди нас ждет очень много работы. Нам нужно победить агрес-

сора, отстоять Харьков. Я уверен, что не за горами тот день, когда мы все 

вместе начнем отстраивать наш родной и любимый город, и он станет еще 

красивее и комфортнее.

В Департаменте жилищно- коммунального хозяйства Харьковского горсо-

вета отметили, что с начала полномасштабного вторжения волонтеры проек-

та провели работы более чем на 470 локациях, где собрали 5 тыс. куб. м 

мусора и 61 куб. м листвы.

Кроме того, с начала вой ны они закрыли 3,8 тыс. окон на объектах жило-

го фонда и социальной инфраструктуры. Такие работы были проведены в 

19 жилых домах, 27 школах, 16 детских садах и двух учреждениях здраво-

охранения. Всего к мероприятиям было привлечено 1947 волонтеров.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОЕКТА «ХАРЬКОВСКАЯ АРМИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ» ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ 
КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ В УБОРКЕ МУСОРА И РЕМОНТЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИЖИЛЫХ ДОМОВ

ÑÅÐÄÖÅ È ÑÈËÛ — 
ËÞÁÈÌÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ!
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ÁÓÄÅÌ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ!
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с итальянской 
делегацией во главе с министром предприятий 
и производства Италии Адольфо Урсо.

Андрей Ермак поблагодарил новое прави-

тельство Италии за мощную поддержку Укра-

ины, отметив, что у наших стран есть превос-

ходные возможности для сотрудничества.

Итальянскую делегацию проинформирова-

ли о возможностях для сотрудничества в ме-

таллургии, энергетике, агропромышленном 

секторе, деревообработке, машиностроении, 

аэрокосмической отрасли, легкой промыш-

ленности, фармацевтике и т. д.

В частности, Андрей Ермак предложил 

рассмотреть возможность создания новых 

инфраструктурных, логистических, произ-

водственных и коммерческих проектов с Укра-

иной, что позволит открыть новые рынки для 

бренда Made in Italy. Со своей стороны, наше 

государство заинтересовано в развитии про-

граммы «Сделано в Украине» и в поддержке 

продвижения украинского экспорта на ита-

льянский рынок. Было отмечено, что в Укра-

ине начинает свою работу представительство 

Confindustria, что свидетельствует о поддержке 

со стороны компаний — лидеров итальянской 

промышленности и об их интересе к участию 

в восстановлении украинской инфраструк-

туры. Также в ходе встречи Андрей Ермак 

рассказал об актуальной ситуации на передо-

вой. Правительство Италии приняло решение 

о предоставлении Украине уже шестого паке-

та оборонной помощи. Также Италия предо-

ставит Украине генераторы для поддержания 

энергосистемы. С итальянской делегацией 

также встретился Президент Украины Влади-

мир Зеленский. Он вручил Адольфо Урсо ор-

ден «За заслуги» III степени и предложил ор-

ганизовать большую конференцию в Италии 

при участии представителей украинского пра-

вительства и итальянского бизнеса.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
АНДЖЕЙ ДУДА И ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГИТАНА НАУСЕДА ПРОВЕЛИ 
ВО ЛЬВОВЕ ВСТРЕЧУ В ФОРМАТЕ ЛЮБЛИНСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ 
БЫЛО УДЕЛЕНО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

В
ладимир Зеленский проинформировал партнеров 

о ситуации на передовой и планах агрессора к но-

вой эскалации на фронте: «Мы знаем, к чему го-

товится государство- террорист. Будем отвечать. Именно 

сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация 

приблизила финал государства- террориста». Лидеры об-

стоятельно обсудили поставки оружия Украине и кон-

кретные возможности по ограничению потенциала рос-

сийской агрессии. Президент Польши Анджей Дуда со-

общил, что принято решение о передаче Украине танков 

«Леопард»: «Они будут предоставлены в рамках междуна-

родной коалиции, и мы приняли решение о ее формиро-

вании». Литва также намерена передать нашему государ-

ству зенитные системы, которые усилят защиту энергети-

ческих объектов, среди прочего от атак иранских 

дронов.

— Наши люди уже показали, что они крепче 

даже российских танков. Но мне кажется, что на-

шим партнерам нужно беречь наших людей, пото-

му что это сокровище и потенциал победы в этой вой не, 

а не жалеть то или иное количество танков для передачи 

нашему государству. Думаю, что так и произойдет, — ска-

зал Владимир Зеленский.

Собеседники также обсудили восстановление объектов 

нашей энергетики и стратегические вопросы энергети-

ческого взаимодействия между странами, уделили вни-

мание вопросу интеграции Украины в Европейский Со-

юз и НАТО. Владимир Зеленский подчеркнул, что наша 

страна очень рассчитывает на ощутимый прогресс в этом 

направлении во время Вильнюсского саммита Альянса 

в июле 2023 года. Со своей стороны Анджей Дуда отме-

тил, что очередная встреча в формате Люблинского тре-

угольника — это еще одна возможность посоветоваться 

и скоординировать возможности для дальнейшего предо-

ставления помощи Украине как на двустороннем уров-

не, так и на международной арене, в частности в рамках 

Европейского Союза и НАТО.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ — 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ВПО ПРОДОВЖАТЬ ОТРИМУВАТИ ДОПОМОГУ
За інформацією Департаменту соціальної політики ХМР, у Харкові на обліку перебуває понад 150 тис. внутрішньо переміщених 

осіб. З них понад 6 тис. — особи з інвалідністю та понад 18 тис. — діти. 2022 року за набуттям статусу ВПО до управлінь звернулося 
понад 60 тис. громадян. Також 52 тис. осіб подали заяву на отримання відповідної допомоги.2023 року внутрішньо переміщені особи 

автоматично продовжать отримувати допомогу на проживання. 

Н
а сайті Міністерства з питань реінтеграції тимча-

сово окупованих територій України, а також 

у своєму телеграмі про це повідомив уповноваже-

ний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

— Протягом тижня на гарячу лінію Мінреінтеграції звер-

нулося багато внутрішніх переселенців, які занепокоєні, 

що після Нового року їм припинять виплачувати допомогу. 

Пояснюємо: з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

буде продовжене, — йдеться в повідомленні міністерства.

— Для отримання допомоги на проживання ВПО не по-

трібно буде надавати підтверджувальні документи про свій 

матеріальний стан, оскільки отримання зазначеної допомо-

ги не залежить від отриманого доходу та є безстроковим, — 

заявили в Офісі омбудсмена. Також повідомили, що буде 

продовжено автоматичне здійснення соціальних виплат, дія 

яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокре-

ма, людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Таким чином, з 1 січня будуть ав-

томатично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

 дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалід-

ністю;

 особам, які здійснюють догляд за особами з інвалід-

ністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу;

 особам, які не мають права на пенсію, та особам з ін-

валідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний 

період для виплати щомісячних компенсаційних виплат не-

працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з ін-

валідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річ-

ного віку.

