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ÐÀÄÈÐÀÄÈ  ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ!ÁÓÄÓÙÅÃÎ!

С
тороны обсудили сложившуюся в городе ситуацию и дальней-
шее сотрудничество, а  также договорились о  гуманитарной 
помощи для поддержки харьковчан со стороны израильских 

волонтерских фондов в  период противодействия российской агрес-
сии. Игорь Терехов выразил благодарность Израилю и всем странам, 
которые не остаются равнодушными к горю украинцев:

— Харьков до сих пор подвергается обстрелам. Враг не перестает 
разрушать инфраструктуру города и калечить жизнь мирных людей 
ракетами С-300 и дронами. Наш город — один из самых разрушенных 
в Украине, 150 тысяч человек лишились крыши над головой. Но, не-
смотря ни на что, мы стараемся поддерживать порядок и продолжать 

обеспечивать жителей города всем необходимым. Ради нашего сво-
бодного будущего, ради наших детей!

Мэр также сообщил, что после последнего массированного ракет-
ного обстрела все системы жизнеобеспечения Харькова возобновили 
работу:

— В результате последней мощной атаки были повреждены ин-
фраструктурные объекты, снабжающие электроэнергией весь Харь-
ков. Пришлось много работать, чтобы возобновить электроснабже-
ние. Это было сделано в час ночи. Благодарен всем службам! Сей-
час свет есть, работают электротранспорт, системы отопления и во-
доснабжения.

17 ЯНВАРЯ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ИЗРАИЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ BEIT HALLEL CONGREGATION
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ÂÑÒÀÍÅÌ 
ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак во время онлайн- выступления 
на открытии дискуссионной программы проекта 
Ukraine is You в Давосе отметил важность создания 
специального международного трибунала по 
преступлению агрессии рф против Украины 
и присоединения к этому процессу стран мира, 
в частности ЕС.

Украина зафиксировала 

80 тыс. преступлений, со-

вершенных российскими 

оккупантами, в том чис-

ле убийство более 9 тыс. 

мирных жителей, среди 

которых 453 детей. И это 

только те факты, которые 

установлены на сегодня. 

Однако, к сожалению, масштабы трагедии гораздо 

большие, подчеркнул Андрей Ермак:

— Мы не простим ни одного ранения, ни одной 

унесенной жизни, ни одного разрушенного дома, ни 

одной слезы украинского ребенка. Каждый преступ-

ник будет привлечен к ответственности.

Глава ОП также призвал партнеров присоединить-

ся к разработке и применению механизмов, кото-

рые позволили бы конфисковать активы россии для 

компенсации нанесенного вой ной ущерба:

— Ни одна победа не является полной без восста-

новления справедливости. Это означает, что виновные 

должны быть наказаны, а ущерб, причиненный ими, 

должен быть возмещен. Повторение преступления 

необходимо предотвратить. В нашем случае справедли-

вость достигается через суд над теми, кто совершил во-

енные преступления. Сейчас мы как никогда нуждаем-

ся в консолидированной международной поддержке 

для принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

по созданию трибунала. Призываем все цивилизован-

ные страны встать на защиту справедливости.

Инициативу по созданию специального трибунала 

поддерживают ПАСЕ, Европарламент, Парламентская 

ассамблея НАТО, Сейм Литвы, парламенты Эстонии, 

Нидерландов, Чехии и Латвии. Аналогичные решения 

принимаются в США и ФРГ. Европейский совет при-

ступил к работе над механизмом создания трибунала.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ РАЗГОВОР В ФОРМАТЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ ГЕРМАНИИ ФРАНКОМ 
ВАЛЬТЕРОМ ШТАЙНМАЙЕРОМ. ПЕРЕГОВОРЫ 
ПРОШЛИ В ДЕНЬ 31Й ГОДОВЩИНЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ГЕРМАНИЕЙ

Г
лава Украинского государства высоко оценил 

весомую поддержку Украины со стороны ФРГ 

в гуманитарной, финансовой и оборонной сфе-

рах с самого начала полномасштабного вторжения рф. 

В контексте подготовки встречи министров обороны 

стран- партнеров в формате «Рамштайн» Владимир Зелен-

ский акцентировал внимание на необходимости наращи-

вания оборонной поддержки Украины с целью создания 

условий для дальнейшего освобождения оккупированных 

украинских территорий. Отдельное внимание стороны 

уделили обсуждению дипломатического процесса по ре-

ализации украинской формулы мира.

Лидеры решительно осудили российский ракетный 

и дроновый террор против мирного населения и разруше-

ние критической инфраструктуры в Украине. В этой связи 

Владимир Зеленский отметил помощь Германии в усиле-

нии противовоздушной обороны нашей страны системой 

IRIS-T, которая очень хорошо показала себя в защите не-

ба и спасении людей, а также решение о предоставлении 

Украине ЗРК Patriot и боевых машин пехоты Marder.

Президент Украины отметил чрезвычайную важность по-

мощи со стороны партнеров по стабилизации работы укра-

инской энергосистемы, а также высоко оценил помощь 

ФРГ по линии взаимодействия между регионами и города-

ми: «Наш патронат над украинско- немецкой сетью муници-

палитетов дает свои результаты. Видим это по объемам взаи-

модействия между городами наших государств».

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил гер-

манскую сторону за решение Бундестага о признании Го-

лодомора геноцидом украинского народа.

Лидеры выразили надежду на скорейшее возвращение 

мира на украинскую землю.

— Мы должны совместно приближать этот момент. 

И я думаю, что у нас есть все шансы в этом году получить 

долгожданный мир и победу здравого смысла над агрес-

сией, — подытожил Президент Украины.

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÌÓ 

ÌÈÐÓ

18 января в городе Бровары Киевской области 
вблизи детского сада упал вертолет — 
вспыхнул пожар. По предварительной 
информации, в результате трагедии погибли 
по меньшей мере 16 человек, из них 
3 ребенка. Госпитализированы 30 человек, 
среди них 12 детей.

Х
арьковский городской голова Игорь 

Терехов и исполнительный комитет 

Харьковского городского совета 

выражают глубокие соболезнования родным 

и близким погибших:

— Всю Украину потрясла страшная тра-

гедия — падение вертолета вблизи детского 

сада и жилого дома в Броварах. В результате авиакатастро-

фы погибли дети, местные жители, экипаж и руководство 

Министерства внутренних дел, находившееся на борту.

Министра МВД Дениса Монастырского и его первого 

заместителя Евгения Енина я знал лично. Это были на-

стоящие профессионалы своего дела, которые делали все 

для поддержки правопорядка в стране и приближали на-

шу Победу. Охраняя общественный правопорядок, они 

руководствовались исключительно принципами спра-

ведливости и ревностно боролись с преступностью во 

всех ее проявлениях. Выражаем соболезнования родным 

и близким погибших, жизнь которых оборвал этот траги-

ческий случай. Желаем сил и терпения пережить эту не-

восполнимую утрату.

ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÁÐÎÂÀÐÀÕ

Ремонтно- аварийные бригады КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС получили 354 бронежилета 
и 70 плитоносок на сумму более 2 млн грн.

П
ри содействии Координационного совета во-

лонтеров при Харьковском городском совете 

и волонтерской организации «Вільний Харків» 

защитное обмундирование 

коммунальщикам переда-

ла БО «Благотворитель-

ный фонд Кутс Протектс 

Юкрейнианс». В Благотво-

рительном фонде отметили, 

что даже в условиях вой ны 

в квартирах харьковчан есть 

свет, вода и тепло. И все это 

благодаря мужественным 

коммунальщикам, которые 

выполняют свою работу, 

несмотря на различные угрозы и часто с риском для соб-

ственной жизни: «Надеемся, что предоставленное обмун-

дирование обезопасит работу харьковских коммуналь-

щиков и защитит их жизни». Коллектив КП «Харьковво-

доканал» поблагодарил учредителей фонда и волонтеров 

Харькова за предоставленную гуманитарную помощь.

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО
На днях специалисты КП «Харьковводоканал» лик-

видировали 14 повреждений на участках трубопроводов. 

В частности, в Немышлянском районе ремонтники устра-

нили два повреждения на 

водопроводных магистра-

лях на ул. Рыбалко (диа-

метр — 100 мм) и на проез-

де Стадионном (150 мм).

— В обоих случаях, опе-

ративно обнаружив места 

повреждений, сразу же 

приступили к ремонтным 

работам, которые прове-

ли в сжатые сроки. После 

устранения аварийных си-

туаций территории привели в порядок, — рассказал на-

чальник районной службы наружных водопроводных се-

тей Павел Гладков.

ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
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УМЕНИЕ 
СОЧУВСТВОВАТЬ 
И ПОМОГАТЬ

С начала полномасштабной вой ны 
врач-отоларинголог Городской поликлиники № 10 

Константин Дуна спасал жизнь гражданских 
и военных, а также занимался волонтерством.

В медицине Константин Витальевич — 28 лет, 

владеет всеми современными методами обследова-

ния и проводит лечение пациентов на самом вы-

соком профессиональном уровне, отметили в Де-

партаменте здравоохра-

нения ХГС:

— С первых дней вой-

ны Константин Дуна 

постоянно оказывал ме-

дицинскую помощь на-

селению и защитникам 

Украины как в учрежде-

нии, которое в то время 

находилось на первой 

линии вражеского ог-

ня, так и в стационарах 

города, проводя военнослужащим сверхсложные 

операции. Благодаря умению сочувствовать и же-

ланию оказывать медицинскую помощь, Констан-

тин Витальевич был первым врачом, который ока-

зался возле жительницы, получившей огнестрель-

ное ранение. Именно благодаря его слаженным 

действиям и высокому профессионализму удалось 

спасти еще одну жизнь в этой ужасной вой не.

Кроме того, в самый разгар военной агрессии 

со стороны рф Константин Дуна на своем авто-

мобиле помогал эвакуировать семьи сотрудников, 

проживавших в районе Северной Салтовки. Также 

ежедневно заботился о жителях района, нашед-

ших убежище в подвале поликлиники: доставлял 

гуманитарную помощь, помогал в приобретении 

средств личной гигиены и продуктов питания, 

крайне необходимых людям с тяжелыми хрониче-

скими заболеваниями.

ÍÅ ÒIËÜÊÈ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ!
С

ьогодні вони намагаються зробити все, що від 

них залежить, аби допомогти зберегти життя 

кожного бійця, який виборює свободу та неза-

лежність України. І часто ці дії не пов'язані напряму з їх 

діяльністю.

 КРОВ, ЯКА РЯТУЄ ЖИТТЯ
Працівники сфери культури 

Новобаварського району долучи-

лися до української національної 

кампанії «Твоя кров може воюва-

ти. Стань донором!», щиро споді-

ваючись, що їхня донорська кров 

врятує життя наших захисників. 

До того ж кров потрібна щодня не 

тільки для порятунку українських 

воїнів, а й для мирних громадян. 

Наразі медики завдячують таким 

свідомим донорам та наголошують, що важливо збільшу-

вати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка до-

помагає не тільки рятувати життя військових, а й прово-

дити планові операції в тилу, приймати пологи, здійсню-

вати трансплантації.

Згодом до своїх колег долучились і працівники закла-

дів культури Холодногірського району. Акція на підтрим-

ку донорства була ініційована особисто його очільницею 

Неллі Цибульник.

Кожен з донорів переконаний, що своїй країні потрібно 

допомагати ділом. Саме тому вони намагаються зробити 

все можливе, щоб підтримати наших героїчних захисни-

ків та наблизити перемогу!

ЩОБ ХЛОПЦЯМ НА ПЕРЕДОВІЙ 
БУЛО БЕЗПЕЧНІШЕ

Донорство — не єдина справа, до якої 

активно залучають культпрацівники. 

Сьогодні бібліотеки Хар-

кова, зокрема Новобавар-

ського району, перетвори-

лися на місця зібрання во-

лонтерів.

За ініціативою Відді-

лу культури Новобавар-

ського району було орга-

нізовано плетіння маску-

вальних сіток. Спочатку 

зібрали кошти та придбали необхідні мате-

ріали — основу сіток, тканину. Потім праців-

ники Відділу культури — бухгалтери, бібліо-

текарі, викладачі мистецьких шкіл та члени 

їхніх родин плели маскувальні сітки. За їх словами, робота 

кипіла, а душа раділа, бо кожен споді-

вався, що нашим хлопцям стане тро-

хи легше та безпечніше на передовій.

Внаслідок спільної роботи на бойо-

ві позиції за призначенням були пе-

редані маскувальні сітки загальною 

площею 103 кв. м та ще 30 кг цілющо-

го запашного меду.

Центральна дитяча бібліотека Сло-

бідського району продовжує обслуго-

вувати читачів в умовах війни. Хоча 

бібліотека працює всього два рази на 

тиждень, ці дні дуже насичені подіями. Діти та дорослі за-

любки приходять до закладу, щоб обміняти книжки, по-

працювати за комп'ютером, отримати психологічну під-

тримку. У цьому осередку культури теж долучилися до 

волонтерства, адже важкі часи війни вимагають від нас 

нових умінь та навичок. Читачі бі-

бліотеки разом із її працівниками та 

членами їх родини спочатку впро-

довж тижня опановували плетіння 

маскувальної сітки для потреб ЗСУ, 

а потім вправно це робили. У депар-

таменті культури ХМР зазначили, що 

пишаються волонтерськими ініціати-

вами працівників закладів культури та 

безмежно вдячні нашим захисникам! 

