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Д
ля сотрудников филиалов ХТС новогодние и  рождествен-
ские праздники были рабочими днями. Кроме того, аварий-
ные бригады работают в круглосуточном режиме. На пред-

приятии отметили, что шестой пуск отопления по городу не прошел 
без вреда для магистралей. В результате гидроударов было зафик-
сировано более 60 дефектов разной степени сложности, которые 
удалось устранить и начать подачу тепла потребителям.

На сегодняшний день все системы жизнеобеспечения Харькова 
восстановлены, отметил городской голова Игорь Терехов:

— Я благодарен всем, кто помогает восстанавливать разрушен-
ную врагом инфраструктуру, всем, от кого зависят комфорт и без-
опасность наших жителей. Сотрудникам коммунальных служб 
и предприятий, энергетикам, волонтерам. Они — настоящие герои! 
Уверен, что вместе мы справимся с любыми испытаниями и обяза-
тельно победим!

Мэр также напомнил, что в городе продолжают работать пункты 
незламности и пункты обогрева. Узнать, какой из них расположен 
ближе всего к  вашему дому, можно в  чат-боте «Харьков — твой 
дом» — @tviyDimKharkivBot.

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО МАССИРОВАННОГО РАКЕТНОГО 
ОБСТРЕЛА СОТРУДНИКАМ КП «ХАРЬКОВСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО ЗАПУСКАТЬ 
СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ГОРОДА. С НАЧАЛА 
НЫНЕШНЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  ЭТО УЖЕ 
ШЕСТАЯ ПО СЧЕТУ ПЕРЕЗАГРУЗКА
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ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ ÏËÞÑ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
Украинская формула мира, предложенная Президентом 
Владимиром Зеленским, как путь к завершению вой ны, 
основана исключительно на принципах ООН и нормах 
международного права, заявил Руководитель 
Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время 
ежегодного заседания Всемирного экономического 
форума (WEF) в швейцарском Давосе.

Наша цель — построить 

новый порядок, гаран-

тирующий безопасность 

и справедливость всему 

международному сообще-

ству, подчеркнул Глава ОП:

— Военно- техническая 

помощь Украине должна 

продолжаться для обес-

печения полного превос-

ходства над россией на поле боя и окончательной по-

беды. Крайне необходимо дальнейшее усиление за-

щиты объектов гражданской инфраструктуры и энер-

гетической сети от российских ракетных ударов. Это-

му, в частности, должна способствовать декларация 

о воздушном щите для Украины, согласно которой 

страны- гаранты возьмут обязательство помочь в со-

здании современной многоуровневой системы проти-

вовоздушной и противоракетной обороны.

Андрей Ермак убежден, что мир — это не только 

отсутствие боевых действий, но и уверенность, осно-

ванная на справедливости. Именно поэтому Украина 

предложила проект Киевского договора безопасности, 

который разработала международная экспертная груп-

па под совместным председательством Андрея Ермака 

и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. 

В целом, как отметил руководитель Офиса Президента, 

итоги этой вой ны должны быть зафиксированы, а для 

этого пункты формулы мира должны быть интегри-

рованы в систему международных документов и стать 

основой новой структуры мировой безопасности.

Руководитель Офиса Президента также подчерк-

нул, что для Украины неприемлема победа без полно-

го восстановления территориальной целостности.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ШАРЛЕМ МИШЕЛЕМ, ПРИБЫВШИМ 
В НАШУ СТРАНУ С ВИЗИТОМ

В
ладимир Зеленский проинформировал о ситуа-

ции на передовой, подчеркнув важность помощи 

в обороне:

— Чем быстрее будут приняты необходимые решения 

некоторыми лидерами непосредственно в Европе по обо-

ронным поставкам нашим бойцам, украинским воинам, 

тем надежнее мы сможем гарантировать безопасность на-

шим людям, безопасность всем европейцам.

Стороны также обсудили дальнейшее усиление санкци-

онного давления на рф, шаги по реализации украинской 

формулы мира, в процессе которой Евросоюз может стать 

одним из мощных лидеров и помочь расширить круг парт-

неров, а также двустороннее взаимодействие с ЕС и про-

цесс европейской интеграции Украины.

Владимир Зеленский отметил, что сила санкций долж-

на быть такой, которая способна останавливать агрессию.

— Надеюсь, что десятый санкционный пакет Евросо-

юза будет еще более эффективным. Пришло время для 

санкций против российской ядерной отрасли, против 

всех ее отраслей, организаций, всех 

субъектов, работающих на россий-

скую ракетную программу.

Глава государства поблагодарил 

за большой пакет поддержки укра-

инского бюджета со стороны Евро-

союза, объемом 18 млрд евро, и вы-

деление первого транша (3 млрд 

евро).

— Я благодарю господина Пре-

зидента, благодарю всех европей-

цев, общество, лидеров Европы за 

военную, политическую, финансо-

вую, гуманитарную поддержку, ко-

торая предоставляется нашему госу-

дарству, нашим людям и помогает нам сохранять жизнь, 

стойкость нашей обороны и социальную стабильность. 

Отдельно благодарю Европейский парламент за только 

что принятую резолюцию о поддержке создания трибуна-

ла для преследования за преступление российской агрес-

сии против Украины. Мы работаем масштабно, и этот 

масштаб сотрудничества представляет собой новую исто-

рию и для Украины, и для Европейского Союза.

ÌÎÙÜ È ÑÈËÀ ÎÁÎÐÎÍÛ!

В 2022 году работники 
КП «Харьковжилстрой» закрыли 
20,2 тыс. окон в жилых домах 
Слободского и Индустриального 
районов, пострадавших 
в результате вражеских обстрелов.

В 
Департаменте жилищно- 

коммунального хозяй-

ства ХГС сообщили, 

что строители также отремонти-

ровали 133 кровли, 120 дверей, 

входные группы в 34 подъездах, 

внутридомовые системы централизованного отопле-

ния и горячего водоснабжения в 15 домах, восстановили 

конструктивы 18 жилых домов, установили новые окна 

в 25 домах.

Также бригады отремонтирова-

ли 337 элементов детских и спор-

тивных площадок, снесли 188 

и кронировали 267 деревьев, вы-

везли 420 куб. м измельченных 

веток и 1038 куб. м мусора после 

демонтажа зданий, поврежденных 

обстрелами.

В 2023 году работы по восста-

новлению жилых домов продол-

жаются. В частности, с начала года 

строители уже закрыли 138 окон, 

отремонтировали 64 двери и пять 

кровель. Сейчас специалисты восстанавливают кровли на 

улицах Мира, Спартака, Фесенковской и Плехановской, 

а также ремонтируют стены, перекрытия и подъезды на 

пр. Героев Харькова, улицах Мира и Библика.

Буквально кілька днів тому на території однієї 
з харківських лікарень завершився монтаж 
модульної індивідуальної котельні, що буде повністю 
забезпечувати всі корпуси медзакладу теплом.