«Сегодня в Харькове практически на каждом углу можно 
увидеть глубокие следы русского вандализма. Харьков — 
это наглядный пример абсолютного безумия российской 
захватнической вой ны в Украине. Но этот город также является 
символом невероятной стойкости и мужества украинцев», 
опубликовало комментарий Анналены Бербок посольство 
Германии в Киеве.

Н
апомним, 10 января гла-

ва министерства ино-

странных дел Германии 

Анналена Бербок посетила Харь-

ков с рабочим визитом. Вместе с 

городским головой Игорем Тере-

ховым она побывала на Северной 

Салтовке и других районах, наи-

более пострадавших от россий-

ской агрессии, также ознакоми-

лась с работой детской клиниче-

ской больницы № 16.

— Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Ки-

ева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на на-

шу солидарность и поддержку. Это включает оказанную нами 

помощь Украине в зимний период. Генераторы и трансфор-

маторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на местах. 

И это включает также дальнейшие поставки 

оружия, необходимого Украине для освобо-

ждения своих сограждан, все еще страдаю-

щих от террора российской оккупации, — 

подчеркнула Анналена Бербок.

В немецком посольстве сообщили, что пра-

вительство Германии предоставило Украине 

более 700 электрогенераторов, в том числе 

для объектов критической инфраструктуры. 

Федеральное агентство по технической помощи и немецкая 

железная дорога Deutsche Bahn доставили 198 электрогене-

раторов. Также немецкие компании вместе с Министерством 

экономики и защиты климата направили тонны помощи сто-

имостью 1 млн евро, среди которой также есть генераторы.

ÑÈÌÂÎË ÌÓÆÅÑÒÂÀ 
ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ
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БИЗНЕС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В Харькове проанализировали развитие 
предпринимательства в условиях полномасштабной 
вой ны, развязанной рф против Украины. По состоянию 

на 1 января 2023 года количество физических 
лиц-предпринимателей в Харькове составило 

119 743 человека, тогда как на начало 2022 года — 
123 421 предприниматель, сообщили в Департаменте 

административных услуг и потребительского рынка ХГС 
со ссылкой на данные Главного управления 

ГНС в Харьковской области.

За время полномасштабной вой ны в течение мар-

та — декабря 2022 года прекратили деятельность 11 416 

физических лиц-предпринимателей. Также 267 физи-

ческих лиц-предпринимателей переместили бизнес из 

Харькова и изменили свой юридический адрес в дру-

гую область или территориальную громаду.

В то же время, несмотря на большой риск и сверх-

сложные условия, бизнес возвращается в Харьков 

и пытается восстанавливаться. В частности, за указан-

ный период 6 470 физических лиц-предпринимателей 

изъявили желание начать собственное дело и офици-

ально зарегистрировали свой бизнес, подчеркнули 

в Департаменте:

— Прошлый год был настоящим вызовом и про-

веркой выдержки для нашего бизнеса. Местные пред-

приниматели проявили настоящую стойкость в усло-

виях полномасштабной вой ны и стали надежным ты-

лом Харькова. Не исключаем, что впереди всех нас 

будет ждать много испытаний и сложностей, но, не-

смотря на это, городские власти консолидируют все 

усилия для поиска новых возможностей, привлечения 

инвестиций, налаживания сотрудничества с органами 

государственной власти и международными институ-

тами для поддержки и полноценного возобновления 

бизнеса в городе.

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ

Т
екущие ремонты в домах коммунальной формы 

собственности продолжались круглый год. Зна-

чительный объем работ выполнен в Салтовском, 

Киевском, Новобаварском и Шевченковском районах, 

рассказал начальник управления по техническому обслу-

живанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковво-

доотведение» Валерий Харлан:

— В домах, где были попадания снарядов, разрушения 

коснулись и наших систем. Проверяли стояки, перепод-

ключали размороженные сети, ставили новую запорную 

арматуру, ремонтировали ливневую канализацию и вво-

ды. Несмотря на все трудности, только в Салтовском рай-

оне переложили более 1400 м систем и отремонтировали 

61 объект. Это позволило многим жителям Салтовки вер-

нуться в свои дома. На особом контроле — подвальные 

помещения, которые используются в качестве укрытий. 

Также специалисты управления помогали с обустрой-

ством пунктов несокрушимости.

На случай новых обстрелов объектов критической ин-

фраструктуры на предприятии обустроили места располо-

жения дежурных и аварийных бригад слесарей. В каждом 

районе проинформировали абонентов, указали номера 

телефонов и адреса, куда обращаться за помощью, если 

возникла аварийная ситуация на внутридомовых комму-

никациях.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ПРАВИЛО
На днях ремонтники КП «Харьковво-

доканал» провели масштабные работы 

по замене внутридомовых систем на 

пр. Героев Харькова, ул. Большой Коль-

цевой и ул. Библика в Индустриальном 

районе.

— В частности, в одном из домов на 

ул. Большой Кольцевой, который по-

лучил серьезные повреждения во время 

вражеского обстрела, в целях профи-

лактики заменили канализационные 

коммуникации сразу в трех подъездах. 

Такая практика позволяет упреждать 

возникновение потенциально возмож-

ных аварийных ситуаций. На очереди 

— капитальный ремонт коммуникаций 

в одном из домов на бульваре Карка-

ча, — сообщил начальник районного 

участка Сергей Шеховцов.

Также он отметил, что в районе уже привели в порядок 

все коммуникации в домах, где были разрушения и где 

сейчас проживают харьковчане:

— Есть у нас принципиальное правило: если в подъез-

де живет хотя бы одна семья, то обязательно обеспечива-

ем ее водой. Также хочу еще раз напомнить харьковчанам 

о том, чтобы они использовали раковины и унитазы толь-

ко по назначению. Ведь время, потраченное на прочистку 

забитых канализационных коммуникаций, ремонтники 

лучше бы уделили важным производственным задачам, 

которых у нас хватает с избытком.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 
від 28.02.2001 р. реєстраційний номер 5-01-225003, 

видане Центром (відділом) приватизації державного житлового 
фонду Управління комунального майна та приватизації 
Головного управління економіки та комунального майна 
Виконавчого комітету Харківської міської ради на ім’я 
КОННОВА Миколи Тимофійовича та членів його сім’ї: 
Коннової Валентини Георгіївни, Коннова Олександра 
Миколайовича, Байбак Олени Миколаївни за адресою: 

м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 124-А, кв. 98, 
вважати недійсним.

