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ÂÎËÞ È ÄÓÕ
ÍÅ ÑËÎÌÈÒÜ!

В 
минувшие выходные в  ре-
зультате очередного ра-
кетного удара по критиче-

ской инфраструктуре, город ока-
зался обесточенным. Энергетики, 
работники коммунальных служб 
провели титаническую работу 
и  сделали все возможное для 
возобновления жизнедеятельно-
сти города, отметил Харьковский 
городской голова Игорь Терехов:

— Утром 14 января захватчики 
атаковали город, было зафикси-
ровано два прилета в  Индустри-
альном районе Харькова. Били 
ракетами С-300, специально це-
лясь по инфраструктуре и  про-
мышленным объектам. Позже бы-
ли нанесены удары по Харьковской области. 
Пропал свет… Метро, наземный электро-
транспорт — троллейбусы и трамваи — оста-

новились. Ситуация была очень сложной, но 
наши героические энергетики и  коммуналь-
щики сделали все возможное, чтобы вернуть 

горожанам нормальные комфорт-
ные условия. В воскресенье с утра 
было восстановлено движение по 
всем линиям Харьковского мет-
рополитена, завершены работы 
по обеспечению водоснабжения, 
после возобновления стабильной 
подачи электроэнергии все во-
допроводные насосные станции 
функционируют в  заданном ре-
жиме. Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто принимал 
и  принимает участие в  необходи-
мых ремонтно- восстановительных 
работах. Сегодня наша главная 
задача — вместе противостоять 
террору, держаться и  выстоять! 
И  какие бы попытки ни предпри-

нимал российский агрессор, волю и  дух на-
ших людей не сломить. Помним, что мы вме-
сте, мы — харьковчане!

ОККУПАНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕРРОР УКРАИНЫ, НАНОСЯТ УДАРЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ИЖИЛЫМ ОБЪЕКТАМ. 
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВРАЖЕСКОЙ АРМИЕЙ ХАРЬКОВУ, ОЦЕНИВАЕТСЯ В МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ. 

ОКОЛО 500 ДОМОВ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНЫ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ. ПОМИМО ЖИЛОГО 
ФОНДА, ПОВРЕЖДЕНЫ 109 ШКОЛ, 110 ДЕТСАДОВ, БОЛЕЕ 50 МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ, КОТЕЛЬНЫЕ, ВОДОПРОВОДЫ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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ÓÆÅÑÒÎ×ÈÌ 
ÑÀÍÊÖÈÈ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак обсудил в видеоформате 
с директором Института международных 
исследований Фримана Спогли (FSI), 
экс-советником Президента США по 
национальной безопасности, Послом 
Майклом Макфолом продолжение санкционной 
политики и план работы на текущий год 
возглавляемой ими Международной рабочей 
группы по санкциям против рф.

Руководитель ОП рассказал о недавних 

переговорах с координатором Государственно-

го департамента США по санкциям, Послом 

Джеймсом О’Брайеном, в результате которых 

было достигнуто соглашение о необходимости 

применения ограничительных мер к россий-

ским пропагандистам и публичным деятелям, 

оправдывающим вой ну.

Говоря о плане работы на 2023 год, Андрей 

Ермак и Майкл Макфол согласились с важ-

ностью использования экспертизы Междуна-

родной рабочей группы в процессе разработки 

законодательства в Конгрессе.

Андрей Ермак убежден, что следующий 

санкционный пакет должен предусматри-

вать усиление давления на финансовый 

и банковский секторы страны- агрессора, 

а также введение санкций против росатома 

и лиц, причастных к атакам на АЭС Украины.

Также было предложено расширить подход 

к разработке санкционной политики и при-

менять ограничительные меры не только 

к отдельным физическим или юридическим 

лицам, но и к секторам экономики. Речь идет, 

в частности, о продолжении санкционного 

давления на финансовый сектор, оборонный 

комплекс, введении санкций в отношении 

ІТ-отрасли, представители которой принима-

ли участие в кибератаках на украинские госу-

дарственные учреждения и координировали 

удары дронов- камикадзе по критической ин-

фраструктуре Украины.

14 ЯНВАРЯ ОККУПАНТЫ НАНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ МАССИРОВАННЫЙ РАКЕТНЫЙ УДАР 
ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ. КИЕВ, ХАРЬКОВ, ОДЕССА, КРИВОЙ РОГ, ДНЕПР, ВИННИЦА, 
ЛАДЫЖИН, БУРШТЫН, ЛЬВОВЩИНА, ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ДРУГИЕ ГОРОДА БЫЛИ 
МИШЕНЯМИ ТЕРРОРИСТОВ. ВЕЗДЕ  ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪЕКТЫ! В ДНЕПРЕ 
ОТ ВЗРЫВА РОССИЙСКОЙ РАКЕТЫ РАЗРУШЕН ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 
ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ И РАНЕНЫХ… РАЗБОР ЗАВАЛОВ ПРОДОЛЖАЛСЯ ВСЮ НОЧЬ

П
резидент Украины Владимир Зеленский выра-

зил соболезнования родным и близким погиб-

ших и отметил, что остановить российский тер-

рор можно и нужно только на поле боя в Украине:

— Это необходимо сделать на нашей земле, в нашем 

небе, в нашем море. Иначе — никак. Что для этого нуж-

но? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров 

и которого так ждут наши воины. Любые уговоры или про-

сто время, которое идет, не способны остановить террори-

стов, методично убивающих наших людей 

ракетами, купленными в Иране дронами, 

своей артиллерией, танками и минометами. Мы должны 

сделать все, чтобы остановить рашизм так же, как свобод-

ный мир в свое время остановил нацизм. И я благодарен 

всем, кто нас поддерживает, всем, кто понимает, почему 

такому злу нельзя давать ни единого шанса!

Владимир Зеленский также подчеркнул, что самая слож-

ная ситуация — на Харьковщине и в Киевской области:

— Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы 

как можно скорее восстановить генерацию и подачу элек-

тричества. Все службы работают в местах, куда попали 

российские ракеты. Каждый, кто причастен к преступле-

ниям против Украины и украинцев, будут найдены и при-

влечены к ответственности. Враг получит наш ответ на 

поле боя. Наши воины это обеспечат.

ÍÈ ÅÄÈÍÎÃÎ ØÀÍÑÀ 

ÒÅÐÐÎÐÓ!

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
и исполнительный комитет Харьковского городского 
совета выражают соболезнования родным и близким 
пострадавших в результате ракетного удара российской 
армии в Днепре.

В 
минувшую субботу 14 января агрессор нанес 

ракетный удар по многоэтажному жилому до-

му в Днепре. Жестокость и цинизм врага не 

знают границ, отметил Игорь Терехов:

— Страшная трагедия забрала жизнь десятков мир-

ных жителей, которые просто находились дома в свой 

выходной.

Душа каждого харьковчанина болит за Днепр. Мо-

лимся за тех, кто продолжает сражаться за жизнь. 