Д
иректор технічний КП «Харківські те-

плові мережі» Департаменту з питань за-

безпечення життєдіяльності міста ХМР 

Євген Кауркін повідомив, що за ремонтну кампа-

нію по місту встановили вже 17 подібних блочно- 

модульних котелень:

— Їх встановили замість 

зруйнованих стаціонарних. 

Щодо конкретно цієї, то ми 

вирішили допомогти одній 

з багатопрофільних лікарень 

Харкова постійно бути з опа-

ленням, незалежно від того, 

працює ТЕЦ чи не працює. 

Цей лікарняний комплекс був 

підключений до мереж ТЕЦ-3. 

В новому році по ній прилетіло. Вона працює, можна ска-

зати, на останньому подиху, не в повному обсязі, тому ми 

деяких споживачів зарезервували з інших котелень.

Котельня — це не просто обладнання та блочні модулі. 

Щоб вона запрацювала, фахівці провели всі потрібні ко-

мунікації: воду, мережі для живлення від генератора, а та-

кож необхідне обладнання для подачі газу.

— Для всіх нас цей рік був важким, але ми продовжуємо 

працювати для мешканців Харкова. У різних районах міс-

та в стислі терміни газифіковано 17 модульних котелень 

із заміною фізично і морально зношеного редукуючого 

обладнання на сучасне, від провідного євро-

пейського виробника. Усе це дає змогу більш 

надійно та безпечно доставляти газ і тепло до 

споживачів. На кожній з котелень було про-

кладено мережу середнього тиску та встанов-

лено сучасне ШРП вітчизняного виробника, 

але за зразками європейського, — розповів 

старший майстер АТ «Харківміськгаз» Андрій Вонярха.

Всі роботи з монтажу та запуску цієї котельні спеціа-

лісти виконали в стислі терміни. Тому вона вже декілька 

днів працює на повну, забезпечуючи теплом пацієнтів та 

лікарів медзакладу. Ще одна її перевага, — завдяки авто-

матиці керувати роботою можна дистанційно. Так, фахі-

вець, який закріплений за цією котельнею, може онлайн 

збільшувати і зменшувати потужність підігріву води для 

опалення. Згідно з інформацією «Тепломереж», у Харкові 

протягом 2023 року планують встановити ще 12 таких мо-

дульних котелень.

ÍÅÇÀËÅÆÍI ÂIÄ ÒÅÖ

ÏÐÈÂÎÄÈÌ Â ÏÎÐßÄÎÊ ÄÎÌÀ
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СТАЛЬНЫЕ 
МЫШЦЫ

Детей и подростков из Харькова и всей Украины 
приглашают принять участие в онлайн- конкурсе 
по воркауту «Стальные мышцы». Мероприятие 
стартует 23 января, сообщили в Департаменте 

по делам семьи, молодежи и спорта ХГС.

Соревнования будут проводиться в трех возраст-

ных категориях: до 9 лет, 9–14 лет, 15 и более лет. 

Принять участие в мероприятии могут все желаю-

щие независимо от уровня подготовки.

В день старта соревнований на официальной 

странице Barstylers Workout Team в Instagram, а так-

же на официальной странице федерации воркаута 

Ukrainian Street Workout будут размещены видео 

с комплексом упражнений по воркауту (отдель-

но для каждой возрастной категории). Участни-

ки должны будут технически их выполнить, снять 

процесс и отправить видеоотчеты хорошего каче-

ства в вертикальном формате mp4 на официаль-

ный Telegram- канал Barstylers Workout Team до 

25 февраля.

Победителей в каждой возрастной категории вы-

берет команда профессиональных судей. Результа-

ты огласят 28 февраля.

Видео участников будут размещены в Telegram- 

канале Kharkiv Sport City, официальных интернет- 

ресурсах Департамента по делам семьи, молодежи 

и спорта, Barstylers и Ukrainian Street Workout.

Организаторы — Управление менеджмента и 

маркетинга в сфере спорта совместно с харь-

ковским клубом Barstylers.

ËÈÊÂÈÄÈÐÓÅÌ ÀÂÀÐÈÈ
19 ЯНВАРЯ БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ВЗЯЛИ В РАБОТУ 13 НЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ВОДОВОДАХ

В 
частности, в Холодно-

горском районе ремонт-

ники ликвидировали се-

рьезную аварию, произошедшую 

на магистрали диаметром 300 мм 

в пер. 1-м Золочевском.

— Обнаружив повреждения, 

пришли к выводу, что участок 

магистрали уже не подлежит 

дальнейшему ремонту и его сле-

дует заменить. После составле-

ния детального плана восстано-

вительных мероприятий при-

ступили к ремонту. Работы идут 

по графику, и после их завершения территорию благо-

устроим, — рассказал начальник районной службы Алек-

сандр Сирко.

Накануне бригады ликвидировали 12 повреждений на 

трубопроводах. Масштабные ремонты на магистралях бы-

ли выполнены в Шевченковском, Основянском, Новоба-

варском и Немышлянском районах.

Информацию об авариях харьковчане могут передать 

по тел.: 15-33.

 ТРАДИЦИЮ НЕ НАРУШИЛИ
На водозаборе Краснопавловского водохранилища 

комплекса водоподготовки «Днепр» освятили воду, кото-

рая поступает в дома харьковчан. Обряд провел благочин-

ный Лозовского района протоиерей Ярослав.

Несмотря на полномасштабную вой ну, многолетнюю 

традицию освящения воды не нарушили, отметили в КП 

«Харьковводоканал»:

— Уже более 140 лет наше предприятие подает воду 

харьковчанам, а специалисты ежедневно заботятся о том, 

чтобы водоснабжение в городе было бесперебойным. 

Считается, что вода в этот день приобретает целебные 

свой ства, которые сохраняет в течение года, а еще очи-

щает и оздоравливает. Крещение — это духовный обряд, 

благодаря которому через освящение воды мы закаляем 

тело и душу.

С первого дня полномасштабной вой ны врач-педиатр 
Детской городской поликлиники № 15 Светлана Голубова 
совмещала основную работу с волонтерством.

П
роживая в районе Коммунального рынка, Свет-

лана Ивановна пешком добиралась до ст. м. 

«Дворец спорта» и предоставляла врачебные 

консультации находившимся там детям и подросткам. Че-

рез некоторое время Светлану Голубову пригласили для во-

лонтерства в отделение паллиативной помощи — детский 

хоспис. Педиатр находилась там в первые месяцы вой ны.

— Несмотря на всеобщую панику, страх и отчаяние, 

Светлана Ивановна ухаживала за больными детьми, ноче-

вала с ними, поддерживала и успокаивала их, а также помо-

гала сотрудникам хосписа в его обустройстве, — рассказали 

в Департаменте здравоохранения ХГС.

Сейчас Светлана Голубова продолжает исполнять обя-

занности педиатра, но в любое время готова вернуться 

к волонтерству, чтобы бескорыстно помогать людям в столь 

сложное время.

НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ
С начала полномасштабной вой ны начальник отдела 

персонифицированного учета получателей льгот Управле-

ния социальной защиты населения Основянского района 

Лариса Омельченко консультировала граждан и собирала 

данные для обеспечения жителей гуманитарной помощью. 