С 5 по 11 января рабочие КП «Комплекс по вывозу 
бытовых отходов» Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства ХГС вывезли с улиц 
и дворов города 32,1 тыс. куб. м ТБО и 6,2 тыс. куб. м 
крупногабаритного мусора.

П
раздники, во время которых предприятие 

работало в усиленном режиме, закончились 

— входим в обычный режим работы в усло-

виях военного положения, сообщил директор КП 

«КВБО» Алексей Артикуленко:

— Продолжаем вносить свой вклад в обеспечение 

чистоты в нашем городе. Мы благодарны харьковча-

нам за своевременную оплату наших услуг и напоми-

наем о необходимости соблюдения правил парковки 

и не мешать подъезду спецтранспорта к мусорным 

контейнерам.

Координатор польского благотворительного фонда 
Siepomaga Ежи Юрчинский более шести месяцев 
поставляет в Харьков спасательное оборудование, 
генераторы и продукты питания.

В 
КУ «Офис реформ Харькова» сообщили, что 

с июля 2022 года Ежи системно поддерживает 

харьковчан. Он передал для ГСЧС две пожар-

ные автоцистерны, автомобиль первой неотложной по-

мощи, пожарно- спасательное оборудование, костюмы, 

каски, средства связи, помог с ремонтом пожарных ча-

стей, а также приобрел автобус для эвакуации пожилых 

людей из области в город.

Кроме того, польский благотворитель выделял 1 млн 

грн ежемесячно на закупку овощей, кофе и чая для 

пунктов обогрева и муниципальных кухонь, передал 

для них 80 генераторов и более 20 паллет мясных кон-

сервов.

— Ежи Юрчинский стал для нас примером ответ-

ственного исполнения профессиональных обязанно-

стей. Мы ценим его поддержку и продолжаем выстра-

ивать партнерские отношения для помощи харьковча-

нам, — подчеркнул директор КУ «Офис Реформ Харь-

кова» Дмитрий Давидьянц.

Ежедневно специалисты предприятия обрабатывают более 
200 заявок от абонентов на восстановление подачи воды и около 

80 заявок на ремонт канализационных стоков.

В 2022 ГОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ЗАМЕНИЛИ 
3,4 КМ ВНУТРИДОМОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА 211 ОБЪЕКТАХ

ÏÐÈÌÅÐ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÀ

ÂÕÎÄÈÌ Â ÎÁÛ×ÍÛÉ ÐÅÆÈÌ
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 «СКРУДЖ: РІЗДВЯНА ПІСНЯ»
Мультиплікаційна історія про самозакохано-

го чоловіка, який ненавидить увесь світ та тер-

піти не може зимові свята. Підготовка до уро-

чистостей викликає в нього огиду. Скнара лише 

мовчки спостерігає за гірляндами, що світяться, 

і городянами, які поспішають за подарунками 

для близьких. Він ніколи не мав справжньої ро-

дини. У дитинстві Ебензера Скруджа покинув 

батько, якого маленький хлопчик вважав єди-

ною рідною людиною. З того часу любов та те-

плі почуття стали йому чужими. Серце Скруджа 

скам'яніло, зробивши його жорстоким та корисливим. Колись з вини Скруджа, який на 

перше місце завжди ставив гроші, загинули люди. І тепер чоловіка ночами мучать мо-

торошні кошмари. Та цього року до Ебензера з’являють духи Різдва, здатні допомогти 

йому змінити майбутнє. Скрудж має одну ніч, щоб зустрітися зі своїм минулим і змінити 

майбутнє, доки ще є час.

Озвучували: Люк Еванс, Олівія Колман, Джессі Баклі.

 «БЕБІ БОС: РІЗДВЯНИЙ БОНУС»
Бебі Бос зовсім не сприймає Різдво і всі 

пов'язані з ним клопоти, вважаючи це цілкови-

тою нісенітницею. Напередодні свята він разом 

із батьками та старшим братом відвідує місце-

вий торговий центр, де роздає автографи Санта- 

Клаус. Виявляється, цей Санта колись був коле-

гою та конкурентом Боса у «Бебі Корпі», через 

що ця зустріч виявилась далеко не приємною 

для обох. Бос має багато претензій до цього ста-

рого, і якщо вже трапився такий випадок, вирі-

шує йому нашкодити. Однак непередбачувані 

дії малюка призводять до наслідків, які навіть він зі своїм чуттям не міг передбачити...

Озвучували: Дж.П. Карляк, Пірс Ганьон, Джордж Лопес.

 «НЕНАВИДЖУ РІЗДВО»
Самотня медсестра Джіанна бреше своїм рід-

ним, що в неї є хлопець. То ж батьки вже давно 

чекають часу, коли вона познайомить їх зі сво-

їм обранцем. От тільки дівчина насправді заміж 

не поспішає. Родичі дорікають красуні за від-

сутність особистого життя та пророкують сумну 

долю старої діви. Втомившись від нескінченних 

нападок, Джіанна робить рішучу заяву: у це Різд-

во вона познайомить сім'ю зі своїм бойфрендом. 

Тепер їй треба встигнути знайти собі когось до 

Різдва, яке вже за 24 дні. Інакше — доведеться 

зізнатися, що вона зважилася на обман.

У ролях: Пілар Фольяті, Ніколя Маупас, Беатріче Арнера, Фіоренца П’єрі.

 «ХЛОПЧИК НА ІМ’Я РІЗДВО»
Ця різдвяна історія про пригоди хлопчини на 

ім'я Ніколас вийшла дуже святкова, тож якщо 

ви її ще не бачили — внесіть у свій графік пе-

регляду. Колись давно ніхто не знав про Різдво. 

Все почалося з Ніколаса та вимоги короля, який 

доручив жителям королівства знайти іскру магії, 

що подарує людям надію в темні часи.

На пошуки міфічного поселення ельфів під 

назвою Ельфгельм, де можна віднайти ту саму 

магію, відправляється батько Ніколаса, Джоел. 

Але коли той не повертається, хлопець вирішує 

самотужки знайти батька і вирушає в небезпечну подорож разом з мишеням Мііко і пів-

нічним оленем Блітценом. Так розпочинаються захопливі пригоди Ніколаса у пошуках 

ельфів та Різдва.

У ролях: Генрі Ловфулл, Тобі Джонс, Саллі Гокінс, Меггі Сміт, Крістен Віг.

Cinema

 «НЕЗАБУТНЄ РІЗДВО»
Головна героїня стрічки, С’єрра Бельмонт, — 

розбещена спадкоємиця готельної імперії. Вона 

звикла завжди отримувати бажане, жити у роз-

коші і бути у центрі уваги. Напередодні Різдва 

дівчина вирушає на один із фешенебельних гір-

ськолижних курортів, щоб вдосталь покататися 

на лижах та весело провести час у компанії дру-

зів та свого заможного хлопця.