Тримаємось, адже ми — харків'яни! 

Все для Перемоги! Все буде Україна!

Решение о социально- правовой защите 62 детей принято 
на состоявшемся 18 января заседании исполнительного 
комитета Харьковского городского совета.

В 
частности, восьми детям предоставили статус де-

тей, лишенных родительской опеки, еще восьми — 

статус ребенка- сироты. Также 15 детей переданы 

на попечение родственников. Кроме того, было принято 

решение о защите жилищных и имущественных прав 21 ре-

бенка и личных прав 10 детей.

Сотрудники служб по делам детей обеспечивают посто-

янную правовую защиту и всестороннюю помощь своим 

подопечным.

ÄÅÒßÌ — ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÇÀÙÈÒÓ

КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ НАБЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ У СВІЙ СПОСІБ, ЯК МОЖЕ. ПРАЦІВНИКИ 
КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ ХАРКОВА  ТОМУ ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД

18 января учащимся Харьковской 
специализированной школы № 134, 
которая была разрушена российским 
агрессором, вручили планшеты.

В 
мероприятии приняли уча-

стие Харьковский городской 

голова Игорь Терехов, пред-

седатель Комитета по вопросам об-

разования, науки и инноваций ВР 

Сергей Бабак и коммерческий ди-

ректор ASBIS Ukraine Лидия Гринке-

вич.

Первые iPadы передали десяти школьникам, которые 

являются победителями олимпиад, турниров и конкур-

сов и успешно сдали экзамен на уровень владения не-

мецким языком Шпрахдиплом В2-С1. В течение дня 

планшеты получили еще 166 учащихся и 21 учитель 

специализированной школы № 134. Все они находятся 

в Харькове.

— Важность данного проекта сложно переоценить. Осо-

бенно в условиях вой ны. Наши дети сейчас лишены воз-

можности ходить в школу, а для усвоения знаний в онлайн- 

формате качественный гаджет — одна из самых необходи-

мых вещей. Я очень благодарен всем, кто приложил усилия 

для того, чтобы наши школьники получили эти планше-

ты, — отметил мэр.

ÓÑÂÀÈÂÀÅÌ ÇÍÀÍÈß 
Â ÎÍËÀÉÍ-ÔÎÐÌÀÒÅ
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В
оду освячуватимуть до вечора у церквах міста та 

біля джерел, де бажаючі зможуть за традицією 

зануритись у купель. Усі заходи проводитимуть-

ся із суворим дотриманням обмежень воєнного стану та 

обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню го-

строї респіраторної хвороби COVID-19.

 ТРЕБА ПІДГОТУВАТИСЯ
Щоправда, традиція занурення в ополонку досить не-

безпечна — робити це потрібно, дотримуючись певних 

правил. У Департаменті охорони здоров’я Харківської 

міської ради нагадали, як правильно треба купатися на 

Водохреще, щоб це було лише корисним для здоров’я.

Тож, пірнати в ополонку можна лише в тому разі, якщо 

ви повністю здорові, а перебувати у воді не довше 3–5 се-

кунд. Зверніть увагу, що є чимало захворювань та станів, 

при яких зимове плавання протипоказане.

 СИЛА СВЯТОЇ ВОДИ
Водосвяття — це основна і найважливіша традиція свя-

та. Християни вірять, що хрещенська вода набуває цілю-

щих властивостей, які зберігаються протягом року.

Основний ритуал, завдяки якому звичайна вода стає 

святою, — це триразове занурення хреста і читання мо-

литов в певній послідовності. Тільки після цього можна 

омивати водою бажаючих.

Віруючі вважають, що свята вода:

• допомагає швидше вилікуватися від хвороб;

• нормалізує роботу шлунково- кишкового тракту, як-

що додавати її в їжу;

• захищає житло від нечистої сили, якщо окропити 

нею приміщення і прочитати молитву;

• знімає порчу;

• продовжує красу, молодість і здоров'я;

• позбавляє від негативних думок і важкої енергетики;

• відновлює зів'ялі рослини;

• довго не псується.

Православна церква стверджує, що набирати воду в хра-

мі можна після вечірні 18 січня і у будь-який час 19 січня. 

Якщо у вас не знайшлося часу сходити до церкви в ці дні, 

то можна відвідати храм пізніше і набрати там освячену 

воду.

Приходити в храм з відрами не варто — краще взяти 

із собою кілька маленьких пляшечок (важливо, щоб це 

була проста чиста вода, а не газована чи мінеральна). Ви 

можете потім перетворити звичайну воду в святу. Для 

цього потрібно хрестоподібно влити трохи Великої Свя-

тині в ємність з питною водою і вимовити слова «В ім'я 

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь». Зрештою, люди ві-

рять, що вся вода в це свято цілюща. Навіть та, що тече 

з водогону.

Зберігати святу воду краще в скляній ємності, яку по-

передньо очистити содою, а розмістити посудину треба 

далеко від сонячних променів.

ÕÐÅÙÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍЄ
СЬОГОДНІ, 19 СІЧНЯ, ХРИСТИЯНИ СХІДНОГО 
ОБРЯДУ СВЯТКУЮТЬ ОСТАННЄ ВЕЛИКЕ СВЯТО 
РІЗДВЯНОГО ЦИКЛУ, ЯКЕ ЗАВЕРШУЄ СВЯТКИ  
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ. ЙОГО ЩЕ В НАРОДІ 
НАЗИВАЮТЬ ЙОРДАНА, АБО ВОДОХРЕЩЕ. 
З РАНКУ У ХРАМАХ ХАРКОВА ПРОХОДИТЬ 
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ, А ПІСЛЯ НЕЇ  
ОСВЯЧЕННЯ ВОДИ

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАГАРТОВУВАТИСЯ ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ
 Загартування має бути систематичним

Одноразове пірнання в ополонку навряд чи оздоровить вас. Загального зміцнювального 

ефекту можна досягнути лише при систематичному загартовуванні, у цьому разі — при що-

денному контакті з холодною водою. В дні без купання у відкритій водоймі варто приймати 

холодний душ або обливатись.

 Робіть все поступово
Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи темпе-

ратуру води і збільшуючи тривалість плавання. Так, взимку ви зможете пірнути у ополонку 

без шкоди для здоров’я. Однак, навіть для людей, які роками практикують загартування во-

дою, не рекомендується перебувати в ополонці до-

вше 1,5–2 хвилин.

 Правильно занурюйтесь і виходьте з води
Перед зануренням у воду зробіть енергійну розмин-

ку. Потім намочіть обличчя, груди, живіт та спину 

і лише після цього можна занурюватись по шию та 

плисти. Не варто пірнати з головою, адже це може 

призвести до різкого охолодження організму.