Желаем найти всех пропавших живыми. Желаем сил 

и терпения пережить эту трагедию родным и близким 

погибших, жизни которых унесла вражеская ракета.

Никогда не забудем и не простим! Страна- террорист 

сполна заплатит за каждый разрушенный дом, улицу 

и город. За каждую искалеченную жизнь!

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ 
È ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÌ!

Ремонтники службы внешних водопроводных сетей 
Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС завершили комплекс 
восстановительных работ на магистральном водоводе 
диаметром 1600 мм на ул. Павла Скоропадского 
в Немышлянском районе.

Э
тот трубопровод обеспечивает водоснабжение 

нескольких районов города. Ремонтные работы 

проводились без отключения услуги потребите-

лям, сообщил начальник районной службы Павел Гладков:

— Ремонт водоводов большого диаметра всегда непро-

стой. Но работы завершили оперативно, ведь мы не впер-

вые сталкиваемся с подобными аварийными ситуациям. 

Сейчас приводим в порядок место разрытия.

Отметим, что за прошедшую неделю бригады устранили 

72 аварийные ситуации на водоводах и капитально отре-

монтировали 26 водоразборных колонок.

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ
ÂÎÄÎÉ — ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
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УЛИЦЫ 
БЕЗ МУСОРА
За три месяца с улиц Плехановской, 
Молочной и Тарасовской работники 

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
Департамента жилищно- коммунального хозяйства 

ХГС вывезли более 1,7 тыс. куб. м ТБО.

Убирать улицы от мусора в районе стадиона «Ме-

таллист» и Конного рынка не прекращали с пер-

вых дней полномасштабного вторжения, сообщи-

ли на предприятии:

— На этом маршруте работает бригада мусоро-

воза в составе водителя Виталия Шаповала и груз-

чика Константина Лещенко. Оба на предприятии 

достаточно много лет: Шаповал — восьмой год, 

Лещенко — четвертый. Начало вой ны 24 февра-

ля застало их дома. После эвакуации своих семей 

мужчины вышли на работу и до сегодняшнего дня 

делают это без перерыва. Неоднократно попадали 

в зону обстрелов, в частности при уборке на Пав-

ловом Поле, но, к счастью, не пострадали.

Сегодня Харьков продолжают обстреливать. 

Во время воздушной тревоги и угрозы обстрелов 

бригада переезжает в безопасное место, а затем 

снова возвращается к работе. По словам комму-

нальщиков, они довольны условиями труда, кол-

лективом и отношениями с руководством. Так 

же хорошо к работникам предприятия относятся 

и местные жители, однако с их возвращением воз-

никают и проблемы.

— В первые дни вой ны нас чуть ли не на ру-

ках носили, а сейчас машины бросают где угодно. 

Иной раз приезжаешь, а заехать не можешь, — го-

ворит Виталий Шаповал, — Конный рынок и ули-

цы вокруг него — одно из таких проблемных мест, 

поэтому обращаемся к харьковчанам с просьбой 

относиться к парковке своего автотранспорта бо-

лее ответственно.

Ñ ÏÎËÍÎÉ ÑÀÌÎÎÒÄÀ×ÅÉ
В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА. 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ОТМЕТИЛ, 
ЧТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УДАЛОСЬ 
ВОССТАНОВИТЬ УЖЕ БОЛЕЕ 66 МНОГОЭТАЖНЫХ 
ДОМОВ

М
эр подчеркнул, что в работах по восстановле-

нию задействованы все строительные органи-

зации: «Делаем все возможное, чтобы харь-

ковчане видели конкретные результаты». Сто-

ляр КП «Харьковское ремонтно- строительное 

предприятие» Байрам Юсифов работает на 

предприятии более шести лет. Вместе с колле-

гами приводит в порядок поврежденные вра-

жескими обстрелами дома. Ежедневно Байрам 

Юсифов выезжает на различные объекты 

в Харькове, чтобы закрыть контуры, восстано-

вить поврежденные конструкции, отремонти-

ровать пострадавшие от снарядов агрессора 

здания, рассказали в ХРСП:

— Его ответственность, трудолюбие и незау-

рядный профессиональный опыт особенно нужны сейчас. 

С такой же отдачей, как и в довоенные времена, Байрам 

и все наши сотрудники работают и сегодня. Мы понима-

ем, как городу необходима помощь нашего предприятия, 

и будем прикладывать для этого максимум стараний.

Двійнята, які вижили торік в ДТП на окружній у Харкові, 
наново навчилися ходити.

Ю
ля та Денис втратили в ДТП матір та батька. 

Вони пройшли курс лікування за кордоном 

і повернулися додому. Тітка та опікунка двійні 

Альона Арутюнян каже: те, що діти можуть бігати по май-

данчику для ігор, — наслідок тривалого лікування та реабі-

літації під керівництвом харківських та іноземних лікарів.

— Наш Денис боровся довгий час за життя, переніс де-

кілька операцій. Потім, коли вже стан стабілізувався, дітей 

перевели до лікарні № 17, до травматологічної клініки. Там 

діти продовжували реабілітацію. Вона була болісна, — зга-

дує Альона Арутюнян.

В обох дітей були переломи стегон та забої, у хлопчика — 

травми голови. Дениса та Юлю наново вчили ходити лікарі 

17-ї міської лікарні.

Після початку бойових дій на Харківщині, розповідає 

Альона, Харківська міська рада запропонувала родині ви-

їхати до Швейцарії — Юля та Денис все ще перебували в лі-

карні. За кордоном діти пройшли повне медичне обстежен-

ня і комплексну реабілітацію. Там також вони плавали в ба-

сейні, відвідували лікувальну фізкультуру.

— Ми пробули у Швейцарії півроку, діти вже краще себе 

почували, і як, мабуть, всі, почали сумувати за домівкою. 

Складно було морально, тому вирішили повернутися додо-

му, — каже Альона.

За даними Харківської обласної прокуратури, у справі 

про аварію отримані всі необхідні експертизи, розслідуван-

ня — на фінальній стадії.

Психологи порадили опікунці поки не говорити з дітьми 

про ДТП та втрату батьків, а налагоджувати їхній емоцій-

ний стан.

ÁÎÐÎËÈÑß ÇÀ ÆÈÒÒß I ÂÑÅ
ÇÄÎËÀËÈ

ДТП сталася 12 січня 2022 року. 
За даними поліції, 34-річний водій автомобіля 

Kia рухався зі сторони Дергачів в напрямку 
Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну 

смугу руху, де зіткнувся з автомобілем таксі 
Toyota Camry під керуванням 31-річного чоловіка. 
Автомобіль таксі прямував йому назустріч по своїй 
смузі. Загинули водій Кіа та подружжя з іншого 
авто. Хлопчик та дівчинка, які їхали в таксі разом 

із батьками, отримали численні травми.

По инициативе Харьковского городского головы 
Игоря Терехова и при содействии Христианской церкви 
«Искупление» Администрация Салтовского района получила 
партию масляных обогревателей для социально уязвимых 
слоев населения.