На одній із трас С’єрра отримує пропозицію 

руки та серця від свого обранця, але в той же час 

падає з гори і приходить до тями у лікарні. Ді-

вчина нічого не пам'ятає — через нещасний випадок С’єрра повністю втратила пам'ять. 

Одужувати їй доводиться у сільському будиночку вдівця та його маленької доньки. Вони 

разом готуються до різдвяних свят, між ними зав’язуються теплі стосунки і С’єррі таке 

життя вже наче до вподоби, аж раптом її знаходить наречений.

У ролях: Ліндсі Логан, Корд Оверстріт, Джордж Янг, Джек Вагнер, Олівія Перес, Алехан-

дра Флорес, Шон Ділінгем, Аліана Логан.

 «ЩОСЬ ВІД ТІФФАНІ»
Гері та Ітан купують подарунки своїм коханим 

до Різдва в одному і тому ж магазині Тіффані 

у Нью- Йорку. Ітан купує обручку, щоб зробити 

пропозицію Ванессі, а Гері — діамантові сереж-

ки для своєї дівчини Рейчел. Подарунки, запа-

ковані в однакові коробочки, випадково плу-

тають, і Гері несподівано для себе самого дарує 

Рейчел обручку, а Ванесса розчарована відсут-

ністю довгоочікуваної пропозиції. Герої зустрі-

чаються, щоб розібратися з непорозумінням, 

і це знайомство перевертає їхню долю з ніг на 

голову.

У ролях: Зої Дойч, Кендрік Семпсон, Шей Мітчелл, Рей Ніколсон, Леа Джеффріс.

 «РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ»
Головна героїня «Різдвяних канікул», Кім 

Джонс, розлучається з хлопцем, адже постійно 

вибирає роботу, відкидаючи особисте життя на 

другий план. Щоб розрадити доньку, мати напе-

редодні Різдва влаштовує їм відпустку. У затиш-

ному маєтку посеред лісу вони та інші постояль-

ці мають жити за новими законами, щоб сповна 

відчути святковий дух Різдва. Тут Кім зіштовху-

ється з купою правил, які її дратують, та зустрі-

чає не менш зарозумілого, як вона сама, Марка. 

Класична романтична лавсторі. Тим паче, ще й 

колишній отямиться і спробує повернутися до Кім.

У ролях: Ріаннон Фіш, Клейтон Джеймс, Лі Рейчел Фейт, Карлі Фосетт.

 «ЩОДЕННИК НОЕЛЬ»
Майже 20 років Джейкоб Тернер, нині автор 

гучних бестселерів, не був удома. З тих самих 

пір, як його вигнала з рідного дому власна мати, 

яка страждає від психічних розладів. Звістка про 

смерть жінки змушує письменника повернутися 

додому, адже він — єдиний спадкоємець. У бу-

динку Тернер бачить купу мотлоху та дивних 

предметів, які роками збирала мати. Та, переби-

раючи знахідки, його увагу привертає щоденник 

жінки на ім'я Ноель.

Згодом до будинку Джейкоба приходить Рей-

чел, яка шукає свою рідну матір. Та начебто працювала у батьків Тернера нянею. Відто-

ді пара разом починає читати щоденника, щоб знайти Ноель. Пошуки, відкриття таєм-

ниць, красиві почуття — все це приправлено магією Різдва.

У ролях: Джастін Гартлі, Барретт Досс, Ессенс Аткінс.

ЯКЩО ВИ ВЖЕ З СОТНЮ РАЗІВ ПЕРЕДИВИЛИСЯ ЗНАМЕНИТІ 
«ВІДПОЧИНОК ЗА ОБМІНОМ», «ПОГАНОГО САНТУ» ЧИ «ДИВО 
НА 34Й ВУЛИЦІ» І ЗНАЄТЕ ЇХ НАПАМ'ЯТЬ, МИ ПІДІБРАЛИ 
ДЛЯ ВАС ІНШІ ФІЛЬМИ, ЯКІ, МАЄМО НАДІЮ, ЗМУСЯТЬ 
ВАС ВІДЧУТИ НАСТРІЙ СТАРОГО НОВОГО РОКУ. 
РОМАНТИКИ І ДОБРИХ СІМЕЙНИХ ІСТОРІЙ 
ЧИ ФЕНТЕЗІ З КРАСИВИМИ ЗАСНІЖЕНИМИ 
КРАЄВИДАМИ ЗАБАГАТО НЕ БУВАЄ

ÔIËÜÌÈ ÔIËÜÌÈ ÄËß ÂÑIÄËß ÂÑIЄЄЇЇ  ÐÎÄÈÍÈÐÎÄÈÍÈ
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ХХ
арків навіть під час війни залишається чи не єдиним мегаполі-

сом країни, де міська влада на 100 відсотків піклується про своїх 

городян. Спочатку тут перерахували комунальні платежі за вес-

няний період, коли місто потерпало від масованих ворожих обстрілів. За-

вдяки зусиллям міського голови Ігоря Терехова та роботі профільних де-

партаментів налагоджена співпраця з міжнародними організаціями: ре-

гулярно до міста прибувають гуманітарні вантажі з продуктами, засобами 

гігієни тощо. Тому люди мають змогу не витрачати останні заощадження, 

а отримувати все необхідне від наших помічників та партнерів. З настан-

ням холодів почали працювати пункти видачі гарячого харчування. Це ще 

одна вагома допомога тим, кому фінансово тяжко у ці складні часи себе 

прогодувати. І врешті, в Харкові люди можуть безкоштовно пересуватися 

містом. Городян возять в метро, в трамваях, в тролейбусах та в нових ком-

фортних автобусах майже в усі куточки міста. Ігор Терехов запевнив, до-

ки фінанси дозволятимуть, безкоштовний проїзд у місті буде діяти, адже 

міська влада розуміє, як наразі складно живеться харків'янам.

Всі ці кроки влади назустріч людям, певна річ, допоможуть нам вижи-

ти під час війни. Та не зайвим буде скористатися порадами економістів: 

якщо маєш певний дохід, слід правильно ним розпоряджатися. Експерти 

запевняють: який би хаос не панував у ваших фінансах, виправити ситу-

ацію ніколи не пізно.