В социальной сфере Харькова Лариса Владимировна — уже 

более 25 лет. Она умело организует работу отдела, в частно-

сти сектора учета граждан, пострадавших от чрезвычай-

ных ситуаций, по взятию на учет внутренне перемещенных 

лиц, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, отметили 

в Департаменте социальной по-

литики ХГС:

— Как энергичный, друже-

любный и отзывчивый человек 

Лариса Владимировна находит 

подход к каждому посетителю. 

Также она возглавляет проф-

союзный комитет управления 

и активно решает вопросы защиты трудовых и социально- 

экономических прав и интересов членов трудового кол-

лектива. Пользуется уважением среди коллег и жителей 

района.

ÂÑÅÃÄÀ ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÍÎ 
ÏÎÌÎÆÅÌ

За неделю, с 12 по 18 января, 
рабочие КП «Комплекс по вывозу 
бытовых отходов» Департамента 
жилищно- коммунального 
хозяйства ХГС вывезли 
40,5 тыс. куб. м ТБО и 5,7 куб. м 
крупногабаритных отходов.

Д
иректор КП «КВБО» 

Алексей Артикуленко 

поблагодарил харьков-

чан за своевременную оплату услуг, но в то же время от-

метил, что до сих пор актуальна проблема неправильной 

парковки личного автотранспорта некоторыми харьков-

чанами, что затрудняет проезд 

спецтранспорта к контейнерам. 

Кроме того, он напомнил пред-

принимателям о необходимости 

заключения договоров о предо-

ставлении услуг с их исполни-

телями, поскольку контейне-

ры и бункеры предназначены 

для сбора бытовых, а не произ-

водственных отходов:

— Нарушителей, физических 

и юридических лиц, за несанкционированное выбрасыва-

ние бытовых, производственных или строительных отходов 

ждет административная ответственность.

ÕÀÐÜÊÎÂ — ×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ
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Д
ата Китайського Нового року, або Чунь цзе, що 

означає Свято весни, визначається за місячним 

календарем і щороку різниться. Рік в Китаї по-

чинається в другий молодик після дня зимового сонце-

стояння. Таким чином Китайський Новий 2023 рік наста-

не 22 січня, а закінчиться 9 лютого 2024 року. За київським 

часом Новий рік настане о 18:00 21 січня.

Попри назву, відзначають свято не лише в Китаї. Воно є 

основним для жителів Гонконгу, Індонезії, Макао, Малай-

зії, Філіппін, Сінгапуру, Тайваню, В’єтнаму.

 ІСТОРІЯ
У побуті Чунь цзе називається «Нянь» (нянь — значить 

«рік»). За легендою, Нянь — це страшне люте чудовисько 

з рогами на голові, що жило у Древньому Китаї. Увесь рік 

воно знаходилося у глибині моря, і тільки в канун Ново-

го року виповзало з води, вривалося в поселення, поїдало 

там худобу і губило людей. Тому селяни дуже боялися його 

і щорічно перед Новим роком цілими сім’ями полишали 

села і утікали в гори, щоб сховатися від страшного звіра 

Няня.

За легендою, одного разу Нянь увірвався в село і по-

мітив, що двері домівок розмальовані червоним і в хатах 

горить вогонь. Коли він підійшов, то почув тріск бамбуку 

і побоявся заходити.

З того часу традиціями до Китайського Нового року ста-

ли наклеювання написів на двері, хлопавки та вогні. А та-

кож китайці традиційно не сплять у новорічну ніч, обері-

гаючи рік від нещасть.

Святкування Нового року триває в середньому 2 тижні. 

Свято вважається державним. Якщо дата припадає на ро-

бочі дні тижня, країни влаштовують офіційні вихідні.

ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ
Перед Новим роком китайці прибирають будинок, бо 

це допоможе очиститися від минулих невдач та звільнити 

місце для щасливих миттєвостей життя. Крім того, вони 

вірять, що Новий рік — це ідеальний час забути старі чва-

ри й образи, тому що люди миряться та просять вибачення 

одне в одного. Китайський Новий рік вважається святом 

возз’єднання, адже усі члени родини, які працюють чи на-

вчаються в інших містах та країнах, обов’язково поверта-

ються додому на новорічну ніч, щоб зібратися за спільною 

вечерею. Зазвичай китайці готують страви зі свинини, 

качки та курки, не забуваючи про солодощі та смаколики. 

Обов’язковою стравою на новорічному столі є риба, адже 

вона символізує достаток. Також смакують і китайськими 

пельменями — цзяоцзи. Не обходиться вечеря і без тофу.

Також китайці роблять підношення до предків, ходять 

в гості і їдять спеціальні рисові пиріжки.

Святкують Новий рік дуже гучно та пишно: з феєрвер-

ками, хлопавками, ліхтариками, танцями і маскарадами. 

Червоний колір в це свято вважається щасливим, тому 

всі намагаються одягнутися у червоні речі та всюди розві-

шують червоні ліхтарики та паперові візерунки. Також на 

Новий рік в Китаї дарують червоні конверти з грошима.

Дні святкування зазвичай перетворюються на фестиваль, 

який традиційно починається в перший день першого мі-

сяця китайського календаря і закінчується Святом ліхтарів, 

яке настає на 15-й день святкувань. До речі, традиція запус-

ку червоних ліхтарів створена не для краси, а з метою від-

лякування злих духів, які хочуть поселитися в новому році 

в кожній домівці. Яскрава традиція Нового року у Китаї —

костюмовані маскаради. Люди вбираються в костюми різ-

них тварин та міфічних істот, влаштовуючи шоу.

ПОКРОВИТЕЛЬ 2023 РОКУ ЗА КИТАЙСЬКИМ 
КАЛЕНДАРЕМ

У китайському гороскопі є 12 тварин знаків Зодіа-

ку. Кожен рік присвячується одній з тварин, а також од-

ній з п'яти стихій. Покровителем 2023 року буде Водяний 

Кролик. Якщо ви — Кролик, то ваш 2023 рік, за уявлен-

нями китайців, буде особливим. Вам часто буде щастити 

в різних справах, але при цьому доля може підкидати вам 

багато труднощів і неприємних випробувань.

Водяний Кролик за характером делікатний, доброзич-

ливий і дуже тактовний. Він дуже поважає чужий особис-

тий простір. Він легко пристосовується до змін, але не ду-

же впевнений у собі і не має чітких життєвих принципів. 

Високо цінує комфорт і сім'ю.

 У ХАРКОВІ
Зустріч Нового року за східним календарем була кілька 

років поспіль одним з найвидовищних свят у Централь-

ному парку культури та відпочинку ім. Горького. Гості та 

учасники мали змогу поринути в екзотичну атмосферу 

країн Далекого Сходу, познайомитися з їхніми традиція-

ми та культурою.

Востаннє Китайський Новий рік тут святкували май-

же напередодні війни, 30 січня. У торішньому святі брали 

участь представники к-поп культури, Харківської облас-

ної федерації Го, майстри з японських бойових мистецтв.