Д
иректор Департамента по работе с общественны-

ми объединениями ХГС Никита Стерин отметил, 

что в сегодняшних непростых условиях поддержка 

и социальная защита нуждающихся — одно из приоритет-

ных направлений работы городского совета. Определенные 

категории граждан, в частности пожилые люди, особенно 

нуждаются в заботе и внимании. Поэтому поддержать их — 

наша первоочередная задача.

ÏÎÌÎ×Ü È ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ
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В
одохреще — традиційна назва народних та цер-

ковних святкувань, що проходять у день Богояв-

лення та Хрещення Господнього. Інші назви: Во-

дохрещі, Водохрище, Водохрища, Водохрестя, Водосвят-

тя, Водохрищі, Йордан, Єрдань, Ордан.

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ — хрещення Іваном Хрес-

тителем Ісуса Христа на річці Йордані, а також велике 

свято різдвяно- новорічного циклу, яке християни від-

значають щороку. Також у цей день відбулося Богоявлен-

ня, проте ці свята слід розрізняти. Богоявлення присвя-

чене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан, де Христос 

об'являє себе людям як Месію і Спасителя.

 ТРАДИЦІЇ
Напередодні, у Водохресний святвечір, який ще нази-

вали Голодна кутя, або Голодний вечір, проводили обря-

ди, пов’язані з освяченням води. У цей час припинялися 

веселощі і рясні застілля, а господині готувалися до посту, 

варили пісне сочиво (кутю) без масла і сиру. А після свята 

починали готуватися до зимового весільного сезону.

Свято Водохреща увібрало в себе багато язичницьких 

і християнських звичаїв, головними з яких, звісно, були 

обряди із водою, які мали очисний характер. Готувалися 

до свята напередодні: мили хати 

і ретельно вимітали сміття.

Всього здійснюється два об-

ряди освячення води: напере-

додні Водохреща, у Водохрес-

ний вечір, — всередині церкви, 

та в сам день Водохреща — на 

найближчому озері або річці.

До церкви йшли ввече-

рі 18 січня, а по закінченню служби відбувалося велике 

водосвяття. Після церкви всією сім’єю пили святу воду, 

окропляли нею худобу, будинок. І хоча вся вода цього дня 

є «святою», саме «вечірня» вважається найсильнішою. 

Тож багато хто занурюється в ополонку саме ввечері, на-

передодні Водохреща, — коли зійде перша зірка.

Напередодні Водохреща дотримувалися суворого посту. 

За вечерею у Водохресний вечір їли кутю, млинчики, за-

пиваючи страви вівсяним киселем. Сідати до вечері мож-

на було тільки після того, як кожен вип’є по ложці свяче-

ної води. Повечерявши, всі клали ложки до однієї миски, 

а зверху — хлібину: щоб хліб вродив. Господар дому після 

вечері «закликав мороз»: виходив із кутею на вулицю та 

виголошував: «Морозе, морозе, йди до нас вечеряти, та не 

морозь наших коней, биків, курей, свиней, жита і пшени-

ці!»

До речі, цього року морози на Водохреще навряд чи бу-

дуть. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діден-

ко. Навпаки, за її прогнозом, в Україну йде нове потеплін-

ня, пік якого припаде саме на цей день:

— Отже, поки що очікуємо підйом стовпчиків термо-

метрів вгору, пік потепління — на Водохреще.

Проте, за прогнозом Наталки Діденко, орієнтовно 

з 23–24 січня в Україні очікується наступне похолодання.

… Після вечері діти «проганяли кутю»: вибігали на 

подвір’я й били палицями об кут хати, приказуючи:

Тікай, кутя, із покуття,

А узвар — іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

А дідух — на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

Коли на вулиці темнішало, із хати виносили дідуха, під-

палювали, «спалюючи» зиму та закликаючи весну. Попіл 

несли у город — аби добре огірки вродили.

Також відомо, що на Водохреще збирали сніг, а воду, 

яка утворилася, зливали у глечик і берегли на випадок 

хвороби. Вважається, що ця вода зцілює судоми, запамо-

рочення, оніміння ніг. Водохресний сніг додавали в корм 

коням, щоб вони не хворіли, та давали курям, щоб вони 

почали раніше нестися. Як і у Водохресний святвечір, так 

і в день Водохреща, 19 січня, після обряду водосвяття про-

водили обряд очищення будинків, щоб звідусіль вигнати 

нечисть освяченою водою.

ОБРЯДИ
Ніч на Водохреще — остання ніч для проведення свя-

точних ворожінь, бо після закінчення Святок ворожити 

вже не дозволяється. Дівчата гадали на майбутнє, на за-

міжжя, на судженого. Також у цей день ворожили на уро-

жай. У Водохресний вечір востаннє щедрують: хлопці ще-

друють лише під вікнами тих дівчат, 

хто на виданні. Також це останній день 

колядок, на який «Меланку» водять 

здебільшого дівчата.

Свічку, яку приносили разом зі свя-

тою водою зі служби у Водохресний 

святвечір, зберігали: вважалося, що ця 

свічка захищає від нечистої сили.

У народі вірили, що дитина, охре-

щена в 19 січня, стане дуже щасливою 

людиною.

Після обіду господарі у дворі роз-

кладали необмолочені снопи різних 

культур, розломлені на шматочки хліб 

і житні коржі, залишені для Водохре-

ща з Нового року та Різдва Христо-

вого. До їжі з хлівів випускали худобу і, поки вона їла, її 

окропляли водою, принесеною з ополонки: щоб худоба 

весь рік була ситою.

Одразу після Водохреща розпочиналась пора весіль, 

а тому дуже популярним 19 січня був обряд вибору на-

речених. Молодь одягалась у найкращі вбрання. Для об-

ряду «Вибір наречених» на водосвяття і святкову службу 

з’їжджалися навіть із сусідніх сіл хлопці і дівчата, які пла-

нували створити сім’ю в новому році. Приглядатись по-

чинали ще під час служби, а безпосередньо оглядини про-

водили вже після обіду. Дівчата ставали в один або кілька 

рядів недалеко від ополонки або біля церковної огорожі, 

а хлопці ходили між ними. Окрім хлопців, розглядали ді-

вчат і їхні батьки.