ÔIÍÀÍÑÎÂI ÏÎÐÀÄÈ 
ÍÀ 2023 ÐIÊÍÀ 2023 ÐIÊ
НОВИЙ РIК  НОВІ ОЧІКУВАННЯ. МИ БАЖАЄМО СОБІ ТА БЛИЗЬКИМ 
МИРУ, ЗДОРОВ'Я, ЩАСТЯ ТА, ЗВИЧАЙНО, ФІНАНСОВОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ. МИНУЛИЙ РІК БУВ ДУЖЕ ТЯЖКИМ ПО ВСІЙ КРАЇНІ, 
ЧИМАЛО УКРАЇНЦІВ ВТРАТИЛИ РОБОТУ І, ВІДПОВІДНО, ДОХОДИ. 
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО В ТАКИХ УМОВАХ ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 
НЕ В НАГОДІ, АЛЕ ЕКОНОМІСТИ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ЦЕ НЕ ТАК. 
І ПРОПОНУЮТЬ КІЛЬКА КОРИСНИХ ПОРАД, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
УНИКНУТИ ПОШИРЕНИХ ПОМИЛОК

11 Почати вести облік доходів та витратПочати вести облік доходів та витрат

Облік та контроль витрат і доходів — дуже важлива звичка, яка 

допоможе зрозуміти, на що йдуть гроші, яких витрат можна було б 

уникнути і яку суму із зарплати можна собі дозволити відкладати на 

подушку безпеки чи велику покупку.

До речі, експерти одностайно 

стверджують, що відкладати 10% 

можна з будь-яких прибутків без по-

гіршення якості життя.

Контролювати свої доходи і ви-

трати зовсім нескладно, причому це 

можна робити як за допомогою спе-

ціальних сервісів фінансового пла-

нування, так і у звичайному зошиті.

33 Розумно ставитися до купівлі валютиРозумно ставитися до купівлі валюти

У будь-якій незрозумілій ситуації українці починають 

купувати долари, але експерти радять переглянути цю звичну 

для нас стратегію.

— Ми переходимо на новий етап життя, в якому валюта 

потрібна у конкретних випадках: наприклад, бізнесу для між-

народних розрахунків чи, скажімо, якщо людина збирається 

подорожувати за кордон, — каже Орищак. — Сьогодні я не 

радив би купувати валюту просто на чорний день в очікуван-

ні падіння гривні.

4 Не збирати борги

Борги тягнуть нас назад і не дають впевнено дивитися 

в майбутнє.

— Як тільки закінчиться війна, Україна почне відбудовува-

тись та відновлюватись, — каже Орищак. — У цей час знадо-

бляться гроші на активну підтримку української економіки, 

з'являться нові можливості для відкриття бізнесу, потрібні 

будуть люди з активною позицією та готовністю будувати но-

ве повоєнне життя. Але готовність скористатися цими ідея-

ми залежить від поточного фінансового стану, від здатності 

змінюватися та гнучкості мислення. Не варто продовжувати 

жити минулими звичками, через які у нас у країні критично високий рівень заборгованості перед 

банками за величезних запасів валютних накопичень «під подушками».

Економіст Андрій Мартинюк також радить поводитися з боргами акуратно: купувати тільки ті 

речі, які вам по кишені, не брати споживчі або, тим більше, швидкі кредити з фантастичними від-

сотками, а самому позичати лише ту суму, яку не шкода втратити.

55 Вивчати хитрощі шахраївВивчати хитрощі шахраїв

Ще одна порада від Максима Орищака полягає в то-

му, щоб якнайбільше читати про фінансову грамотність. Не 

втратити гроші — це також потрібне вміння, каже експерт. Усі 

хочуть заробляти, але важливо не втратити нажите на крип-

тоінвестиціях чи, скажімо, під час взаємодії із шахраями.

Про хитрощі різного роду аферистів, які обманом отриму-

ють доступ до заощаджень людей, написано чимало. Злочинці 

втираються в довіру і дізнаються про конфіденційні дані: повні 

реквізити картки, паролі та коди з повідомлень від банку.

Андрій Мартинюк нагадує про кілька поширених ознак, за якими можна розпізнати шахрая. 

Ці люди виходять на вас самі (наприклад, дзвонять від імені поліції, служби безпеки банку тощо), 

говорять з вами про гроші (просять сплатити комісію чи послугу, розповідають про раптовий ви-

граш, лякають тим, що ваші гроші перебувають у небезпеці), грають на емоціях (тішать чи заля-

кують), просять назвати конфіденційні дані карти чи цифри, які надходять вам у повідомленнях. 

І найголовніше: вас підганяють, не дають подумати, змушують ухвалювати рішення швидко.

Словом, порада про необхідність пильності буде далеко не зайвою. Адже нові схеми шахрайства, 

які аферисти вбудовують у нові умови — чи то війна, новорічні свята, проблеми зі зв'язком чи від-

ключення світла — з'являються регулярно.

2 Скласти фінансовий план

Оцінюючи підсумки минулого року, аналітик компанії «Центр 

біржових технологій» Максим Орищак констатує: криптовалюта за-

знала поразки, нерухомість не зростає в ціні, національна валюта впа-

ла в ціні, депозити стають дедалі ризикованішими. «У такій ситуації 

уявити план виживання і процвітання досить складно, але, з іншого 

боку, і виживати без фінансового плану буде непросто, — вважає екс-

перт. — Тому потрібно скласти фінансовий план, ураховуючи не лише 

свої проаналізовані доходи та витра-

ти, а й те, що ціни зростуть на 20%».

При написанні плану спочатку по-

трібно визначитися з фінансовими ці-

лями на рік. Це може бути будь-що —

від ремонту в квартирі після пошко-

дження снарядами до, наприклад, 

поїздки до дітей, які зараз в евакуації. 

Після визначення цілей треба позна-

чити суми, які будуть потрібні для 

реалізації ваших бажань, та оцінити 

можливості: чи дозволяють ваші доходи відкласти щомісяця потрібну 

суму? Якщо так — все гаразд. Якщо ні, працюємо над планом далі. Роз-

ставляємо пріоритети (тобто, наприклад, поки що плануємо лише по-

їздку, ремонт відкладаємо на майбутнє), зменшуємо витрати і шукаємо 

можливості збільшити доходи (підробіток, продаж старих речей, моне-

тизація хобі, здавання в оренду квартири, кімнати чи гаража тощо).



6 Суббота 
14 января 2023 годаÌiñòî, îïàëåíå âiéíîþ

ÆÈÒÒß 
ÏÎÂÅÐÍÅÒÜÑß
У цьому мікрорайоні Північної Салтівки багатоповерхівки 
здебільшого порожні. В будинках не тільки немає умов для 
життя, а й просто зайти до них небезпечно, бо перебувають 
в аварійному стані через численні влучання снарядів.

Тож, казати, що незабаром сюди, в ці квартири, повернеться 

дзвінкий дитячий сміх, посиденьки на кухні з сім’єю, ще рано.