Вперше в межах події відбувся фестиваль косплею 

(костюмоване шоу персонажів комп’ютерних ігор, ані-

ме, фільмів тощо). Головною частиною зустрічі Східного 

Нового року став танок міфічних створінь: 14-метрового 

китайського Дракона у супроводі пари традиційних левів 

Ву Ши. Незабутні свята.

ÙÅ ÎÄÈÍ ÍÎÂÈÉ ÐIÊÙÅ ÎÄÈÍ ÍÎÂÈÉ ÐIÊ

НОВИЙ РІК НЕ У ВСІХ КРАЇНАХ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 
ОДНАКОВО. НАПРИКЛАД, У ВСЬОМУ СВІТІ 
СТАЛИ ВІДОМІ УНІКАЛЬНІ НОВОРІЧНІ 
ТРАДИЦІЇ КИТАЙЦІВ. ЇХНІ ЗВИЧАЇ 
СВЯТКУВАННЯ ПОВНІСТЮ 
НЕ СХОЖІ НА УКРАЇНСЬКІ. 
І НАВІТЬ ЧИСЛО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ  
У ПІДНЕБЕСНУ ПРИЙДЕ 
НЕ 2023Й, А 4720 РІК
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ÂIÉÍÀ ÂIÉÍÀ 
ÒÀ ÄÎÌÀØÍI ÒÀ ÄÎÌÀØÍI 
ÓËÞÁËÅÍÖIÓËÞÁËÅÍÖI
МИ ВІДПОВІДАЄМО ЗА ТИХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ. СОБАКА ЧИ КІШКА 
ЗВИКЛА ДО НАС, МИ ДО НЕЇ: РАДОСТІ, ПРИКРОСТІ  ВСЕ НАВПІЛ. 
ТОМУ В ЕКСТРЕНИХ ВОЄННИХ СИТУАЦІЯХ ПОДУМАТИ СЛІД НЕ ТІЛЬКИ 
ПРО СЕБЕ, А Й ПРО ДРУГА. ДО 90% КИНУТИХ ТВАРИН ГИНУТЬ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ. АДЖЕ ВОНИ НЕ ЗВИКЛИ ДО НЕБЕЗПЕК І НЕ РОЗУМІЮТЬ, 
ЯК ШУКАТИ СОБІ ЇЖУ ЗА МЕЖАМИ БУДИНКУ. У НИХ СТРАХ ВУЛИЦІ, 
ПАНІКА ПРИ СТРІЛЬБІ ТА ВИБУХАХ. А ПРО ГРИЗУНІВ, ПТАХІВ 
ТА РЕПТИЛІЙ ВЗАГАЛІ ГОДІ Й КАЗАТИ. ЩОБ РАЗОМ ІЗ ВЛАСНИМ 
ЖИТТЯМ ВРЯТУВАТИ Й СВОГО ВІРНОГО ДРУГА, РОЗПОВІДАЄМО, 
ЩО РОБИТИ З ТВАРИНАМИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ АТАК, 
ЕВАКУАЦІЇ, МОЖЛИВОГО ПЕРЕЇЗДУ ТОЩО.

 ЗБИРАЄМО ТРИВОЖНУ ВАЛІЗУ 
ДЛЯ ВИХОВАНЦЯ

Наші військові достатньо відтіснили ворога від ме-

гаполіса та області, але ж, як бачимо із останніх подій 

по Україні, загроза ракетних обстрілів є не лише для 

об'єктів інфраструктури, а й для багатоповерхівок. То-

му повертаємося до наших тривожних валіз, адже ста-

тися може всяке, навіть евакуація та переїзд з будинку. 

Логічно, що для тварини тривожна валіза теж має бути. 

Підготувати слід насамперед те, без чого не обійтися:

 документи, зокрема і для перетину кордону;

 мікрочіп із 15-значним кодом тварини;

 ветпаспорт міжнародного зразка, в якому англій-

ською вказана інформація про вакцинацію та протипа-

разитарну обробку;

 довідку про племінну цінність або відсутність та-

кої. Її оформляють у кінологічних організаціях України;

 довідка про вакцинацію від вірусу сказу. Вете-

ринарне свідоцтво — воно ж форма 1-ВІТ — про стан 

здоров'я тварини (видають у державних ветклініках).

 ЩО РОБИТИ ПРИ ПОВІТРЯНІЙ ТРИВОЗІ
Коли звучить тривожна сирена, своїх підопіч-

них беруть із собою в укриття. Гучні звуки ляка-

ють тварин, багато хто з них не любить перебу-

вати серед незнайомих людей. У таку мить на-

магайтеся полегшити їх переживання: собаку та 

кішку тримайте за повідець, але при цьому беріть 

на руки, якщо вони не важкі. Розмовляйте із ни-

ми. Перебувають у переносці — накривайте.

Прийшли в безпечне місце, дайте собаці його 

улюблену іграшку, щоб розважився, напоїть — це 

трохи заспокоїть. Коти стресостійкі, знаходять 

собі розваги самі.

 ЯК НАДАТИ ДОПОМОГУ ПОКИНУТІЙ 
ТВАРИНІ

Насамперед — нагодувати і напоїти. По 

можливості — дати притулок. Якщо немає 

їжі та даху, шукати притулки для тварин або 

волонтерів, які опікуватимуться бідолахами. 

Так, це важкий час. Так, складно виживати, 

тут хоч би самому собі дати раду. Так, яке б ви 

не ухвалили рішення — воно єдине правиль-

не. Але! Своєю бездіяльністю ви занапастите 

безвинне життя, проявивши милосердя — 

знайдете друга, який буде безмежно відданий 

до кінця. Вибір за вами.

 НАЙНЕОБХІДНІШЕ  ЩОБ НЕ ЗАБУТИ
Переїзд найчастіше спричиняє стрес у домашніх 

вихованців. Вони панікують, у декого погіршується 

самопочуття. Щоб полегшити поїздку собі та чотири-

лапому, варто взяти:

 Переноску. Застеліть її основу пелюшкою або 

будь-якою тканиною. Накрийте переноску щільною 

тканиною — так тваринам буде спокійніше, якщо во-

ни бояться шуму та яскравого світла. Зробіть наліпку, 

в якій вкажіть ім'я тварини та свої контакти.

 Повідець. У господарів собак нашийник і пові-

дець є, на прогулянку без нього ніяк. У котів ні, вони 

не покидають квартиру. Тому варто придбати шлейки 

з повідцем. За шлейки зручніше утримувати кота, діс-

таючи з переноски.

 Запаси води та корму. Сухі гранули — як варі-

ант, тварини їдять їх із задоволенням. Але одне-два 

пакування вологого корму не завадять, особливо у то-

му разі, якщо кіт чи собака мало п'ють. Це допоможе 

відновити баланс рідини в організмі.

 Гігієнічні приладдя. Для догляду та прибирання 

за твариною, щоб дати їй можливість сходити до туа-

лету та прибрати за нею.