Щоб зменшити холодове навантаження (особливо, 

якщо є вітер та підвищена вологість повітря), як-

найшвидше зніміть мокрий одяг, швидко розітріть-

ся рушником і одягніться у теплі речі. Одяг та взуття 

повинні бути просторими, з мінімальною кількістю 

ґудзиків, застібок та шнурівок. Якщо у вас оніміли 

пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька 

секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися.

 Зважайте на свої індивідуальні особливості
Реакція на холод може бути індивідуальною. Чутли-

вість до холоду та реакції на охолодження залежать 

від статі і віку, конституції, рівня фізичного розвитку 

та деяких інших чинників. Тому при однаковому за тривалістю перебуванні у воді однієї і ті-

єї ж температури діти віддають на 10–20% більше тепла, ніж дорослі, чоловіки — на 10–18% 

більше, ніж жінки. Навіть якщо ви повністю здорові, перехід з крижаної води в тепле примі-

щення може спричинити запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних арте-

рій, аритмії, рефлекторну зупинку серця, виникнення судом, алергічні реакції.

 Відмовтеся від алкоголю та куріння
Вживати алкогольні напої перед купанням надзвичайно небезпечно. Алкоголь розширює пе-

риферійні судини, що значно збільшує тепловіддачу. Куріння ж істотно порушує кровообіг, 

збільшуючи охолодження. Наприклад, викурювання лише однієї сигарети знижує темпера-

туру шкіри пальців ніг на 1 °C.

КОМУ НЕ МОЖНА СТРИБАТИ В ОПОЛОНКУ
Перед тим як розпочати планове загартування організму або разово пір-

нути в ополонку, необхідно обов’язково порадитися з лікарем, оскільки 

зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

•  запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього 

вуха (отити);

•  захворювання серцево- судинної системи (вроджені та набуті вади 

серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений ін-

фаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна 

хвороба ІІ та ІІІ стадії);

•  хвороби центральної нервової системи (епілепсія, на-

слідки важких травм черепа, виражений склероз судин го-

ловного мозку, енцефаліт, арахноїдит);

•  захворювання периферичної нервової системи (неври-

ти та поліневрити);

•  захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, 

тиреотоксикоз);

•  хвороби органів зору (глаукома, кон’юнктивіт);

•  хвороби органів дихання (туберкульоз легень — актив-

ний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна 

астма, емфізема);

•  захворювання сечостатевої системи (нефрит, цис-

тит, аднексит, простатит);

•  захворювання шлунково- кишкового тракту (виразко-

ва хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);

•  шкірно- венеричні захворювання;

•  великі післяопікові рубці.

Ще декілька порад:
 поруч з ополонкою на льоду одночасно не повинно бути більше 

20 осіб;

 підходити до ополонки слід у зручному та не слизькому взутті, яке 

легко знімається;

 занурюватися можна лише у присутності медичних працівників та 

представників служби порятунку;

 коли виходитиме з ополонки, щоб не примерзнути до поручня ру-

кою, використовуйте сухий рушник або жменю снігу.

Зауважимо, що купання у крижаній воді на Водохреще не є обов'язковим і не несе ніякого духовного 
значення, адже вода не здатна змити людських гріхів.
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ВІЙНА ЗДАТНА ДЕСТАБІЛІЗУВАТИ КОЖНОГО. ОДНАК ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ НИНІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ОСОБЛИВОЇ ПІДТРИМКИ, АДЖЕ ЇМ СКЛАДНІШЕ, НІЖ ІНШИМ, ВДАЄТЬСЯ ЗАРАЗ ПОДБАТИ ПРО СЕБЕ. 
ТРИВОГА ТА СТРАХ ВПЛИВАЮТЬ НЕ ТІЛЬКИ НА ЇХНЮ ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ, АЛЕ Й НА ФІЗИЧНИЙ СТАН. 
ТОМУ РАДИМО ПРИДІЛИТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ В ЦІ СКЛАДНІ ЧАСИ ЛІТНІМ РОДИЧАМ ТА ЗНАЙОМИМ, 
І СВОЇМ СУСІДАМ ЛІТНЬОГО ВІКУ, ОСОБЛИВО  ЯКЩО ВОНИ САМОТНІ

Ф
ахівці відділення соціальної допомоги вдома те-

риторіального центру Слобідського району та 

їхні колеги з інших районів міста є прикладом, 

на який мають рівнятись інші 

мешканці мегаполіса. Торік, за ін-

формацією офіційного телеграм- 

каналу Харківської міської ради, 

вони надали послуги 1 006 грома-

дянам. Це — люди похилого ві-

ку, довгожителі, особи з інвалід-

ністю, паліативно хворі, особи 

з проявами деменції та когнітив-

ними розладами. А з початку року 

125 осіб отримали послуги екс-

тренно (кризово). У відділенні 

функціонувала мультидисциплі-

нарна команда, яка відвідала вдо-

ма 164 жителя.

Восени соціальні працівники 

утеплили приміщення пенсіо-

нерів та забезпечили їх зимовим 

одягом та взуттям. Також завдяки 

співпраці терцентру із громадськими та релігійними ор-

ганізаціями підопічні отримували гуманітарну допомогу. 

Працівники відділення проводили роз’яснювальну робо-

ту щодо дотримання правил пожежної безпеки при ко-

ристуванні електричними та газовими приладами, а під 

час довгострокового відключення електроенергії і тепла 

евакуювали до медзакладів хворих, прикутих до ліжок.

Наразі ми розповімо про те, що, окрім спеціально на-

вчених працівників, допомогти літній людині може ко-

жен, і в чому саме може полягати така підтримка старень-

ких сусідів. Закликаємо проявляти в ці складні часи лю-

дяність — адже вона допоможе не лише оточенню, але й 

нам самим — знову відчути контроль над власним життям.

 ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ПОТРЕБИ 
ТА ДОМОВТЕСЯ З ІНШИМИ

Обговоріть потребу підтримки літніх людей за кризових 

обставин у вашому ОСББ або будинковому чаті.

При підтримці літніх сусідів не варто покладатися ли-

ше на себе. Краще за все порадитися з тими, хто має про 

них більше інформації. Так ви зможете зібрати ініціатив-

ну групу сусідів і навіть узгодити питання збору коштів на 

підтримку літніх людей (наприклад — купівлю ліків, про-

дуктів, господарських товарів, забезпечення гуманітар-

ною допомогою тощо), дні відвідин абощо.

Для координації зусиль можна створювати окремі гру-

пи у месенджерах, куди варто запрошувати тих сусідів, які 

погодилися брати участь у ініціативі.