— Ось ти є, а через секунду — ти вже купка попелу, ніхто, те-

бе не існує. І сховатися нікуди. Усвідомлювати це дуже боляче, 

— до такого невтішного висновку після перших бомбардувань та 

обстрілів прийшов мешканець постраждалого будинку Рафік. — 

Накрило відчуття повної безпорадності. Одне діло — бачити таке 

по телевізору, інше — бути свідком та безпосередньо учасником 

цього жаху. Все життя працювали, здобували, чогось прагнули, 

а тепер все треба починати знову. Якщо, звісно, встигнемо. Від 

квартири залишилися суцільні руїни. Зараз відчуття якогось апо-

каліпсису, особливо коли навідую наш мікрорайон. Коли впер-

ше заїхав подивитись, що та як, ужахнувся. Всюди гуляє вітер, 

виє в спорожнілих розбитих будинках, стоїть сморід від згарищ. 

І тиша… Нема ніде нікого. От зараз хоч люди почали з’являтися.

— Продовжуємо закривати контури будівель, вікна, двері, 

балкони. Консервуємо будинки, щоб запобігти подальшому їх 

руйнуванню, щоб, коли прийде час, їх можна було б відновити 

з меншими витратами, — повідомив виконроб КП «ХРБП» ХМР 

Сергій Аршинов. — На Північній Салтівці постраждав кожен 

другий будинок. Але ж відбудуємо, і сюди повернуться родини, 

знов буде лунати дитячий сміх. Тож, працюємо для людей.

Одна з шістнадцятиповерхівок на околиці Північної 
Салтівки на очах набуває свого звичного вигляду. 
А нещодавно картина тут була геть моторошною.

П
ісля влучання будівля зазнала численних 

руйнуваннь. З частини будинку ніби вирва-

ли шмат. А деякі 

квартири зазнали нищівної 

пожежі. Виконроб будівель-

ної організації Дмитро По-

номаренко повідомив, що 

ракета прилетіла на дах цієї 

будівлі. У підсумку — зруй-

новано покрівлю, технічний 

та два верхні поверхи:

— Після узгодження всіх 

проєктних рішень ми взя-

лися за відбудову. Спочат-

ку демонтували всі аварійні 

елементи. Їх було чимало: це 

і залізобетонні плити пере-

криття, і несучі та огороджувальні конструкції. Де-

монтаж виявився дуже складним. Кожен вузол ми 

розбирали разом із проєктантами, щоб запобігти по-

дальшому руйнуванню. Зараз вже почали відновлю-

вальні роботи. Будуємо з газоблоку огороджувальні 

конструкції, а внутрішні несучі — з силікатної це-

гли. Встановлюємо нові плити перекриття, металом 

посилюємо залізобетонні елементи. Вже практично 

повністю відбудовані 15-й та 16-й поверхи та техпо-

верх. У подальшому візьмемося за дах та паралельно 

за електромонтажні та сантех-

нічні роботи. Наприкінці від-

ремонтуємо фасад та встано-

вимо вікна.

Харківський міський голова 

Ігор Терехов свого часу наго-

лосив, що у Харкові відновлю-

ватимуть та ремонтуватимуть 

після обстрілів будинки як ко-

мунальної форми власності, 

так і кооперативні.

Ремонтні роботи в будинках 

ЖК, ЖБК та ОСББ викону-

ють на умовах мінімального 

співфінансування з жителя-

ми, щоб дотримуватись правил міської програми під-

тримки житлових кооперативів. Станом на грудень 

у різних будинках на Салтівці проживали від восьми 

осіб до 50% мешканців будинку.

ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍß

КУХАРІ КП «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» 
ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ХМР НАТАЛІЯ КОВАЛЕНКО ТА ЛІЛІЯ НАНЬЄВА ГОТУЮТЬ 
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА БЕЗКОШТОВНІ ОБІДИ

Р
ішення щодо надання гарячих обідів співробітникам за кошти під-

приємства було ухвалене на початку війни. Обіди різноманітні та 

готуються з якісних продуктів. У меню — перші і другі страви, чай 

з печивом.

— Харчуються працівники усіх автоколон, оскільки тим, хто робить 

своє діло і це фізична праця, дуже потрібна гаряча їжа. Хочемо побажати 

харків'янам миру, благополуччя в сім'ях і якнайшвидшого закінчення ві-

йни! — передали кухарі свої побажання жителям міста.

ÏÐÎÑÈÌÎ
ÄÎ ÑÒÎËÓ!
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У БІЛЬШОСТІ ЛЮДЕЙ АЛЕРГІЯ АСОЦІЮЄТЬСЯ З КВІТКОВИМ ПИЛКОМ, КОТЯЧОЮ ШЕРСТЮ 
АБО «ХІМІЄЮ». НА ЖАЛЬ, ЇЇ ПРОВОКАТОРІВ НАБАГАТО БІЛЬШЕ, І ОДИН ІЗ НИХ ЗОВСІМ 
НЕСПОДІВАНИЙ. ЦЕ ХОЛОД

Л
юди, які страждають на холодову алергію, мо-

жуть відчувати її не тільки в сильний мороз. Їх 

може обсипати і просто через пориви холодного 

вітру або після того, як вони вип’ють чогось холодненько-

го. Що ж це за така напасть? Чому виникає алергія на хо-

лод? І як від неї захиститися, розповіла лікар- дерматолог, 

професор Тетяна Святенко.

СИМПТОМИ ХОЛОДОВОЇ АЛЕРГІЇ
Навіть після короткочасного перебування на холоді або 

після контакту з холодовими факторами (холодний на-

пій, вітер) у людини можуть виникнути різні висипи. По-

червоніння, пухирі, схожі на укус комара, червоні плями. 

Людина також може відчувати сильне печіння на цих час-

тинах тіла, свербіж. Чимало пацієнтів також відзначають 

системні реакції, зокрема:

 головний біль;

 озноб;

 задишка;

 прискорене серцебиття.

Ці симптоми можуть призвести до крайнього ступеня 

прояву холодової алергії — анафілактичного шоку. Це зу-

стрічається рідко, але все ж таки зустрічається.

Отже, алергія на холод — це досить серйозна медична 

проблема, яка потрапляє в зону уваги різних фахівців. На-

приклад, сімейного лікаря, дерматолога, алерголога.

ДОМАШНІЙ ТЕСТ. Щоб переконатися, що в тебе са-

ме алергія на холод, можна провести домашній тест. При-

кладіть до зап'ястя шматочок льоду. Через 20–30 хв. поди-

віться, що відбулося внаслідок дії холоду. Якщо на шкірі 

з'являться висипання, печіння, набряк, то, найвірогід-

ніше, у людини алергія на холод.

 ХТО В ЗОНІ РИЗИКУ
У Фінляндії було проведено дослідження на 200 добро-

вольцях, під час якого з'ясувалося, що найчастіше на хо-

лодову алергію страждають жінки у віці 30–35 років (70% 

з тих, хто брав участь у експерименті). Крім того, кожен 

третій з учасників відзначив наявність інших алергічних 

реакцій. Тобто це свідчить про те, що ризик появи алергії 

на холод більше у тих, у кого вже є алергія на щось інше.