 АПТЕЧКА
У житті домашньої тварини, як і в людській часом 

відбуваються проблеми, що стосуються здоров'я. Ду-

же важливо мати ветеринарну аптечку, призначену 

спеціально для улюбленця. Можна проконсультува-

тися з ветеринаром, який дасть рекомендації щодо її 

вмісту, але спочатку необхідно запастися основними 

медичними препаратами та предметами. Бинт, пін-

цет, шприци, пластир, ножиці тощо. Якщо тварина 

постійно приймає ліки, вони теж апріорі мають бути 

в аптечці. 

Крім цього варто купити препарати для надання 

першої допомоги при травмах та отруєнні: медичні 

препарати для дезінфекції (хлоргексидин, перекис вод-

ню); протибольові; протидіарейні; ранозагоювальні (ле-

вомеколь).

До речі, за інформацією Департаменту адміністра-

тивних послуг та споживчого ринку ХМР, для потреб 

власників домашніх тварин у Харкові працюють 76 

зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки у всіх районах 

міста.
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Н
а цьому об’єкті були серйозні руй-

нування, — розповів виконроб бу-

дівельної організації Сергій Гаран-

чук. — Були пошкодження перекриттів 5-го 

та 3-го поверхів, несучих зовнішніх стін. Де-

монтаж аварійних конструкцій був дуже важ-

ким, тому що до кожного такого вузла треба 

підходити індивідуально. До справи залучали 

проєктантів. Також задіяли два баштові крани, 

що працювали в парі. Але ми впоралися з цим 

завданням. Зараз вже почали відновлюваль-

ні роботи. Монтуємо несучий каркас будівлі, 

сходинкові марші, ллємо монолітні перекрит-

тя, відбудовуємо зовнішні стіни. Намагаємося 

якомога швидше закрити контур будинку. По-

тім перекриємо дах, встановимо вікна, зро-

бимо сантехніку та електрику. Дуже хочеться, 

щоб люди знов повернулися до своїх осель.

Нагадаємо, у Харкові відновлюють та ре-

монтують після обстрілів будинки як кому-

нальної форми власності, так і кооперативні.

Харківський міський голова Ігор Терехов 

повідомив, що усі спорудження, по можливос-

ті, мають бути відбудовані. Ремонтні роботи 

в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ виконують на 

умовах мінімального співфінансування з меш-

канцями, щоб дотримуватися правил міської 

програми підтримки житлових кооперативів.

ÂIÄÁÓÄÎÂÀ 
ÁÓÄÅ ÒÐÈÂÀËÎÞ
Одна з п’ятиповерхівок у Салтівському районі після 
влучання в неї снаряда частково перетворилася на купу 
брухту. Удар був настільки потужний, що один із під’їздів 
наче спресувало. Не обійшлося і без загибелі людей, 
що були під час вибуху у квартирах.

В
иконроб будівельної організації Віталій Кова-

льов розповів, що внаслідок влучання в пере-

криття будівлі зруйнувалися її несучі конструк-

ції та плити перекриття аж до підвалу, немає сходинко-

вих маршів:

— Цей будинок підлягає частковому демонтажу. 

Крім руйнувань, що завдали снаряди, тут трапилася 

масштабна пожежа, яка знищила два під’їзди, квартири 

в яких вигоріли вщент. Це призвело через потужні тем-

ператури до додаткових руйнувань перекриттів. Також 

через вибух є загиблі: одна особа, охоплена полум`ям, 

двох придавило бетонними плитами.

Процес відбудови буде тривалим. Спочатку треба де-

монтувати всі зруйновані конструкції. Для полегшен-

ня прибирання важких частин задіяли баштовий кран. 

Попередньо, будівлю будуть зводити монолітним мето-

дом, тобто встановлять монолітні плити перекриття та 

збудують цегляні стіни, які посилять металоконструк-

ціями. Потім проведуть нові комунікації та встановлять 

вікна- двері. В місті вже реконструювали 66 будинків, 

зруйнованих ворожими снарядами. Харківський місь-

кий голова Ігор Терехов зазначив, що оскільки першо-

чергова мета — зберегти будівлі, то потрібно відновити 

їхні конструктивні елементи у якомога більшій кіль-

кості в різних районах міста.

Харківські школярі повернулись із місячної подорожі 
у привітну Іспанію. Поїздку влаштувала Харківська міська 
рада у співпраці з іспанським благодійним фондом 
«Разом за життя». Ця організація регулярно проводить 
подібні заходи, аби українські діти могли відпочити 
від страшних умов війни.

З 
грудня по січень 17 харківських школярів відпочи-

вали в іспанських родинах, що долучилися до про-

грами. Багато хто з дітей навіть ніколи і не був за 

кордоном. Єлизавета зізнається, що спершу було лячно, 

бо вперше поїхала ку-

дись без батьків:

— Коли треба бу-

ло повертатися, то всі 

плакали, не хотіли роз-

лучатися, вже звикли 

один до одного. В Іспа-

нії дуже сподобалося. 

Мене гарно прийняла 

родина, вони підго-

тували чимало пода-

рунків. Така увага була 

приємною. Ми разом 

багато гуляли, відвіду-

вали різні історичні пам’ятки, парки, були на ковзанці. 

Їхати зовсім не хотілося, але я дуже скучила за батьками.

І справді, зізнаються діти, нудьгувати не доводилося. 

Програма розваг та відпочинку була різноманітною та на-

сиченою. Юні харків’яни ознайомилися з культурою Іс-

панії, її звичаями та традиціями. А ще готували, розважа-

лися, просто гуляли, навіть відсвяткували день народжен-

ня. Все це принесло дітям купу позитивних емоцій і, що 

головне, пріоритетне в цій подорожі — вони змогли від-

воліктися та на деякий час забути про жахи війни. Тепер 

вражень, кажуть, вистачить надовго.

— Мені сподобалось в Іспанії. Там дуже красиво. Ду-

же доброзичливі люди. Нас гарно приймали. З усього, що 

я бачила на екскурсіях, найбільше сподобався центр Ва-

ленсії. Там багато старовинних архітектурних пам’яток: 

замків, палаців, дивовижний театр. Але Харків — краще! 

Тут рідні, тут домівка, — розповіла Славіна.

— Ми відвідали замок, що стоїть на пагорбах, якому 

кількасот років. Ще дуже сподобалися свято «Три царі» 

і Різдво на центральній площі, де була встановлена ялин-

ка. Родина мене гарно прийняла, ми навідали багато їхніх 

родичів, мені розповідали різні сімейні історії, — ділиться 

спогадами Дмитро.

У Харкові на мандрівників з нетерпінням чекали бать-

ки. Вони кажуть, що 

завдяки проєкту, діти 

перезавантажилися та 

відпочили від постій-

ної напруги, що несе 

війна.

Тривала розлука да-

лася взнаки: дітлахи, 

побачивши рідних, не 

приховували емоцій. 

Та й батькам було важ-

ко стримати сльози ра-

дості.

— Дуже дякую, що 

наші діти мали змогу відвідати таку прекрасну та теплу 

країну. Дякую за те, що їх добре зустріли. Я дуже задово-

лена. Вони відпочили від постійних повітряних тривог, від 

новин. Для наших дітей це був великий подарунок, — вва-

жає мама школярки Вікторія.