 КОНТАКТУЙТЕ ОСОБИСТО
Встановіть або відновіть контак-

ти з літніми людьми, що мешкають 

по сусідству із вами. Познайомтеся 

із сусідами літнього віку. Якщо вже 

знайомі — навідайтеся до них, ві-

зьміть номери їхніх телефонів, поці-

кавтеся їхніми потребами, самопо-

чуттям. Дізнайтеся, чи є у них родичі 

або друзі, які можуть їм регулярно 

допомагати та за потреби зв'яжіться 

з ними, роззнайомтеся. Звісно, ця 

інформація є приватною, і ділитися 

з іншими людьми нею варто лише за 

згоди зі старенькими та лише з ме-

тою координації їхньої підтримки.

Під час розмов із літніми людьми 

варто бути спокійними та впевне-

ними, не проявляти надмірних емоцій. Покажіть, що ви 

турбуєтеся про них, однак не нав’язуйтеся з підтримкою. 

Домовтеся про комфортний для них самих режим спіл-

кування, щоб вони не вважали та-

кі підтримку надто нав’язливою, 

і водночас — щоб вона не була над-

то обтяжливою для вас самих.

 А ЯКЩО КРИЗОВА 
СИТУАЦІЯ?

Домовтеся зі старшими сусіда-

ми про плани поведінки під час 

кризових ситуацій. Дізнайтеся, чи 

знають вони про найближчі від вас 

бомбосховища, чи користуються 

ними. Якщо їм складно спускати-

ся до бомбосховищ — зважте, чи 

можете допомогти в цьому. Якщо 

такої можливості ні в них, ні у вас 

немає — спробуйте продумати аль-

тернативні варіанти, розкажіть їм про правила перебуван-

ня у квартирі під час повітряної тривоги.

По змозі, скоординувавшися із сусідами, спробуйте за-

безпечити стареньких речами першої необхідності для пе-

ребування у квартирі під час надзвичайних ситуацій.

Делікатно проговоріть із ними правила поведінки під 

час кризових ситуацій — потреби евакуації, завалу будин-

ку абощо. Спробуйте донести до них основні тези, не ак-

центуючи на самій небезпеці, максимально м’яко, однак 

упевнено, адже чітко проговорена послідовність дій за-

спокоїть стареньких.

 ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗА МОЖЛИВОСТІ
З’ясуйте та забезпечте потреби літніх людей, у першу 

чергу — в ліках, їжі та товарах першої необхідності.

Фінансова підтримка — справа добровільна, тому ви від 

початку маєте усвідомлювати, що така допомога — також 

своєрідне волонтерство, не менш важливе, ніж інші види 

допомоги — на користь армії або біженців. Також це озна-

чає, що ділити таку відповідальність варто із сусідами, 

а ще краще — із родичами або іншими близькими людь-

ми стареньких, які — за різних обставин — самостійно не 

можуть ними опікуватися. Зрештою, вагомою частиною 

фінансування такої підтримки може стати пенсія — але 

тут потрібно бути дуже акуратними, щоб вас не вважали 

шахраями.

Вирішивши фінансову частину питання, варто нала-

годити закупівлю товарів першої необхідності: ліків, від 

яких неможливо відмовитися, продуктів, з яких вони мо-

гли би самостійно готувати страви, а також господарських 

товарів, без яких неможливо було би налагодити стерпний 

побут в умовах війни.

 НІ СЛОВА ПРО ПОЛІТИКУ
Зберігайте спокій та не дискутуйте з сусідами літнього 

віку про політику. Про психологічне самопочуття таких 

людей також варто дба-

ти не в останню чергу. 

Життя в невизначеності 

та невідомості — склад-

не випробування, то-

му якщо літні сусіди 

прагнуть мати доступ 

до новин — не варто їх 

відмовляти. Однак по-

радьте їм отримувати 

новини з якогось одно-

го джерела і в жодному 

разі це не мають бути 

ворожі ЗМІ.

Варто утримуватися 

від дискусій на політич-

ні теми — це може роз-

сварити вас із людьми, яким ви прагнете допомогти, а їх 

позбавить такої необхідної підтримки. Краще за все спіл-

куйтеся на нейтральні теми, адже спілкування — вкрай 

необхідне для будь-якої людини за цих складних і травма-

тичних обставин.Будемо добросердними.

ËIÒÍI ËÞÄÈ ÏÎ ÑÓÑIÄÑÒÂÓËIÒÍI ËÞÄÈ ÏÎ ÑÓÑIÄÑÒÂÓ
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ВЖЕ ВШОСТЕ ЗА ЧАС ОСІННЬО ЗИМОВОГО СЕЗОНУ ХАРКІВ ПЕРЕЗАПУСКАЄ СИСТЕМУ ОПАЛЕННЯ. 
ПІСЛЯ ЧЕРГОВОЇ АТАКИ, ЯКУ РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ ЗДІЙСНИЛИ ДВА ДНІ ТОМУ, МЕГАПОЛІС 
ЗАЛИШИВСЯ НЕ ТІЛЬКИ БЕЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, А Й БЕЗ ВОДИ ТА ТЕПЛА. РОБОТА 
З ВІДНОВЛЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТРИВАЄ І СЬОГОДНІ

В
наслідок суботнього обстрілу, 14 січня, Харків за-

нурився вчергове у пітьму. Тож зупинились і всі 

основні котельні, всі насоси, за допомогою яких 

містяни отримували тепло в свої оселі.

— Кожна така зупинка вважається аварійною ситуа-

цією, що склалася під час гідравлічних ударів, — розповів 

технічний директор КП «Харківські теплові мережі» Де-

партаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста 

ХМР Євген Кауркін. — Станом на ранок було виявлено 

64 дефекти різного ступеня. Впродовж півтори доби 58 

усунуто. Зараз, 16 січня, ми підключили майже всіх спо-

живачів — 95% житлових будинків вже з опаленням. На 

основних джерелах йде плавний набір гідравліки та темпе-

ратурного режиму. Тому що за час, поки не було електро-

постачання, магістралі встигли 

охолонути. Тепер потрібно плав-

но набирати температуру, щоб не 

було магістральних дефектів.

Перезапустити всю систему 

опалення мегаполіса — дуже 

складний процес. Але комунальні 

служби, повідомили на профіль-

ному підприємстві, роблять все 

можливе, а подекуди неможливе, 

щоб харків’яни були з теплом, не-

зважаючи на війну.

Взагалі, через ворожі обстріли господарство харків-

ських тепломереж зазнало колосальних пошкоджень. Усі 

ці майже 11 місяців комунальники тільки те і роблять, що 

ремонтують та перекладають пошкоджені магістралі, те-

плотраси та котельні, від яких зале-

жить подача тепла та гарячої води для 

населення.

— З початку російської агресії бу-

ло пошкоджено 144 об’єкти. Це ма-

гістралі, насосні станції, ЦТП, ко-

тельні. Протягом ремонтної кампанії 

ми відновили майже все. Працювали 

буквально цілодобово, без вихідних. 