ÂÎÄÎÕÐÅÙÅÂÎÄÎÕÐÅÙÅ

СВЯТО ВОДОХРЕЩА ХРИСТИЯНИ СХІДНОГО ОБРЯДУ ВІДЗНАЧАЮТЬ 19 СІЧНЯ. 
ЦЬОГО ДНЯ ЗАКІНЧУВАЛИСЯ СВЯТКИ (ЦИКЛ ЗИМОВИХ 
РІЗДВЯНО НОВОРІЧНИХ СВЯТ)

За народними повір’ями, у цю ніч відкриваються небеса і можна просити у Бога все що завгодно.
ЗАБОРОНИ НА 19 СІЧНЯ

 З цього дня протягом тижня не можна прати одяг на річці, аби не впустити в одежу злого духа.
 Не можна надягати старі і брудні речі.
 Заборонено заздрити і бажати зла іншій людині.
 Рукодільничати: шити і в'язати сьогодні — до біди.
 Стригти волосся і нігті — до проблем.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА 19 СІЧНЯ
 Якщо на Хрещення заметіль, то і в кінці квітня чекай хуртовини.
 Холодна і ясна погода — до посушливого літа; сніжна і похмура — до хорошого врожаю.
 Похмуре небо, великий іній і сніг віщують родючий рік.
 Ясний день — до неврожаю.
 Опівдні сині хмари — до урожаю.
 Сильні вихори на Хрещення піднімаються — до хорошого роїння бджіл.
 Якщо день теплий, то хліб буде густий.
 Зоряна ніч — до урожаю гороху і ягід. Ще це знак, що вівці в цьому році будуть добре ягнитися.
 Повний місяць — до повноводдя навесні.
 Якщо день сонячний і теплий, то хороша погода триватиме ще кілька тижнів.
 Якщо йде дощ, то дощитиме до кінця місяця.
 Якщо сніг до паркану привалив, літо погане буде. Якщо ж є проміжок, то врожайне.
 Собаки багато гавкають — буде вдосталь дичини.
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У
Харкові кожен може знайти заняття до душі, адже 

у місті діють різноманітні мистецькі та спортивні 

школи, дитячо- юнацькі та молодіжні клуби. При 

загальноосвітніх школах та міських бібліотеках теж ство-

рюють цікаві гуртки.

 ДОЛУЧАЙСЯ ДО ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ
Харківська батьківська рада Департаменту освіти ХМР 

пропонує дітям у режимі онлайн переглянути спеціальні 

освітні серіали для підлітків від «Діі». Саме розділ «Циф-

рова освіта» на порталі допоможе обрати майбутню спе-

ціальність, дізнатися більше про сучасні професії та тех-

нології.

До уваги підлітків вже виклали матеріали, які допо-

можуть дізнатися більше про такі професії, як діджитал- 

маркетолог, SMM-спеціаліст, Front-end- і Back-end-

розробник, QA (тестувальник програмного забезпе-

чення), UI/UX-дизайнер, бізнес- аналітик тощо. Розділ 

порталу містить ще й цікавий підрозділ з екології. Там 

вже виклали освітній серіал «11 кроків, які змінять ва-

ше життя на краще і дозволять зберегти нашу планету». 

Переглядати можна і за участі батьків. Дітям з гумані-

тарним складом розуму більше стане до вподоби мате-

ріал про поєднання золотих стандартів журналістики, 

а технарі зможуть за допомогою порталу поглибити 

знання у сфері машинного навчання та дізнатися біль-

ше про професії, що стосуються штучного інтелекту. 

А щоб самотужки покращити знання англійської мови, 

кожен підліток в змозі, зайшовши на сайт lingva.ua, до-

лучитися до наймасовішого освітнього проєкту України 

LINGVA.SKILLS.

 ЗАНЯТТЯ У БІБЛІОТЕКАХ
Сьогодні у міських бібліотеках можна не тільки почита-

ти книжку, а й знайти для себе інші цікаві справи. Для сво-

їх постійних відвідувачів ці заклади пропонують гуртки 

літературного, краєзнавчого, психологічно- дискусійного, 

інтелектуального, образотворчого, театрального та музич-

ного спрямувань.

Бібліотеки постійно змінюються. Це не просто місце, 

куди приходять читати чи шукати потрібну інформацію. 

Сьогодні це місце, де можна цікаво провести дозвілля як 

дітям, так і їхнім батькам чи бабусям і дідусям. Для шко-

лярів при бібліотеках наразі є можливість відвідати заходи 

онлайн.

 ПРОПОЗИЦІЇ ВІД КЛУБІВ
Установи дитячо- юнацьких молодіжних клубів тради-

ційно проводять набір на безкоштовні гуртки. Тут мож-

на обрати для себе цікаві заняття — спортивні (настіль-

ний теніс, футбол, танці, спортивне орієнтування), твор-

чі (образотворче, декоративне мистецтво), туристично- 

краєзнавчі, театральні, музичні та хорові заняття, гуртки 

іноземних мов.

 ЧИМ МОЖНА ЗАХОПИТИ І РОЗВАЖИТИ 
ДИТИНУ ВДОМА
 НАВЧИТИ ГОТУВАТИ ПРОСТІ СТРАВИ. Коли 

ви готуєте щось вдома — залучайте дитину також вчитися 

кулінарній справі. Можна приготувати разом печиво чи 

прості канапки, які вона потім може зробити самостійно. 

Заняття цікаве й у житті знадобиться.

 ТВОРЧІ ЗАНЯТТЯ, яким можна приділити час 

вдома. Папір та фарби, деталі для створення колажів чи 

ліплення з полімерної глини, опанування незвичайного 

музичного інструменту — тут уже треба радитися особис-

то з дитиною.

 Влаштовуйте ВЕЧІРНІЙ ПЕРЕГЛЯД КІНО ТА 

СІМЕЙНІ ВЕЧЕРІ. Вибрати можна як художнє кіно, так 

і науково- пізнавальне, яке додасть знань дитині. Дорос-

лі можуть пояснити чимало подій, наприклад, у сюжетній 

лінії. Такі прості традиції, до всього, ще й не дозволять від-

далитися одне від одного, навіть якщо ви щодня на роботі. 

Огляд фільму триватиме 1–2 години, ще 30–40 хвилин — 

вечеря разом за столом. Можна це поєднати, якщо любите 

вечеряти за переглядом фільмів. Але, якщо вибирати кіно 

та меню на вечерю разом, діти також зацікавляться та по-

люблять таку традицію. Приємного відпочинку!

×ÈÌ ÇÀÖIÊÀÂÈÒÈ ÄÈÒÈÍÓ ×ÈÌ ÇÀÖIÊÀÂÈÒÈ ÄÈÒÈÍÓ 
ÏÎÇÀ ØÊÎËÎÞÏÎÇÀ ØÊÎËÎÞ
ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА КАНІКУЛ 
БАТЬКАМ ВАРТО ЗАДУМАТИСЯ НЕ ТІЛЬКИ 
ПРО ШКІЛЬНІ ЗАНЯТТЯ, А Й ПРО ЦІКАВЕ 
І КОРИСНЕ ДОЗВІЛЛЯ СВОЇХ ДОНЕЧОК 
ТА СИНОЧКІВ. ВИ СКАЖЕТЕ, ЩО ЧАДО 
ВЖЕ І ТАК ВІДВІДУЄ МУЗИЧНУ 
ЧИ СПОРТИВНУ ШКОЛУ. 
АЛЕЖ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРИХОВАНИХ 
ТАЛАНТІВ ЦЬОГО НЕДОСТАТНЬО
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ПІД ЧАС ЧЕРГОВОГО РАКЕТНОГО 
ОБСТРІЛУ ХАРКОВА, ЩО СТАВСЯ 
10 СІЧНЯ, ДІСТАЛОСЯ НЕ ЛИШЕ 
СКЛАДСЬКИМ ПРИМІЩЕННЯМ. 
ОДНА ІЗ ДВОХ РАКЕТ, ЩО 
ОКУПАНТИ СПРЯМУВАЛИ НА 
МІСТО, ПОТРОЩИЛА ТРУБИ 
ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
В КИЇВСЬКОМУ РАЙОНІ, 
РОЗТАШОВАНІ ПІД ПРОЇЖДЖОЮ 
ЧАСТИНОЮ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА

Б
ув пошкоджений трубопровід, 

діаметром 300 мм та 150 мм, по-

відомив заступник директора 

з виробництва Комплексу «Харківво-

допостачання» КП «Харківводоканал» 

Департаменту з питань забезпечення 

життєдіяльності міста Микола Завада:

— Ситуація призвела 

до відключення на мо-

мент прильоту частини 

будинків приватного 

сектору та декількох 

підприємств. Усього 

без води залишилося 

близько 150 будинків. 

Їх тимчасово підклю-

чили до іншої лінії ме-

реж. Попереду — повна 

заміна трубопроводу, 

протяжністю понад 40 метрів, на одній ділянці, та ремонт 

магістралі — на іншій.

— Влучили прямісінько у вісь нашої труби, яку, на щас-

тя, не пробило, але через ударну хвилю вона тріснула, — 

розповів начальник служби водопровідних мереж Київ-

ського району КП «Харківводоканал» Віталій Чупандін.

Складність таких 

робіт, додають пра-

цівники підприєм-

ства, в тому, що на-

віть приступити до 

ремонту одразу не 

можна. Адже спо-

чатку ділянку мають 

перевірити фахівці 

ДСНС.

— На цьому об’єкті ми знайшли рештки 

бомби. Рятувальники її транспортували звідси. А потім 

надали нам допуск до роботи, — пояснив Микола Завада.

За інформацією підприємства, з початку повномасш-

табної війни у Харкові зафіксований 61 випадок влучан-

ня снарядів у зовнішні мережі. Станом 

на сьогодні всі позаштатні ситуації на 

мережах, що виникли після обстрілів, 

усунуті, водопостачання відновлене. 

Загалом комунальники замінили 1,5 км 

зруйнованих водоводів. Найбільше по-

страждали зовнішні мережі Київсько-

го, Салтівського та Індустріального 

районів.
Фото: Михайло КУЧНЄВ

ÊÎÍÑÅÐÂÀÖIß 
ÁÓÄÈÍÊIÂ
На багатоповерхівки Північної Салтівки дивитися без 
болю неможливо. Всі вони з численними пораненнями, 
що завдали обстріли та бомбардування.

П
орожні, холодні, зруйновані оселі — тут вже 

нема життя. У більшості квартир те, що люди 

наживали роками кропіткої праці, перетво-

рилося на попіл.

— На жаль, на Північній Салтівці постраждав кожен 

будинок. Руйнування різні: і масштабні, і незначні. 

У якійсь квартирі просто вибиті шибки, а у якійсь — 

все знищено, стеля та плити перекриття буквально ле-

жать на підлозі, все згоріло. Жити в таких приміщен-

нях, звісно, неможливо, — каже виконроб КП «ХРБП» 

ХМР Петро Волошин. — Також є руйнування фасадів, 

після прямих влучань дуже сильно пошкоджені дахи 

будівель, ліфтові шахти, технічні поверхи. Робітники 

нашого підприємства працюють над консервацією бу-

динків, щоб зберегти їх від подальших руйнувань. На-

приклад, в одній з багатоповерхівок ми зараз закрива-

ємо контури, усуваємо аварійні ділянки на даху, заши-

ваємо перекриття та діри у стінах, ліквідуємо наслідки 

прильотів. Над цим працює велика кількість людей. 

Роботи дуже-дуже багато.

Комунальники Харкова кожного дня, 
без вихідних, у холод та відлигу, стоять на варті 
чистоти та порядку у мегаполісі.

Н
априклад, фахівці КСП «Харківгор-

ліфт» ХМР за минулий тиждень від-

працювали понад восьмиста звер-

нень громадян.

Завдяки щоденній праці електромеханіків 

станом на 12 січня у житлових будинках міста 

працюють 6 572 ліфти. Також комунальники 

щодня відновлюють роботу ліфтів, що пере-

бувають у тривалому простої. Зокрема, після 

завершення ремонтно- відновлювальних робіт 

протягом тижня фахівці запустили 6 ліфтів.

Також, звітують на підприємстві, щоденно 

за графіками електромон-

тери виконують технічне 

обслуговування внутріш-

ньобудинкових електро-

мереж майже 8 тисяч бу-

динків. 2022 року фахівці 

КП відновили освітлення 

підвальних приміщень та 

укриттів, а також налаго-

дили роботу внутрішньо-

будинкових електромереж, 

які було пошкоджено вна-

слідок бойових дій, за 71 

адресою.

Бригади КП «Комплекс 

з експлуатації об’єктів во-

дозниження і зливової ка-

налізації» Департаменту 

будівництва та шляхового 

господарства ХМР прочищають колодязі та водовідвідні 

канави в Основ’янському районі.

Працюють на дорогах Харкова. На вулиці міста вийшло 

149 робітників та 71 одиниця техніки КП «Шляхрембуд» 

Департаменту будівництва та шляхового господарства 

ХМР. За добу 12 січня було використано 24 т солі та 44,5 

кубометрів піщано- сольової суміші.

Слідкують і за чистотою мегаполісу. У Немишлян-

ському районі 142 працівники КП «Харківблагоустрій» 

щоденно наводять лад на прибудинкових територіях по 

вул. Амосова, Салтівському шосе, вул. Харківських Диві-

зій, вул. Балканській та бул. Юр’єва. Комунальники при-

бирають сміття та залишки листя, обрізають дерева і гіл-

ки. Роботи тривають у всіх районах Харкова.

ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÁÅÇÏÅÐÅÐÂÍÎ

ÐÎÁÎÒÈ ÒÐÈÂÀÞÒÜ
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ДОДАТОК № 1 ДО НАКАЗУ № 1
ВІД 11 СІЧНЯ 2023 РОКУ

ПО В І Д ОМ Л Е Н Н Я
ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» 

(код ЄДРПОУ 35699107)

ШАНОВНИЙ УЧАСНИК!
1. На виконання наказу директора від 

11 січня 2023 року № 1 Товариство з об-

меженою відповідальністю «ФІНАН-

СОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУД-

ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107, адре-

са 61057 Україна, місто Харків, вул. Чер-

нишевська, 13, оф.405 А) повідомляє про 

проведення позачергових загальних збо-

рів учасників Товариства, що призначені 

на 17 лютого 2023 року о 10:00 год. за Ки-

ївським часом.