— Хочу подякувати міській владі і особисто Харків-

ському міському голові Ігорю Терехову за можливість для 

наших дітей відволіктися від страшних реалій, що в такий 

складний час була змога влаштувати їм повноцінний від-

починок в Іспанії, — із вдячністю каже Ганна.

Протягом всієї подорожі дітей супроводжували пред-

ставники благодійної організації та міської влади. Це не-

забутня подорож.

ßÊ ÍÅ ÂÀÆÊÎ, 
ÀËÅ ÂÏÎÐÀËÈÑß
З КОЖНИМ ДНЕМ БУДИНОК У НЕМИШЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ СТАЄ ВСЕ КРАЩЕ 
ТА КРАЩЕ. ТАКИМ ЙОГО РОБЛЯТЬ ХАРКІВСЬКІ БУДІВЕЛЬНИКИ. А НЕЩОДАВНО 
ТУТ БУЛИ СУЦІЛЬНІ РУЇНИ

Â IÑÏÀÍIЇ ÃÀÐÍÎ, 
À ÄÎÌÀ ÊÐÀÙÅ
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ЯКИЙ БІЗНЕС ВІДКРИТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ, А ЯКА СПРАВА БУДЕ ПРИБУТКОВОЮ ВЖЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ? 
ВІДПОВІДІ НА ЦІ ДВА ПИТАННЯ МОЖУТЬ БУТИ СХОЖИМИ, АДЖЕ УСПІШНІ ЗАРАЗ ПІДПРИЄМСТВА 
КІЛЬКА НАСТУПНИХ РОКІВ БУДУТЬ ЗАРОБЛЯТИ ЩЕ БІЛЬШЕ. ЯКІ САМЕ ГАЛУЗІ МАТИМУТЬ УСПІХ 
ТА ДОДАТКОВІ ПРИБУТКИ? РОЗПОВІДАЄМО ПРО 7 КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ ТА ІДЕЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ

У 
Харкові проаналізували розвиток підприємни-

цтва в умовах повномасштабної війни. Як пові-

домили у Департаменті адміністративних послуг 

і споживчого ринку ХМР з посиланням на дані Головного 

управління ДПС у Харківській області, станом на 1 січня 

2023 року кількість фізичних осіб — підприємців у Харко-

ві склала 119 743 особи, тоді як на початок минулого року 

їхня кількість становила 123 421 особу.

За час повномасштабної війни протягом березня — груд-

ня 2022 року припинили діяльність 11 416 фізичних осіб — 

підприємців. Також 267 фізичних осіб — підприємців пере-

містили бізнес з Харкова та змінили свою юридичну адресу 

на адресу іншої області або територіальної громади.

Водночас, попри великий ризик та надскладні умови, 

бізнес повертається до Харкова та намагається відновлю-

ватися. Зокрема, за вказаний період 6 470 фізичних осіб — 

підприємців виявили бажання розпочати власну справу та 

офіційно зареєстрували свій бізнес.

— Минулий рік був справжнім викликом та перевір-

кою на витримку для нашого бізнесу. Місцеві підприємці 

проявили справжню стійкість в умовах повномасштабної 

війни та стали надійним тилом Харкова. Не виключаємо, 

що попереду на нас всіх чекатиме багато випробувань та 

труднощів, але, незважаючи на це, Харківська міська вла-

да консолідує всі зусилля для пошуку нових можливостей, 

залучення інвестицій, налагодження співпраці з органа-

ми державної влади та міжнародними інституціями задля 

підтримки та повноцінного відновлення бізнесу у місті, — 

підбадьорили у департаменті.

БУДІВНИЦТВО ТА СУМІЖНІ СФЕРИ
Будівництво — це, безперечно, лідер серед напрямків 

у бізнесі, які будуть активно розвиватися найближчим ча-

сом. Уже зараз уряд за своїм 

планом відновлення хоче за-

лучити такі інвестиції на:

 відновлення та модерні-

зацію житла й інфраструк-
тури регіонів;

 відновлення та модерні-

зацію соціальної інфраструк-
тури, а саме шкіл, лікарень, 

дитячих садочків тощо.

І хоча цих коштів у держави 

ще немає, відбудовувати міста 

після російських бомбардувань та воєнних дій, безсумнів-

но, буде потрібно. Тому вже зараз можна відкривати біз-

нес у сфері будівництва.

До слова, щоб розпочати успішний бізнес з нуля в цій 

галузі, необов’язково мати мільйонні капітали. Можна 

виконувати підрядні роботи, здавати в оренду будівельну 

техніку, налагодити постачання або й власне виробництво 

матеріалів для будівництва, а також запропонувати варі-

анти зручного тимчасового житла для переселенців.

ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИ ТА ТОВАРИ 
ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Найбільш прибутковий бізнес — це безпосередньо ви-

робництво зброї, військової техніки, боєприпасів. Утім, 

таке підприємство не можна 

відкрити без великих інвести-

цій та ґрунтовних технологіч-

них знань. Тому зверніть увагу 

на товари військового та по-

двійного призначення. Серед 

військових товарів і надалі 

матимуть попит: одяг, взуття, 

спальники, аптечки, броне-

жилети, плитоноски та інші 

аксесуари. Ці речі постійно 

псуються та зношуються, але 

натомість з'являється багато нових мілітарних брендів, які 

готові закрити цю потребу. На ринку, який стрімко розви-

вається, нові бізнеси можуть швидко знайти й своє місце.

Водночас успішними будуть підприємці, які виробля-

ють товари подвійного призначення. Ось приклади біз-

нес-ідей:

 дрони. Можуть використовуватися як для цивільних 

потреб компаній, так і з військовою метою;

 їжа тривалого зберігання. Консерви, сублімована 

їжа, поживні батончики стануть у нагоді не лише для вій-

ськових, але і для цивільних після завершення війни.

 ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЗЕЛЕНИЙ КУРС
Енергетична незалежність вже зараз є одним з ключо-

вих напрямів для розвитку країни. У плані відновлення 

України уряд запланував ряд інвестицій, які, зокрема, ма-

ють бути спрямовані на такі цілі:

 будівництво розумних мереж (smart grids);

 відбудова пошкоджених енергетичних об'єктів;

 локалізація виробни-

цтва обладнання для ВДЕ 

(вітрові вежі, трансформа-

тори, кабелі, електролізери, 

батареї);

 розвиток виробництва 

біопалива (біоетанолу, біо-

дизелю, біометану, біомаси) 

із сільськогосподарської про-

дукції, залишків та відходів 

тощо.

Звісно, державний план відновлення не гарантує, що 

розміри іноземних інвестиції будуть такі ж, як того бажа-

ють чиновники. Проте він гарно окреслює ключові ніші, 

у які сама держава інвестуватиме кошти. Саме тому під-

приємцям варто вже зараз розвивати відповідні компетен-

ції та пропонувати свої рішення на ринку.