Замінили близько 200 кілометрів ме-

реж теплопостачання та гарячої води, 

— повідомив Євген Кауркін. — Також 

у місті було встановлено 17 модульних 

котелень, що дають змогу, незважаю-

чи ні на що, забезпечувати об’єкти 

соціальної інфраструктури теплом. Цього ріку кампанію 

з встановлення таких котелень буде продовжено.

ÓÑÅ ÏÎÄÎËÀЄÌÎ
Кожен будинок на Північній Салтівці — це окрема історія про 
людський біль, про те, як в одну мить сім’ї позбавлялися 
всього, що нелегко здобувалося довгі роки.

К
ожен будинок проти волі розповідає про жах, 

що пережили харків’яни. Жах, коли в будин-

ки неодноразово прилітало, коли залізобе-

тонні конструкції руйнувалися, немов іграшкові, та все 

вигоряло вщент. Мешканка постраждалого будинку 

Тамара пригадує, що спочатку важко було повірити, що 

до нас прийшла війна:

— Кілька перших днів переховувалися у підвалі су-

сіднього будинку. У нас на руках був шестимісячний 

малюк, мій правнук. Було страшно, передусім за ньо-

го. Тож, врешті-решт прийняли рішення евакуювати-

ся, недалеко, в інший район міста… У мене і досі перед 

очима той літак в небі, з якого падає бомба. Я тоді аж 

захолола і впала в якийсь ступор. Мені кричать: «Па-

дай», а я не можу поворухнутися. Коли йду районом, 

навіть дивитися не можу на ці руїни. Дуже шкода лю-

дей, які залишилися без даху над головою. Як їм тепер 

жити, де? Коли вони зможуть отримати своє житло, чи 

зароблять на нього? В мене настала фаза прийняття ві-

йни. Я впевнена, що ми все подолаємо, відбудуємо. Бу-

де краще, ніж до війни.

Виконроб КП «ХРБП» ХМР Євген Ємець розповів, 

що через сильний обстріл в цьому будинку дуже розо-

рені під’їзд та уся вхідна група: зруйновані сходи, стіни, 

що тримають піддашок:

— Стіни ми вже відбудували, зараз робимо нові схо-

динки. Також встановили нові двері. З початку війни 

робітники нашого підприємства закривають контури 

будівель, передусім вікна у квартирах та холодних зо-

нах, щоб було тепло в оселі. Зараз ми ремонтуємо дахи, 

перекриття несучих конструкцій та вхідні групи. Пере-

магаємо труднощі як можемо.

Щодня фахівці КП «Харківзеленбуд» 
Департаменту житлово- комунального 
господарства ХМР здійснюють санітарне 
прибирання міста.

З
окрема, днями вони ліквідували чагар-

ники та знизили пні по проспекту Героїв 

Харкова на території, яка нікому не на-

лежить. У Основ’янському районі понад 150 ро-

бітників КП «Харківблагоустрій» ХМР зранку 

прибирають двори та території вздовж «черво-

них» ліній. Як повідомили у районній 

адміністрації, мешканці дотримують-

ся рекомендацій щодо складання вже 

використаних ялинок у тимчасово 

відведених місцях для подальшого 

їх вивезення та утилізації. У Слобід-

ському районі робітники «Харківбла-

гоустрою» щодня підтримують поря-

док на дитячих майданчиках.

У той же час фахівці КП «Комплекс 

з експлуатації об’єктів водозниження 

і зливової каналізації» Департаменту бу-

дівництва і шляхового господарства ХМР 

проводять роботи з очищення оглядових та 

дощоприймальних колодязів. Днями пра-

цювали на вулицях Дудинської, Матюшен-

ка, Валентинівській, Біблика та Танкопія.

Але що найголовніше: у Харкові не припиняють 

капітально ремонтувати будівлі, які знівечені об-

стрілами ворогів. Наприклад, у Немишлянському 

районі по вулиці Танкопія триває реконструкція 

житлового будинку. Тут вже демонтовано зруйнова-

ні плити перекриття. Зараз зварюють та монтують 

металеві конструкції, а також відновлюють балкони 

на четвертому поверсі. Тривають роботи з улашту-

вання опалубки для заливки плити перекриття між 

четвертим та п’ятим поверхами.

ÐÎÁÈÒÜÑß ÌÎÆËÈÂÅ I ÍÅÌÎÆËÈÂÅ

ÁÓÄÅÍÍIÑÒÜ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊIÂ
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ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА, СПРИЧИНЕНА 
ВТОРГНЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ В УКРАЇНУ, 
ДОКОРІННО ЗМІНИЛА ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ. 
І, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ ЖАХІТТЯ, МИ 
ДЕМОНСТРУЄМО СПРАВЖНІ ДИВА  ДИВА 
ЄДНОСТІ, ХОРОБРОСТІ, НЕЗЛАМНОСТІ. 
НАШІ ЗАХИСНИКИ ДИВУЮТЬ УВЕСЬ СВІТ СВОЇМ 
ЗАВЗЯТТЯМ ТА БОЙОВОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ, 
А МИ  ГІДНО ВІДДЯЧУЄМО ЇМ СВОЄЮ 
ПІДТРИМКОЮ. ЩОДНЯ ДО ЛІКАРЕНЬ 
НАДХОДЯТЬ НОВІ ПОРАНЕНІ БІЙЦІ, І ЇМ МИ 
ТЕЖ МОЖЕМО ДОПОМОГТИ, ЗДАВШИ КРОВ, 
ЩО РЯТУЄ ЖИТТЯ

П
отреба в донорській крові лишатиметься ста-

більно високою аж до перемоги. Донорської 

крові потребують також цивільні, що постраж-

дали від воєнних дій. Не скасувала війна і планових ур-

гентних операцій, онкологічних захворювань, ускладне-

них пологів. В Україні завжди існував дефіцит донорської 

крові, й наразі ця проблема стала особливо гострою.

У прифронтовому Харкові до неї ставляться з розумін-

ням. Усі охочі регулярно здають кров. Ось и нещодавно до 

доброї справи долучились представники педагогічних та 

батьківських колективів закладів освіти Холодногірського 

району. Вони здали кров, необхідну для порятунку україн-

ських захисників.

Як повідомили у райадміністрації, цього разу до акції 

долучилося понад 100 мешканців району. «Нехай про-

яви милосердя вчителів та батьків і надалі слугують над-

звичайно важливій справі — 

підтримці наших військових 

— заради миру, заради пере-

моги!» — зазначили у райад-

міністрації Холодногірського 

району ХМР.

Маємо надію, що ці свідомі 

харків'яни стануть прикладом 

для інших. А про те, що важ-

ливо знати донорам, читайте 

далі.