2. Позачергові загальні збори учас-

ників Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 

35699107) будуть проведені в режимі ві-

деоконференції із використанням серві-

су Zoom за посиланням https://us05web.

zoom.us/j/82893357695, ідентифікатор 

конференції: 828 9335 7695.

3. Код доступу до конференції буде 

оприлюднений учасникам 17 лютого 

2023 року о 09:00 год. на офіційному сай-

ті товариства https://respect.kharkov.ua/.

4. Порядок денний позачергових за-

гальних зборів:

1) Обрання голови позачергових за-

гальних зборів 17 лютого 2023 року о 

10:00 год.

2) Затвердження результатів діяльності 

Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕС-

ПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 

35699107) за звітний 2021 рік.

3) Вжиття та затвердження заходів на 

виконання вимог Рішення Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 29.09.2022 р. № 1221.

4) Утворення у складі органів Товари-

ства Наглядової ради. Обрання членів 

наглядової ради Товариства.

5) Укладення договору оренди примі-

щення та зміна місця знаходження Това-

риства.

6) Звернення до Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку із 

клопотанням про зупинення дії ліцензії 

серія АЕ № 199703, виданої Національ-

ною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 28 березня 2013 р., рішення про 

видачу № 789 на здійснення діяльності 

з управління майном для фінансування 

об'єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю Товариству з об-

меженою відповідальністю «ФІНАНСО-

ВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІН-

ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107).

7) Про звільнення з посади дирек-

тора Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» за власним 

бажанням на підставі заяви від 10 січня 

2023 року на підставі ч. 1 ст. 38 Кодексу 

законів про працю України.

8) Обрання нового члена виконавчого 

органу (директора) Товариства з обме-

женою відповідальністю «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ».

5. Учаснику надається можливість оз-

найомитися з документами, що вносяться 

на розгляд та затвердження почерговими 

загальними зборами. Зазначені докумен-

ти надаються для ознайомлення в елек-

тронному вигляді на письмовий запит 

учасника, надісланий на електронну по-

штову скриньку info@respect.kharkov.ua, 

відповідальна особа — директор Марина 

Захарова. В день проведення загальних 

зборів документи для ознайомлення бу-

дуть надаватися (оголошуватися) в режи-

мі відеоконференції. Відповідальна осо-

ба — директор Марина Захарова.

ДИРЕКТОР ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107)    

МАРИНА ЗАХАРОВА

ПОПРИ ЧАСТІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА УКРАЇНЦІ 
ПРОДОВЖУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ, НАВЧАТИСЯ, ЧИТАТИ 
ТА АКТИВНО ПРОВОДИТИ ЧАС. ОДНАК ПРИ ПОГАНОМУ 
ОСВІТЛЕННІ, ЩОБ РОЗГЛЕДІТИ ТЕКСТ ЧИ ЗОБРАЖЕННЯ 
ТОЩО, НАШІ ОЧІ НАПРУЖУЮТЬСЯ. ЧЕРЕЗ ЦЕ ВОНИ 
ШВИДКО ВТОМЛЮЮТЬСЯ, МОЖЕ ВІДЧУВАТИСЯ ПЕЧІННЯ 
АБО БІЛЬ В ОЧАХ, А ІНОДІ НАВІТЬ І ГОЛОВНИЙ БІЛЬ

У 
Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради 

розповіли, як вберегти зір від перевтоми під час знеструм-

лення. Зокрема, спеціалісти порадили дотримуватися та-

ких рекомендацій:

 не занурюйтесь у повну темряву під час роботи за комп’ютером/

телефоном та вмикайте додаткові джерела освітлення;

 закупіть акумуляторні лампи замість свічок — мерехтливе 

сяйво від останніх втомлює очі та може мати негативний вплив на 

нервову систему;

 віддайте перевагу лампам, що світять рівномірним світлом бі-

лого кольору;

 уникайте ліхтарів, світло від яких спрямоване на одну точку, 

краще обирати освітлювальні прилади, котрі рівномірно заповню-

ють приміщення світлом;

 стороніться прямого попадання світла в очі;

 користуйтеся зволожувальними краплями, коли відчули пер-

шу симптоматику синдрому «сухого ока»;

 кожної години робіть п’ятихвилинну перерву від ґаджетів.

У разі погіршення зору необхідно обов’язкового звернутися до лі-

каря.

 КРАЩЕ ПОПЕРЕДИТИ
Взагалі, лікарі- офтальмологи наполегливо рекомендують не нехту-

вати профілактикою свого зору та профілактикою вже наявних захво-

рювань. Краще попередити захворювання, ніж потім його лікувати.

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ
 Контроль рівня цукру в крові
Захворювання очей доволі часто є відображенням загального ста-

ну здоров’я людини. Недарма різні спеціалісти завжди направляють 

на консультацію до офтальмолога. Картина очного дна повідомляє 

лікарю про стан внутрішньочерепного та артеріального тиску, свід-

чить про стадії цукрового діабету. Регулярне споживання їжі з ве-

ликим вмістом жирів та солодких продуктів призводить до сильних 

коливань рівня цукру в крові та, як наслідок, до розвитку діабету 

другого типу. З цим захворюванням пов’язані такі серйозні захво-

рювання ока, як діабетична ретинопатія, глаукома та катаракта. 

Коливання рівня цукру в крові можуть також призводити до змін 

в кришталику та зниження зору. Саме тому розмову щодо профілак-

тики захворювань ока варто розпочинати саме з харчування.

 Регулярна гімнастика для очей
Очам завжди потрібен відпочинок. Навіть якщо ви не відчуваєте 

втоми в очах, проте після дня за комп’ютером або напруженої ро-

боти ваші очі втомлюються і вже не можуть функціонувати настіль-

ки ж добре, як на початку дня. Щоб цього не траплялося, протягом 

дня бажано робити гімнастику для очей, яка допомагає очам роз-

слабитись.

ПРИКЛАДИ ВПРАВ

 Масаж для очей. Трьома пальцями кожної руки легко натис-

ніть на верхні повіки, через 1–2 секунди зніміть пальці з повік. По-

вторіть 3 рази. Покращує циркуляцію внутрішньоочної рідини.

 Ближче-далі. Виберіть точку, яка знаходиться близько біля вас, 

і точку, яка знаходиться далеко, можна за вікном. Фокусуйтеся на 

них по черзі протягом хвилини.

 Велике коло. Голова повинна залишатися нерухомою. Не ква-

плячись, проведіть поглядом по його колу спочатку за годиннико-

вою стрілкою, а потім проти неї, відзначаючи кожну цифру. Важли-

во, щоб проведена поглядом лінія не обривалася і виходила рівною. 

Наприкінці просто поморгайте.

 Шторки. Швидко і без напруги моргайте протягом 2 хвилин. 

Це допоможе поліпшенню кровообігу в очах.