ДО ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

ХОЛОДОВОЇ АЛЕРГІЇ ВІДНОСЯТЬ:

 встановлену алергію або епізоди алергічних реакцій 

в анамнезі на різноманітні подразники: кліщі домашнього 

пилу, епідерміс тварин, плісняві гриби та ін.;

 деякі інфекційні захворювання, зокрема, різні гель-

мінтози;

 захворювання щитоподібної залози, системний чер-

воний вовчак, інші автоімунні захворювання, онкологіч-

на патологія;

 синусити (фронтити, гайморити);

 дисбаланс мікрофлори кишківника;

 наявність постійного осередка інфекції — захворю-

вання зубів, ясен та ін.;

 шкірні хвороби (особливо рецидивні) — нейродер-

міт, екзема, псоріаз;

 спадкову схильність.

 ЯК ЛІКУЄТЬСЯ АЛЕРГІЯ НА ХОЛОД
Поява на шкірі різних висипів після дії холоду говорить 

про те, що в організмі запустився цілий каскад реакцій, 

зокрема вироблення гістамінів. Це біологічні речовини, 

які провокують появу набряку, сверблячки, висипів. Тому 

насамперед необхідно прийняти антигістамінний препа-

рат. Обов'язково потрібно звернутися до фахівця за кон-

сультацією. Тому що алергія на холод часто розвивається 

на тлі інших захворювань, наприклад, патології нирок чи 

печінки. У такому разі підбирається комплексне лікуван-

ня, яке впливає і на причину, і наслідки.

ПРОФІЛАКТИКА ХОЛОДОВОЇ АЛЕРГІЇ

Дотримуйся цих правил, щоб знизити ризик виникнен-

ня алергії на холод.

 Не варто безпосередньо перед виходом на вулицю 

вмиватися. При цьому змивається ліпідний шар і шкіра 

стає сприйнятливішою до холоду.

 На відкриті частини шкіри потрібно нанести щіль-

ний «зимовий» крем.

 Одяг по сезону, із натуральних тканин. Він повинен 

щільно прилягати, щоб не створювалося додаткове тертя 

на шкіру.

 Прогулянки в холодний день мають бути недовгими. 

Періодично потрібно заходити в тепле приміщення.

 Можна досягти певної стійкості до холоду за до-

помогою процедур, що загартовують. Наприклад, обли-

вання холодною водою. Але робити це треба дуже м'яко, 

знижуючи температуру води на 0,5–1 градуси на тиждень 

і під контролем фахівця. Також можна зустріти рекомен-

дацію протирати обличчя кубиком льоду. Але знову ж 

таки, це необхідно робити під контролем лікаря. Тому 

що є люди із судинним типом шкіри. І після такого 

домашнього кріомасажу у них може спостерігатися 

посилення судинних проявів, збільшення кількос-

ті поверхневих капілярів.

 ЗБЕРІГАЄМО ТЕПЛО
До речі, Департамент охорони здоров’я Хар-

ківської міської ради надав декілька корисних 

порад, як зігрітися під час морозів.

1. Дихайте носом.

2. Вживайте правильні напої. Те, що 

алкоголь зігріває, — міф. Краще пити 

трав'яний чай, чай з імбиром або лимоном, 

а також гарячий шоколад. Гарний рецепт: узяти 

стакан яблучного соку, додати половину чайної 

ложки кориці, довести до кипіння і пити. Також енергію 

для вироблення тепла дадуть швидкі вуглеводи.

3. Багатошаровий одяг. Краще одягнути кілька шарів 

порівняно легкого одягу, ніж один теплий. У морозні дні 

намагайтесь одягати речі, виготовлені з натуральних тка-

нин. Термобілизна — те, що треба. Взуття не повинно бути 

тісним, не перетягуйте ноги туго шнурками. Якщо руки, 

ноги і голова погано утеплені, замерзнете набагато швид-

ше.

4. Ніяких прикрас. У мороз не рекомендують носити 

прикраси і навіть окуляри. До того ж каблучки на пальцях 

ускладнюють нормальну циркуляцію крові.

5. Тепла ванна. При переохолодженні добре допомагає 

тепла ванна. Якщо сильно замерзли, наберіть у ванну во-

ду кімнатної температури. Занурюватись одразу в гарячу 

ванну не можна.

6. Харчування по-зимовому. Не виходьте з дому, не поїв-

ши. Калорійна гаряча їжа, особливо рідка, наприклад суп, 

дає людині енергію для зігрівання і дозволяє уповільнити 

тепловтрату на морозі. У холодну пору року можна з'їдати 

в день на 400 калорій більше.

7. Не нервуйте. Стрес діє на наш організм так само, як 

мороз.

8. Розслабтеся. На морозі люди інстинктивно напружу-

ються, а потрібно, навпаки, розслабити м'язи і розправи-

ти плечі — стане тепліше.

9. Загартовуйтеся. Загартовані люди спокійно перено-

сять люті морози.

ÍÅÇÂÈ×ÍÀ ÀËÅÐÃIßÍÅÇÂÈ×ÍÀ ÀËÅÐÃIß
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Ãîðîñêîï íà 14 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Не отказывайте никому, кто обратится к вам за помо-

щью: чем больше добрых дел вы сделаете, тем лучше, 

прежде всего, для вас, — закон бумеранга работает, даже 

если речь идет о благотворительности.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Общаясь с окружающими, вы буквально на физиче-

ском уровне сможете ощутить, говорят они вам правду 

или лгут. Воспользуйтесь этим знанием для того, чтобы 

сделать важные выводы относительно ваших с ними от-

ношений.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Делая добро другим людям, вы будете расти в соб-

ственных глазах, считая себя благородными во всех от-

ношениях — только не позволяйте себе слишком далеко 

заходить в самолюбовании — это, мягко говоря, некра-

сиво.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня не лучший день для начала важных дел — ва-

ши старания вряд ли увенчаются успехом. Звезды ре-

комендуют перенести их на потом. Лучше займитесь 

завершением текущих проектов, это принесет гораздо 

больше пользы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Столкнувшись с задачей, которая на первый взгляд 

покажется неразрешимой, необходимо взять время на 

размышление: подумав, не торопясь, вы поймете, что 

ответ проще, чем кажется. Вечером можно немного рас-

слабиться за бокалом вина и чем-нибудь вкусненьким.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Заниматься нужно только текущими — и не самыми 

важными — делами, глобальные проекты лучше отло-

жить до более благоприятного времени, когда для них 

сложатся максимально удачные условия. Семья — вот 

что должно быть сегодня на первом месте.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сегодня желательно действовать по заранее состав-