СТАТИ ДОНОРОМ
Люди часто переймаються, 

що буцімто недостатньо ро-

блять для наближення пере-

моги. Долучившись до донор-

ського руху, ви вже ніколи не зможете сказати про себе по-

дібного. Одна донація здатна врятувати три життя — жит-

тя трьох фантастичних бійців, завдяки яким ми з вами усе 

ще живі та здорові.

Здати кров можна, якщо:

 ви повнолітня людина;

 ваша вага становить 50 кг або більше;

 у вас відсутні абсолютні або тимчасові обмеження 

щодо донорства.

Якщо ви вирішили здати кров або її компоненти, здоро-

вий спосіб життя і режим харчування напередодні донації 

дуже важливі.

Будьте уважними та відповідальними! Війна не зміни-

ла вимог до донорів, тому навіть в умовах підвищеної по-

треби у донорській крові та її компонентах центри крові 

не прийматимуть людей, чий стан не відповідає вимогам.

 ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО ДОНАЦІЇ

За три дні до донації відмовтеся від 

прийому анальгетиків і аспірину, а та-

кож ліків, що їх містять (ці речовини 

погіршують зсідання крові). Не вжи-

вайте алкоголь за 48 годин до здаван-

ня крові. Виключіть із раціону жирну, 

смажену, копчену, молочну їжу, яйця та 

соління. Обов'язково виспіться, сніда-

нок має бути легким. У день здачі крові 

вранці потрібно повністю виключити:

х всі молочні продукти;
х яйця;
х банани, горішки, соєве молоко, 

цитрусові;
х м'ясні продукти (ковбаса, сосис-

ки).
Не куріть за годину до здавання кро-

ві. Не приходьте здавати кров, якщо 

відчуваєте нездужання (озноб, запамо-

рочення, головний біль, слабкість).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відпові-

дайте на запитання і не приховуйте інформацію про вжи-

вання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені 

захворювання.

Навіть найменший шматочок сиру, кава з мо-

локом або вершками, бутерброд з 5 грамами 

вершкового масла, знежирений йогурт, банан 

або одне яйце вплинуть на аналіз крові.

Вранці доречно снідати кашею на воді, чаєм 

з печивом, крупами, стравами з овочів.

СКІЛЬКИ КРОВІ ЗАБЕРУТЬ
Стандартні гемакони розраховані на 450 мл 

та додаткові 25 мл для аналізів. Якщо у вас мі-

німальна вага (50 кг), тоді лікарі рекомендують 

здавати 350 мл (+25 на аналізи).

Ви також можете 

здавати кров, якщо не 

знаєте, яка у вас група. 

У центрі крові під час 

попереднього аналізу вам визна-

чать усю ідентифікацію крові.

 ЧОМУ ВАЖЛИВЕ 
РЕГУЛЯРНЕ ДОНОРСТВО

Здача компонентів крові (на-

приклад, плазми) потребує по-

вторної донації, аби перевірити 

вашу кров через 6 місяців після 

першої кроводачі і переконати-

ся, що вашу плазму можна безпечно використовувати. До 

цього плазму заморожують на 6 місяців і не використову-

ють її аж до часу наступної вашої кроводачі. 

Таким чином саме регулярне донорство дозволяє 

безперебійно використовувати зарезервовані запаси 

крові.

ЯКИЙ ІНТЕРВАЛ МІЖ ДОНАЦІЯМИ
Перерва між донаціями цільної крові становить 60 днів 

і для чоловіків, і для жінок, а між донаціями плазми чи 

тромбоцитів — 14 днів для особи будь-якої статі.

Після п'яти регулярних донацій рекомендовано зробити 

перерву не менше 3 місяців. Якщо ви здали цільну кров, 

то на донацію плазми або тромбоцитів можна йти через 

30 днів.

Варто пам'ятати, що кров потрібна завжди, особливо 

в умовах воєнного стану. У медичній практиці є дуже бага-

то ситуацій, зокрема непередбачуваних, де потрібне пере-

ливання крові і жоден з нас не застрахований від імовір-

ності стати цим пацієнтом. Працюючи на випередження, 

найкраще, що ви можете зробити, — це здати кров у тилу, 

аби більше бійців сил оборони повернулися з фронту жи-

вими.

 РЕЄСТРАЦІЯ ТА РЕЗЕРВ ДОНОРІВ
На сайті Donor.ua є перелік усіх центрів крові по Укра-

їні.

Якщо ви вирішили стати донором крові та/або компо-

нентів чи вже є ним, у цей складний час потрібно діяти 

радше виважено, аніж рішуче. З метою оптимізації наван-

таження на центри крові було ство-

рено резерв донорів, який дозволяє 

планувати прийом громадян, зважа-

ючи на нагальні потреби. Перебува-

ючи в резерві, ви не створюєте зайвої 

метушні і спокійно чекаєте часу, коли 

виникне потреба у крові вашої групи.

Медики наполягають на попере-

дній реєстрації у резерв, для того щоб:

 не створювати черг;

 отримувати актуальну інформа-

цію;

 керувати своїм часом;

 вести історію кроводач.

Адресне запрошення донорів ефек-

тивно працює в умовах воєнного ста-

ну, коли потрібно діяти максимально 

організовано та раціонально вико-

ристовувати ресурс як донорів, так 

і медичних працівників.

Діймо злагоджено, віримо в Украї-

ну, в ЗСУ і в кожного, хто на своєму 

місці наближає нашу перемогу!

ÂÑÅ ÄËß ÏÅÐÅÌÎÃÈ. 
ÇÄÀÉ ÊÐÎÂ — ÂÐßÒÓÉ ÆÈÒÒß!
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Ãîðîñêîï íà 19 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Благоприятный период для тех, чьи творческие увле-

чения связаны с какой-либо кропотливой деятельно-

стью, требующей значительного внимания к деталям. 