Радимо звернути увагу не лише на великі інфра-

структурні проєкти. Шукайте й ідеї для малого біз-

несу без великих стартових інвестицій. Наприклад, 

проблеми з обстрілами породжують попит у людей на 

енергоефективність, а отже, українці охоче утеплюва-

тимуть свої будинки.

 БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНИХ СПОРУД
Уявити майбутні українські міста без мережі сучас-

них укриттів та багатоповерхівок з бомбосховищами 

важко. Війна довела їхню критичну необхідність. То-

му люди інвестувати-

муть гроші в захисні спору-

ди, як під час будівництва 

нових житлових комплек-

сів, так і в уже наявних. То-

му, якщо ви розмірковуєте, 

який бізнес відкрити після 

війни, зверніть увагу саме 

на цю галузь.

На ринку захисних споруд 

потрібні будуть різноплано-

ві рішення:

 бюджетні та компактні бомбосховища для приват-
них будинків;

 захист від бомбардувань для працівників підприємств 
та невеликих бізнесів;

 просторі бомбосховища для житлових комплек-
сів;

 споруди для громадських місць тощо.

Яскравий приклад — у Харкові встановили 

зупинки- укриття для пасажирів громадського тран-

спорту, де харків’яни зможуть сховатися від росій-

ських обстрілів. Подібні проєкти будуть масштабува-

тися.

 РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ
Реабілітація військових та цивільних, які постраж-

дали від війни, — це великий напрямок, який вже зараз 

потрібно розвивати в Україні. Мова про різні напрями: 

медичний, психологічний, соціальний.

Так, за словами президента Володимира Зеленського, 

зараз близько мільйона людей захищають Україну від оку-

пантів у ЗСУ та в інших наших формуваннях. Уже зараз 

тисячі з них потребують фізичного відновлення та психо-

логічної підтримки. Так само є велика потреба у кваліфі-

кованих спеціалістах та 

спеціалізованих закладах 

для роботи з цивільним 

населенням, яке зазнало 

тих чи інших втрат на ві-

йні.

Така соціальна потреба 

може бути гарною осно-

вою для власної справи. 

Наприклад, можна роз-

глянути такі бізнес-ідеї:

 курси підвищення кваліфікації для роботи з військо-

вими для медиків, психологів тощо;

 реабілітаційний центр;

 психологічні консультації фахівців зі спеціалізацією 

на тему війни;

 виробництво або імпорт спецтехніки для реабіліта-

ції людей;

 виготовлення протезів тощо.

ВИХІД НА РИНКИ ЄС, ЛОГІСТИКА
Україна 2022 року стала кандидатом у члени Європей-

ського Союзу. Для бізнесу це означає не лише нові мож-

ливості для збуту своєї продукції, але й потребу модерні-

зувати своє виробництво під екологічні норми ЄС, по-

будову ланцюгів постачання, пошук нових закордонних 

партнерів тощо.

Тут є можливості відкрити бізнес у секторі, який нада-

ватиме і такі послуги:

 бізнес- консалтинг у сфері виходу на ринки ЄС;

 побудова логістичних маршрутів;

 представництво на міжнародних виставках;

 забезпечення складів, приміщень у країнах ЄС;

 юридичний супровід тощо.

Особливу увагу варто звернути саме на логістику. Че-

рез повномасштабну війну, заблоковані порти та закрите 

небо старі ланцюги постачання в Україні зруйновані, тому 

є велика потреба в побудові нових маршрутів. Оптималь-

ний спосіб зараз — це автомобільні перевезення, попит на 

які лише зростатиме.

Водночас після війни 

Україна має всі шанси 

стати новою транспорт-

ною артерією між Єв-

ропейським Союзом та 

Азією. Наприклад, това-

ри з азійських країн мо-

жуть йти Чорним морем 

до України, а далі в ЄС. 

І кроки до цього вже роб-

ляться: 27 липня Європейський Союз включив українські 

логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної 

мережі.

Зокрема, на розширення та інтеграцію логістики з ЄС 

держава хоче залучити інвестиції. Частину з цих коштів 

іноземні організації інвестують саме в український біз-

нес.

СЕКТОРИ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ
Україна має експортно- сировинну спрямованість на 

зовнішніх ринках. Це означає, що країна експортує пе-

реважно чисту сировину — зерно, метали, корисні ко-

палини. Натомість саме високотехнологічна продук-

ція дозволяє країнам 

заробляти більше. Тому 

розвиток секторів еконо-

міки з доданою вартістю 

— це один із пріоритетів 

для України у найближчі 

роки. Держава готова за-

лучати фінансування для 

цього напряму.

Мова йде про такі ви-

робництва:

 машинобудування;

 переробка рослинної продукції у харчові продукти;

 виробництво меблів;

 розвиток насінництва;

 розвиток ІТ-сфери та цифрових продуктів тощо.

Бізнес-ідеї у цих напрямах будуть актуальними у май-

бутньому та матимуть підтримку не лише в держави, а й 

в іноземних інвесторів. Вибираємо прийнятне.

ÁIÇÍÅÑ-IÄÅЇ Ó ÂIÉÍÓ
ÒÀ ÏIÑËß ÏÅÐÅÌÎÃÈ
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Ãîðîñêîï íà 21 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Не проявляйте резкости или агрессивности, пыта-

ясь настоять на своем. Сегодня у вас есть возможность 

найти достойного партнера для перспективного сотруд-

ничества в бизнесе. Это время для подписания догово-

ров и контрактов, в том числе и с зарубежными партне-

рами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Старайтесь проявлять хорошие манеры, быть вежли-

выми и деликатными, сдерживать негативные эмоции 

в общении. В противном случае вы можете нажить се-

бе серьезного врага. Следует обратить внимание на свой 

рацион, не злоупотреблять жирной и острой пищей.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня алкоголь очень опасен для вас, как и любые 

химические вещества, краски. Даже косметика может 

действовать на вас по-особенному. Время лучше прове-

сти за несложными делами, или просто отдохнуть, по-

смотреть любимые фильмы.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Подходящее время для коллективной работы, встреч 

и переговоров с партнерами. Самостоятельно сегодня 

трудно будет чего-либо добиться. Не стесняйтесь об-

ращаться за помощью к друзьям, они всегда готовы вас 

поддержать. День также хорош для официальных об-

ращений.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Сегодня будут возникать препятствия, но если вы бу-

дете настойчивы и подключите связи, то сможете ре-

шить серьезные проблемы. Полезна щадящая диета 

и дыхательная гимнастика. Не пренебрегайте оздорови-

тельными мероприятиями.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Отличный день для шопинга. Звезды обещают много 

хороших и нужных покупок одежды и обуви, ваш выбор 

будет удачен. Благоприятно покупать и ювелирные из-

делия, мебель, предметы интерьера. Вечер лучше всего 

провести в уютной семейной атмосфере, уделить время 

детям.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Найти гармонию в человеческих отношениях сегодня 