ленному плану: так вам удастся сконцентрироваться 

и не отвлекаться на внешние раздражители. Возможно, 

что соседи или приятели будут чрезмерно навязчивы 

в общении. Старайтесь их мягко отшить.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Важная информация, которую вы получите в это вре-

мя, поможет найти ответ на давно мучивший вопрос — 

скорее всего, профессионального свой ства. Необходи-

мо будет только сопоставить и проанализировать факты.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Прежде чем взяться за реализацию серьезного проек-

та, необходимо навести порядок в делах — вплоть до 

мелочей, которые, как правило, отнимают массу време-

ни. И уже в понедельник с новыми силами приступать 

к важной работе.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Таким экономным и прагматичным людям, как вы, 

желательно проявлять щедрость по отношению к окру-

жающим людям: поделитесь с ними тем, что имеете, 

и вскоре получите гораздо больше.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Прилив энергии, который вы можете почувствовать 

в это время, будет провоцировать повышенную физи-

ческую активность. Лучше проявить осторожность и не 

переусердствовать. Обратите внимание на проблемы де-

тей — они ищут в вас поддержки.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Как в профессиональном, так и в личном плане ни 

в коем случае нельзя сдавать назад: цель, к которой вы 

стремитесь, уже близка, поэтому, преодолевая себя, 

необходимо двигаться в ее направлении дальше. Про-

явите стойкость и терпение, чтобы потом не жалеть об 

упущенных возможностях.
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По горизонтали: 1. Жилище, приют. 5. Непар-

нокопытное животное рода лошадей. 7. Лицо, 

пользующееся признанием, влиянием. 8. Порода 

служебных собак. 11. Защитный головной убор. 

13. Прибор для лечения с помощью вдыхания 

распыленных частиц. 14. Жена. 15. Специальная 

программа, необходимая для корректной работы 

компьютера. 16. Отрезок, соединяющий верши-

ну треугольника с серединой противоположной 

стороны. 18. Тропическое растение с красивыми 

пестрыми листьями. 19. Сообщение, разъясне-

ние для публики, произносимое ведущим кон-

церта. 21. Знак, восстанавливающий основное 

значение ноты. 22. Цель, разумное основание. 

24. Строй кораблей при следовании один за дру-

гим по линии курса. 25. Старая единица емкости 

сыпучих тел. 26. Единица исчисления времени.

По вертикали: 1. Периодически пересыхаю-

щая река в Австралии. 2. Тонкое сухое печенье 

с клетчатым оттиском на поверхности. 3. Осо-

бо приготовленный мясной фарш в округлой 

и удлиненной прозрачной оболочке. 4. Игра на спе-

циальном столе, при которой шары загоняются в лу-

зы. 5. Жидкость, насыщенная соком того, что в ней 

варилось. 6. Часть стола для бильярда. 9. Исключение 

из религиозной общины. 10. Приспособление для ис-

кусственного выращивания недоношенного ребенка. 

11. Тригонометрическая функция. 12. Краткое изло-

жение христианского вероучения. 17. Черная смоли-

стая масса, употребляемая для заливки покрытий до-

рог, улиц, тротуаров. 18. Полый цилиндр в различных 

машинах и механизмах. 19. Цилиндрической фор-

мы вместилище. 20. Простолюдин, незнатный чело-

век. 21. Заготовка для производства рельсов, балок. 

23. Хищная птица с серовато- белым оперением.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Кров. 5. Осел. 7. Авторитет. 8. Колли. 11. Каска. 13. Ингалятор. 14. Супруга. 15. Драйвер. 16. Медиана. 

18. Бегония. 19. Конферанс. 21. Бекар. 22. Смысл. 24. Кильватер. 25. Мера. 26. День.

По вертикали: 1. Крик. 2. Вафли. 3. Колбаса. 4. Бильярд. 5. Отвар. 6. Луза. 9. Отлучение. 10. Инкубатор. 11. Котангенс. 

12. Катехизис. 17. Асфальт. 18. Барабан. 19. Кадка. 20. Смерд. 21. Блюм. 23. Лунь.

Бібліотекарі ЦБС Шевченківського району 
Департаменту культури ХМР запрошують 
на арт-екскурс з історії різдвяної листівки.

КК
оли на землю приходять свято Різд-

ва Христового та інші свята, хочеться 

привітати всіх своїх близьких тепли-

ми словами та гарною вітальною листівкою. 

Вітальна листівка — незвичайний, проте дуже 

важливий елемент будь-якої святкової урочис-

тості, який здатний створити чудову атмосферу, а че-

рез багато часу оживити в пам’яті всі приємні спо-

гади про минуле свято. 

Ще недавно багато з нас 

напередодні свят власно-

руч підписували віталь-

ні листівки та надсилали 

поштою вітання доро-

гим серцю людям. Це був 

справжній ритуал: зна-

йти найкращі за малюн-

ком листівки, згадати всіх 

друзів, родичів, написати 

побажання кожній рідній 

людині. А потім у відпо-

відь отримати купу вітань. 

Листівка була знаком 

прихильності та особливої уваги й таким же атри-

бутом свята, як пухнаста ялинка, запах мандаринів, 

яскраві гірлянди та блискуча мішура.

— Якщо вам цікаво було б дізнатися, коли та за 

яких обставин з'явилися у світі ці красиві картинки, 

що приносять радість усім, хто їх отримує, то бібліо-

тека сімейного читання запрошує всіх бажаючих на 

арт-екскурс «Листівки зі старого альбому». Ви ді-

знаєтесь багато цікавого: хто був автором першої 

поштової листівки, про 

улюблені сюжети ново-

річних і різдвяних листі-

вок в різних країнах світу 

тощо, — зазначили біб-

ліотекарі.

А в кінці арт-екскурсу 

хобі-центр «Сімейка та-

лантів» запрошує на 

онлайн майстер-клас з 

орігамі «Новорічна лис-

тівка» від нашої читачки 

Наталії Мусієнко, керів-

ника гуртка орігамі «Дзу-

нако» ЦДЮТ № 1 м. Хар-

кова. Попереду ще будуть свята новорічного циклу, 

отже, якщо ви вирішили приємно здивувати своїх 

рідних та друзів або просто провести вечір творчості 

разом зі своєю дитиною, то цей майстер-клас саме 

те, що треба. Не забувайте — найкращий подарунок 

той, що зроблений власними руками. Заходьте за по-

силанням https://www.smore.com/cyjw2.

ËÈÑÒIÂÊÈ ÇI ÑÒÀÐÎÃÎ ËÈÑÒIÂÊÈ ÇI ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÀËÜÁÎÌÓÀËÜÁÎÌÓ
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