Отпустите то, что вы так активно продвигали в прошлом 

году, пришло время новых начинаний.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Обстоятельства требуют порой проявить собствен-

ный характер, но также необходим самоконтроль при 

общении с другими людьми — скандалы вспыхивают на 

ровном месте. Возможно, вы решите что-то поменять 

в сфере личных и деловых взаимоотношений.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
По возможности накапливайте ценную информацию, 

аккумулируйте финансовые средства, ищите сотрудни-

чества с другими людьми. Появятся новые знакомства, 

возможность найти стратегических союзников.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Обстоятельства требуют от вас значительного терпе-

ния, поскольку придется много и упорно работать над 

увязыванием различных не очень значительных дета-

лей. Когда предоставляется возможность отдохнуть, 

старайтесь максимально восстанавливать силы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не упускайте возможность отправиться в поездку — 

там вас может ждать встреча, которая впоследствии ока-

жется судьбоносной. Стремление к взаимопониманию, 

эмоциональной близости положительным образом по-

влияет и на вашу профессиональную сферу.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Может возникнуть стремление проверить свои отно-

шения с другими людьми на прочность. Если речь идет 

о деловом партнерстве, это вполне разумное стремле-

ние, которое поможет вам избежать неприятных сюр-

призов в будущем.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
У вас есть возможность использовать свое влияние на 

окружающих, показать, что вы умеете управлять ситу-

ацией. Возможно, вам придется помериться с кем-то 

силами, и даже если при этом победите не вы, поста-

райтесь показать все лучшее, на что вы способны.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня вам удастся найти решение для давней 

проблемы, сдвинуть с места забуксовавшее дело. Или 

хотя бы узнать что-то новое о самом себе. Хорошее вре-

мя для подписания контрактов, рассчитанных на дли-

тельный период.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Накапливайте важную информацию, посмотрите как 

следует вокруг — возможно, вы обнаружите источники 

поддержки, которые прежде не замечали, расширите 

свои горизонты. Не позволяйте другим влезать в вашу 

жизнь и омрачать ее.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не следует предпринимать скоропалительных реше-

ний, а также связывать себя какими-либо обязатель-

ствами. Попытайтесь сочетать работу с отдыхом, чтобы 

ваш организм смог выдержать повышенную нагрузку 

и не заболеть в самый неподходящий момент.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ваши действия оказывают значительное влияние на 

последующие месяцы года. Сформулируйте, ясно пред-

ставьте свои цели и начните работать в их направлении. 

Ищите и не упускайте открывающиеся новые перспек-

тивы, интересные идеи.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Пробуйте делать то, чем вы никогда прежде не зани-

мались, в конце концов, обновите свой гардероб или 

займитесь спортом! Будьте искренними, открытыми, 

и даже прямолинейность сейчас вам не повредит.
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По горизонтали: 2. Загородный домик из 

дерева или плетеного камыша. 6. Персонаж 

произведения Уильяма Шекспира. 7. Дол-

гополая меховая шуба. 8. Мужская или 

женская соломенная шляпа с низкой, пра-

вильной цилиндрической формы тульей 

и прямыми узкими полями. 9. Зимняя буря. 

11. Охота с сетями, ловушками. 14. Необык-

новенное, удивительное происшествие. 

16. Человек, живущий за счет чужого тру-

да. 17. Старый, заслуженный деятель, ра-

ботник. 19. Отдельное резкое возвышение 

грунта. 20. Игра в мяч, который по дорож-

кам загоняют в лунки клюшками. 23. Зана-

весь. 25. Система символов, используемых 

для построения языков программирования. 

26. Специальным образом приготовленная 

свинина. 27. Радиолокационный прибор. 

28. Устаревшее явление.

По вертикали: 1. Струнный ударно- 

клавишный музыкальный инструмент. 

2. Старая мера жидкостей. 3. Мужество, 

стойкость, самоотверженность. 4. Высшее 

подразделение в систематике растений. 5. Нечто, 

внушающее страх. 9. Шарнирное звено для соедине-

ния двух частей механизма. 10. Ручной спортивный 

снаряд. 12. Вид оружия. 13. Блюдо из жареных яиц. 

14. Геометрическое тело, создаваемое вращением пря-

моугольного треугольника вокруг одного из катетов. 

15. Торопливые и беспорядочные хлопоты. 18. Дом, 

хата из глины или обмазанного глиной дерева, сама-

на, кирпича. 21. Винтовка с укороченным стволом. 

22. Совокупность всех видов животных какой-либо 

местности. 23. Приступ, решительная атака. 24. В на-

родной словесности: крестьянин- пахарь.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Бунгало. 6. Ромео. 7. Тулуп. 8. Канотье. 9. Вьюга. 11. Ловля. 14. Казус. 16. Трутень. 17. Ветеран. 19. Скала. 

20. Гольф. 23. Штора. 25. Алфавит. 26. Бекон. 27. Радар. 28. Архаизм.

По вертикали: 1. Рояль. 2. Бочка. 3. Героизм. 4. Отдел. 5. Жупел. 9. Вертлюг. 10. Гантель. 12. Огнемет. 13. Яичница. 14. Конус. 

15. Суета. 18. Мазанка. 21. Обрез. 22. Фауна. 23. Штурм. 24. Ратай.

Курятина — универсальное мясо, из которого 
легко приготовить множество разнообразных 
блюд, вкусный бульон и различные супы. 
Курочку можно пожарить или запечь. 

ЕЕ
динственный минус в таком покуп-

ном мясе — вредные добавки. Сего-

дня мы расскажем, как избавиться от 

химии в курице. В настоящее время произво-

дители пичкают птицу кормами с гормона-

ми, которые способствуют их быстрому росту 

и набиранию веса.

Эти вещества и антибиотики негативно ска-

зываются на здоровье человека. Вот почему ку-

рицу стоит очищать перед приготовлением.

 КАК ИЗБАВИТЬ КУРИЦУ ОТ ХИМИИ
Необязательно сливать первую воду, когда вы 

готовите суп с куриным мясом. Избавиться от 

большого количества вредных добавок можно зна-

чительно проще и без каких-либо заморочек.

Существует два способа эф-

фективно очистить курицу с ис-

пользованием обычной пова-

ренной соли.

 СПОСОБ ПЕРВЫЙСПОСОБ ПЕРВЫЙ

Вам понадобится: 1 л чистой 

воды, 3 ст. л. соли, 1 ч. л. лимон-

ной кислоты.

Размешайте в воде соль до 

полного растворения.

Добавьте лимонную кис-

лоту. Хорошенько все переме-

шайте.

Опустите в полученный солевой раствор курицу. 

Оставьте ее в нем на три часа.

 СПОСОБ ВТОРОЙСПОСОБ ВТОРОЙ

Вам понадобится: 1 л чистой воды, 2 ст. л. соли, 

2 ст. л. лимонного сока.

Влейте воду в кастрюлю.

Добавьте соль и влейте лимонный сок. Тщатель-

но перемешайте все ингредиенты.

Хорошенько промойте курицу. Поместите ее 

в полученный раствор. Подождите два часа.

Слейте жидкость. Затем сно-

ва опустите тушку в аналогичную 

смесь. Оставьте ее так еще на два 

часа. Благодаря солевому раство-

ру с добавлением лимона вы по-

лучите не только очищенную 

от вредных соединений, но еще 

очень сочную и мягкую курицу.

Всего 20 минут, которые нуж-

но потратить на подготовку мяса, 

позволят вам избежать появления 

различных заболеваний.

Потратьте немного времени, 

чтобы очистить мясо, и только затем приступайте 

к его приготовлению. Это точно не будет лишним!

ÊÓÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈÊÓÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ
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