 Круглі очі. Не забувайте сидіти рівно. Спочатку міцно зажмурте 

очі на 5 секунд, потім широко відкрийте і округліть їх. Повторюйте 

8–10 разів. Зміцнює м’язи повік, покращує кровообіг, сприяє роз-

слабленню м’язів очей.

 Рухи в сторони. Вам потрібно виконати очними яблуками рухи 

в таких напрямах: вгору-вниз, вліво- вправо, прямо- вгору-прямо-

вниз, прямо- вліво-прямо- вправо. Далі направте погляд на верхній 

лівий кут кімнати і плавно переведіть очі до нижнього правого і на-

впаки. Можна робити все не поспішаючи. По 7 повторень кожного 

руху.

 Регулярне обстеження в лікаря- офтальмолога
Профілактичний медичний огляд — один із найважливіших 

пунктів у попередженні будь-яких захворювань, зокрема захворю-

вань очей. Аби зменшити ризики погіршення зору, варто регулярно 

проходити медичний огляд у фахівця, а при появі будь-яких ознак 

погіршення зору — потрібно терміново звертатися до свого сімей-

ного лікаря, терапевта чи педіатра. Лікар надасть консультацію та у 

разі потреби направить до вузького спеціаліста.

Небезпечними симптомами, під час появи яких варто звертатися 

до лікаря, є поява мушок перед очима, затуманення або різке по-

гіршення зору, викривлення прямих ліній, часта зміна окулярів. — 

При цих симптомах зволікати особливо небезпечно.

ПІДТРИМКА ГАРНОГО ЗОРУ
Ми можемо значно покращити ситуацію, додавши до нашого ра-

ціону харчування необхідні для очей продукти. Головне — регуляр-

но їх споживати.

 ЧОРНИЦЯ

Це — лідер з усіх продуктів. Вона зберігає свої корисні власти-

вості як у замороженому вигляді, так і за термічної обробки. Ягода 

містить вітаміни групи В, вітамін А, С, які покращують гостроту зо-

ру і захищають від вільних радикалів, оскільки мають чудові анти-

оксидантні властивості. А лютеїн, що у великій кількості міститься 

в чорниці, усуває втому очей. Лікарі рекомендують вживати 2 сто-

лові ложки ягоди на день.

 ЧОРНИЙ ШОКОЛАД

Смачний та корисний десерт для організму людини. Він містить 

вітаміни A, B (В1, В2, РР), C, D, E, F, багато антиоксидантів, фос-

фор, кальцій та магній. Саме чорний шоколад уповільнює про-

цес руйнування колагенових волокон та покращує обмін речовин. 

Офтальмологи радять споживати на день кілька шматочків солод-

кого десерту для гостроти зору.

 КИСЛОМОЛОЧНИЙ СИР

У сирі міститься багато вітамінів групи В, які активізують крово-

постачання очей. Вітамін В2 покращує обмін речовин у криштали-

ку та рогівці ока. А ще кисломолочний сир — ефективні ліки при 

кон’юнктивіті.

 МОРКВА

Традиційний засіб для покращення гостроти зору. І це не дивно, 

адже морква багата на вітаміни С, К, Е, РР, групи В та містить ве-

лику кількість каротину. Овоч зміцнює сітківку очей та допомагає 

уникнути пересихання рогівки. Краще поєднувати моркву зі смета-

ною або олією — так вона краще буде засвоюватися.

 ШПИНАТ

У шпинаті багато вітамінів В1, В2, D, С, Р, РР, різноманітних мі-

кроелементів і каротину. Він позитивно впливає на зміцнення іму-

нітету та покращення зору. Також у ньому міститься відомий вже 

нам лютеїн — елемент, що захищає очі та робить їх менш чутливими 

до впливу зовнішніх чинників.

 РИБА

Риба корисна для зору завдяки такому цінному елементу, як Оме-

га-3. Він позитивно впливає на зір, бо запобігає дегенерації жовтої 

плями — захворюванню, яке погіршує зір. Найбільша кількість еле-

менту є у скумбрії, палтусі, оселедці та форелі.

 ГОРІХИ

У ядрах горіхів міститься цілий набір вітамінів А, В, Е, С, Р, білків 

та вуглеводів. Також горіхи багаті на цинк, селен та Омега-3. Ці еле-

менти підвищують імунітет та відновлюють організм після хвороби. 

Також вони запобігають дегенерації сітківки ока та покращують го-

строту зору. В день лікарі радять споживати до 30 г горіхів. Будьте 

здорові.

ßÑÍÈÉ ÇIÐ ÁÅÇ ÂÒÎÌÈ 
ÒÀ ÕÂÎÐÎÁ
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Ãîðîñêîï íà 17 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Звезды советуют, по возможности, провести день вда-

ли от забот, занимаясь физической работой. Это позво-

лит забыть о проблемах и восстановить силы. Не стоит 

проявлять инициативу в личных отношениях. Пусть все 

идет своим чередом.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ваши силы не безграничны: помните об этом, когда 

берете на себя большой объем работы. Если время тер-

пит, перенесите все важные дела на другой день, дайте 

себе отдых. Недавно у вас произошли какие-то переме-

ны, оцените их практическую пользу.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Постарайтесь настроиться на позитивный лад и не 

думать о плохом. Составьте оптимальный план на день, 

оставив в нем только первоочередные дела. Личные от-

ношения требуют перезагрузки — приготовьте какой- 

нибудь романтический сюрприз.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня будут удачными дела, требующие творческо-

го подхода и фантазии. Это также позволит отвлечься 

от ежедневных проблем. Уделите внимание детям: сде-

лайте вместе домашнее задание или почитайте книгу. 

Есть шанс купить полезную или ценную вещь.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Прислушайтесь к своему настроению и найдите дело, 

к которому у вас будет лежать душа. Запас жизненной 

энергии позволит Львам выполнить свои рабочие обя-

занности и оставить время на приятное времяпрепрово-

ждение.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Перенесите все важные встречи и дела на другой день, 

вам будет сложно сконцентрироваться на задачах или 

направлять разговор в нужное русло. Лучше немного от-

страниться, оценить ситуацию со стороны и при необ-

ходимости поменять планы. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вероятно, Весам удастся избавиться от скучной или 

неприятной работы и заняться любимым делом. Сходи-

те куда-нибудь на прогулку с друзьями или с семьей. За-

нятия спортом также восстановят ваши силы.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Многим представителям знака захочется проде-

монстрировать окружающим свои таланты. Лучше де-

лать это в присутствии людей, которым вы доверяете. 