можно легко. Проявите такт и дружелюбие, улыбнитесь, 

и вам откроются любые двери и сердца. Проявление гру-

бости и агрессивности сегодня будет иметь эффект бу-

меранга. Помиритесь с теми, с кем находитесь в ссоре.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Благоприятный в финансовом плане день для Скор-

пионов. Возможны доходы от товаров, созданных вруч-

ную. Сегодня также хорошо решать вопросы безопасно-

сти жилища. Денежные операции будут удачны.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Пытаясь быстро решить возникшие проблемы, не за-

бывайте, что есть обстоятельства, которые выше вас. Не 

пытайтесь пробить стену. Сегодня вам помогут открыть 

любую дверь мягкость и вежливость.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Возможен хороший доход, успех в финансовой или 

биржевой операции. Ваше трудолюбие сегодня будет 

оценено по заслугам. День хорош для приема гостей 

и похода в гости, для участия в банкете.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не стоит обострять отношения, особенно с деловыми 

партнерами. Принимайте как данное все проблемы, ко-

торые возникнут. Главное — сделать правильные выводы 

из ситуации. Зато хорошие дела будут вознаграждены.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Проявляйте в отношении близких и любимых людей 

деликатность, нежность, доброту. Избегайте агрессии 

и грубости в их адрес. Будьте внимательны к словам, 

старайтесь не язвить и не обижать окружающих.
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По горизонтали: 1. Парадная комната в доме. 

5. Крупная упаковочная мера товара. 8. Часть 

города, отведенная для принудительного посе-

ления людей, дискриминируемых по расовым 

или религиозным признакам. 10. Травянистое 

однолетнее растение с цветками яркой окрас-

ки. 11. Род оптического стекла. 12. Должность и 

чин в казачьих войсках. 13. Цилиндр с поршнем 

и полой иглой на конце. 16. Высшая цель де-

ятельности, стремлений. 19. Густой волосяной 

покров животного. 21. Обувь, надеваемая по-

верх валенок. 22. Путь движения небесного те-

ла. 23. Спокойствие, тишина. 25. Мера массы 

алмазов и других драгоценных камней. 28. Вер-

тикально стоящая каменная плита с надписью 

или рельефным изображением. 31. Решение, 

принятое большинством голосов. 32. Плетеная 

обувь из лыка или веревок. 33. Убытки, непред-

виденные расходы. 34. Один из высших органов 

государственной власти, часто верхняя палата 

законодательного собрания. 35. Ниша в конце 

ледника. 36. Низкий детский голос.

По вертикали: 2. Стиль в архитектуре и искусстве, 

основанный на подражании античным образцам. 3. Яг-

ненок как жертвенное животное. 4. Дипломатический 

ранг, одна из младших дипломатических должностей. 

5. Шотландская овчарка. 6. Исполнение оперной пар-

тии. 7. Покрой брюк с расширением книзу. 9. Чемодан 

с выпуклой крышкой. 14. Сосуд в форме небольшой 

чаши без ручки. 15. У православных и католиков: 

предмет поклонения. 17. Начало шахматной партии. 

18. Смазочное масло из нефти. 19. Комедийный жанр 

в античном народном театре. 20. Ансамбль или группа 

певцов. 24. Правда, аксиома. 25. Гребень на грудной 

кости у летающих птиц. 26. Труба с расширяющимся 

концом, служащая для усиления звука. 27. Эксцентри-

ческий парный танец. 28. Мятеж, народные волнения. 

29. Вздор, чепуха. 30. Двухколесная телега в Крыму.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Зала. 5. Кипа. 8. Гетто. 10. Люпин. 11. Линза. 12. Есаул. 13. Шприц. 16. Идеал. 19. Мех. 21. Галоши. 

22. Орбита. 23. Мир. 25. Карат. 28. Стела. 31. Вотум. 32. Лапти. 33. Ущерб. 34. Сенат. 35. Грот. 36. Альт.

По вертикали: 2. Ампир. 3. Агнец. 4. Атташе. 5. Колли. 6. Пение. 7. Клеш. 9. Баул. 14. Пиала. 15. Икона. 17. Дебют. 18. Автол. 

19. Мим. 20. Хор. 24. Истина. 25. Киль. 26. Рупор. 27. Твист. 28. Смута. 29. Ересь. 30. Арба.

ССидячая работа вредна для здоровья — это факт. 
Если вы вынуждены по несколько часов 
проводить за компьютером в одной позе, 
узнайте, как себе помочь.

СЛЕДИ ЗА ЭРГОНОМИКОЙ
Чтобы спина не болела, правильно органи-

зуй рабочее место, и, главное, освой макси-

мально физиологичную при сидячей работе 

позу. Убедись, что стопы полностью касаются 

пола и создают опору, когда сидишь за сто-

лом. Колени должны находиться под углом 

90 градусов: та же рекомендация относится к согну-

тым локтям.

Проследи, чтобы монитор или гаджеты находи-

лись на уровне глаз. Отрегулируй высоту стола, сту-

ла, если формат офисной (или домашней, если ты на 

удаленке) мебели позволяет это сделать. Так ты не 

будешь сутулиться и портить зрение.

Держи корпус прямо, не сгибай шею и плечи. По-

началу это может показаться очень трудным, но по-

степенно мышцы привыкнут к такому положению, 

и ты не будешь ощущать дискомфорта.

Отрегулируй угол падения света. Оптимальное ме-

сто для рабочего стола — возле окна, но не парал-

лельно ему, иначе экран будет бликовать и создавать 

дополнительную нагрузку на зрение. Также из-за 

тени не стоит располагать источник света с правой 

стороны, особенно если что-то пишешь или чер-

тишь.

ПОЧАЩЕ МЕНЯЙ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА
Многие работники стесняются лишних движений, 

считая, что это отвлекает от работы коллег. Но для 

здоровья спины многого и не надо. Вставай время 

от времени, когда разговариваешь по телефону или 

есть необходимость отнести документы в соседний 

кабинет. В обеденный перерыв пройдись по коридо-

ру, выйди на улицу. Регулярная смена положения те-

ла благотворно сказывается на самочувствии. Каж-

дый час вставай и делай небольшую зарядку хотя бы 

в течение 5, а еще лучше — 10 минут. 

СОБЛЮДАЙ САНИТАРНЫЙ МИНИМУМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Человек восстанавливает ресурс, когда спит но-

чью или меняет род деятельности. Постарайся спать 

не менее 7 часов в сутки и начинай утро хотя бы 

с легкой разминки или гимнастики, которые позво-

лят размять тело и вызвать ощущение бодрости. Это 

может быть йога, пилатес, аэробика. Каждый выби-

рает форму активности по своему вкусу.

Санитарный минимум подразумевает 10–15-ми-

нутную разминку по утрам, 30–40-минутную про-

гулку после работы. Пройтись до транспорта лиш-

нюю остановку — тоже вариант. После работы про-

гуляйся, чтобы дать отдых организму и психике.

Любое движение пойдет на пользу твоему здоро-

вью, а смена деятельности будет способствовать об-

новлению ресурса, энергетической подзарядке.

ÐÀÁÎÒÀÉ Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌÐÀÁÎÒÀÉ Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ
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