Следует быть уверенным, что выбранный способ вам хо-

рошо знаком и вы не окажетесь в неудобной ситуации.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Азартное настроение будет сопровождать Стрельцов 

весь день, но, возможно, не удовлетворит полностью их 

ожидания. Направьте свои усилия в продвижение биз-

неса. В личных отношениях лучше взять паузу.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Придется решать проблемы, требующие высокой 

концентрации внимания. Мелкие детали будут иметь 

решающее значение и надо постараться ничего не упу-

стить. К концу дня вы почувствуете усталость и упадок 

сил. Лучше пораньше лечь и хорошо выспаться.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Проблема, над которой вы бились не один день, на-

конец-то, разрешится, причем даже без вашего вмеша-

тельства! Вам останется только радоваться. Ни в коем 

случае нельзя скромничать, ваши самые смелые идеи 

поддержат, даже если они еще на стадии становления.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
День будет благоприятным для общения с близкими, 

а также для семейных дел. Сегодня вам легко будет ла-

дить с теми, кто хорошо вас знает. Нет сомнений в том, 

что даже самые смелые и необычные ваши идеи получат 

поддержку.
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По горизонтали: 2. Отрез ткани. 5. Дикая афри-

канская полосатая лошадь. 9. Горестное событие. 

10. Работник, занимающийся изготовлением тка-

ни. 11. Немецкий физик, открывший особое элек-

тромагнитное излучение, лауреат Нобелевской пре-

мии. 12. Маленькая рыба, разновидность сельди. 

13. Режущая часть холодного оружия. 15. Учебное 

заведение. 16. Система цифровых или буквенных 

условных обозначений. 19. Кусочек ваты, вводи-

мый в рану для остановки кровотечения. 22. Ко-

ротко и ровно подстриженная трава в садах, скверах. 

24. Шаблон, штамп. 25. Глиняные изделия. 26. Сель-

скохозяйственная профессия. 28. Гидротехническое 

сооружение. 30. Способ решения конкретной зада-

чи. 31. Длина и высота полосы набора. 34. Лошадь 

чистокровной породы. 36. Отдельное поселение, 

дом со всеми примыкающими строениями, угодья-

ми. 37. Считывающее устройство в информационно- 

вычислительных системах. 39. Огромное ископа-

емое животное. 41. Мелодия, исполняемая на му-

зыкальном инструменте, обычно народная плясовая. 

42. Опытный и ценный специалист. 43. Изображаемое 

как нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела. 44. Де-

таль для скрепления частей сооружений и машин. 

45. Ровно смотанные нитки, пряжа, проволока.

По вертикали: 1. Бой, битва, сражение. 2. Вид закус-

ки на фуршетах. 3. Большая быстро бегающая птица. 

4. Человек, предназначенный к назначению куда-ни-

будь. 5. Верхняя сторона шеи собаки. 6. Публичный 

торжественный званый обед. 7. Отрицание существо-

вания бога. 8. Серый африканский попугай. 12. Ор-

ганическое соединение, углеводород, в котором атом 

водорода замещен водным остатком. 14. Основа чего-

нибудь. 17. Прямая линия, проходящая через центр 

кривой фигуры и ограниченная ее контуром. 18. Мя-

теж, государственный заговор (устар.). 20. Охотничий 

кнут для собак. 21. Образ кого-чего-нибудь, представ-

ляющийся в воображении, видение, то, что мерещится. 

22. Совокупность генов, входящих в состав ядра клет-

ки. 23. Рыболовная сеть. 26. Воодушевление, подъем, 

энтузиазм. 27. Метрическая мера жидкостей. 28. Хи-

мический элемент, металл. 29. Точка небесной сферы, 

расположенная над головой наблюдателя. 32. Индиви-

дуальный стиль поведения. 33. Гимнастический сна-

ряд. 34. Кавказская пальма. 35. Бесцветный газ с рез-

ким, неприятным запахом. 38. Шарообразная летучая 

дымчатая масса. 40. Один из отростков, связывающих 

мозг с другими органами и тканями тела.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Кусок. 5. Зебра. 9. Беда. 10. Ткач. 11. Рентген. 12. Салака. 13. Клинок. 15. Училище. 16. Индекс. 19. Тампон. 
22. Газон. 24. Трафарет. 25. Керамика. 26. Пчеловод. 28. Волнорез. 30. Метод. 31. Формат. 34. Скакун. 36. Усадьба. 37. Сканер. 
39. Мамонт. 41. Наигрыш. 42. Зубр. 43. Аура. 44. Анкер. 45. Моток.

По вертикали: 1. Сеча. 2. Канапе. 3. Страус. 4. Кандидат. 5. Загривок. 6. Банкет. 7. Атеизм. 8. Жако. 12. Спирт. 14. Канва. 
17. Диаметр. 18. Крамола. 20. Арапник. 21. Призрак. 22. Геном. 23. Невод. 26. Пафос. 27. Декалитр. 28. Вольфрам. 29. Зенит. 
32. Манера. 33. Турник. 34. Самшит. 35. Аммиак. 38. Клуб. 40. Нерв.

В период зимних праздников на наших столах 
появляется множество любимых традиционных блюд. 
Классические салаты с майонезом, бутерброды 
с красной икрой, сельдь, шпроты, фаршированные 
яйца… Мы расслабляемся и забываем о том, что это 
серьезная нагрузка на пищеварительную систему.

ПП
оговорим сегодня о любимом многими 

блюде — холодце. Диетологи рассказыва-

ют, кому эта популярная закуска на пользу, 

а кому — во вред. Если у вас проблемы с кожей, ног-

тями, волосами или зубами, смело включайте залив-

ное не только в праздничное, но и в повседневное 

меню. В холодце много коллагена, который поможет 

решить перечисленные проблемы.

Особенно полезен холодец подросткам. В этом 

возрасте организм стремительно растет, а соедини-

тельные ткани иногда не поспевают за ним. Залив-

ное поможет укрепить позвоночник, клапаны серд-

ца, сосуды и хрящи.

В небольшом количестве холодец полезен и для 

беременных. Он поможет предотвратить появление 

растяжек на коже. Однако готовьте блюдо так, чтобы 

оно не было острым.

В холодце много полезных минеральных веществ 

и витаминов группы В. Они полезны для суставов 

и тканей, особенно после перенесенных переломов. 

Кроме того, эти вещества поднимают уровень гемо-

глобина, восстанавливают аппетит и общее самочув-

ствие. Особенно это актуально после перенесенных 

инфекционных заболеваний.

В заливном содержится много жира. Поэтому, 

если у вас имеются проблемы с печенью, желчным 

пузырем и почками, холодец из своего рациона луч-

ше исключить. Из-за высокого содержания холесте-

рина холодец также противопоказан людям, страда-

ющими сердечно- сосудистыми заболеваниями.

Если вы стремитесь сбросить лишние килограм-

мы, холодец вам в этом вряд ли поможет. Однако 

можно побаловать себя небольшой порцией, допол-

нив блюдо свежими овощами.

Также помните, что всегда можно приготовить 

обезжиренный холодец на курином мясе или вовсе 

заменить блюдо чем-то другим. По мнению дието-

логов, пары порций холодца в неделю вполне до-

статочно для поддержания здоровья без негативных 

последствий. Приятного аппетита и будьте здоровы!

ÍÅ ÂÎ ÂÐÅÄ, À ÍÀ ÏÎËÜÇÓÍÅ ÂÎ ÂÐÅÄ, À ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
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