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Н
а сегодняшний день процент платежей за коммунальные 
услуги составляет 40,7%, сообщил Харьковский городской 
голова Игорь Терехов:

— По сравнению с прошлым годом, это большое сокращение. Но 
люди возвращаются в  город и  оплачивают услуги теплоснабже-
ния, водоснабжения, квартплату, поэтому ситуация немного вы-
равнивается.

Мэр также отметил, что в настоящее время коммунальные пред-
приятия нуждаются в средствах для проведения ремонтных работ, 
устранения дефектов, возникающих из-за гидроударов, отключе-
ния электроснабжения и т. д. Вместе с тем, у предприятий нет дол-
гов по зарплате и они обеспечены определенным резервом мате-
риалов, которые используют в аварийных ситуациях:

— Все мы сегодня переживаем тяжелые времена. Но мы делаем 
все возможное, чтобы город нормально функционировал, чтобы 
в домах горожан были необходимые условия. Я верю, что вместе 
мы сможем преодолеть любые испытания. Дух харьковчан не сло-
мить. Будем держаться и верить в Победу!

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХАРЬКОВА 
ПОЛУЧАЮТ ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ ДЛЯ 
СВОЕВРЕМЕННОГО НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ
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ÌÈÐ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÌ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак провел телефонный разговор с советником 
по национальной безопасности Премьер- министра 
Индии Аджитом Кумаром Довалом.

Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов 

в контексте углубления украинско- индийского взаи-

модействия в двустороннем и многостороннем фор-

матах.

Андрей Ермак проинформировал Аджита Довала 

о ситуации в Украине, прежде всего, о ходе отпора 

российской агрессии.

Глава ОП подчеркнул, что наша страна стремится 

к миру, который обязательно должен быть справедли-

вым и базироваться на принципах международного 

права. Он напомнил, что в ходе онлайн- выступления 

на саммите G19 в ноябре прошлого года Президент 

Украины Владимир Зеленский представил формулу 

мира и предложил всем государствам определить свою 

возможную роль в ее реализации.

Андрей Ермак акцентировал, что Украина хоте-

ла бы видеть Индию среди активных участников 

процесса имплементации формулы и саммита ми-

ра, который планирует провести наше государство. 

Руководитель Офиса Президента также выразил 

надежду на усиление лидерства Индии в поддерж-

ке Украины. 26 января Индия отметила националь-

ный праздник — День Республики. Андрей Ермак 

пожелал индийскому народу мира и благополучия, 

отметив важность позиции Индии в сотрудничестве 

с нашей страной:

— И мы стремимся к тому, чтобы это сотрудниче-

ство вышло на качественно новый уровень. Я благо-

дарю руководство Индии и ее народ за предоставлен-

ную Украине гуманитарную помощь во время полно-

масштабной вой ны с россией, и надеюсь, что эта по-

мощь будет расширяться.

Руководитель Офиса Президента также поблагода-

рил Аджита Довала за соболезнования в связи с недав-

ней трагедией в Броварах, где в результате катастрофы 

вертолета погибли руководители Министерства вну-

тренних дел и гражданские лица.

У БЕЛАРУСИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ВСТУПАТЬ В РАЗВЯЗАННУЮ РОССИЕЙ ВОЙ НУ ПРОТИВ 
УКРАИНЫ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УКРАИНСКИЕ СИЛЫ ОБОРОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ЛЮБЫМ ВЫЗОВАМ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ 
ОБЩЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ САУЛИ НИИНИСТЕ В КИЕВЕ

В
ладимир Зеленский убежден, что большинство 

белорусских граждан и военных не хотят приме-

нять оружие против украинского народа. В то же 

время Глава государства не исключает такого вызова, учи-

тывая наличие на территории Беларуси вой ск рф:

— Наша задача для военных поставлена — готовиться 

к любым вызовам. Это непросто, поэтому мы нуждаемся 

в помощи партнеров. Территория у нас очень большая. 

Поэтому есть ограничения по количеству амуниции, 

и нужно готовиться к любым вызовам. Мы не собира-

лись и не собираемся нападать на Беларусь. 

Это главный сигнал от всего украинского на-

рода белорусскому народу. Для нас очень важ-

но, чтобы Беларусь не потеряла свою незави-

симость и не вступила, несмотря на влияние 

кого-либо, в эту позорную вой ну.

Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за по-

мощь Украине в вопросе безопасности и выразил наде-

жду на поддержку нашего государства на пути к членству 

в НАТО.

— Мы говорили о создании отдельной платформы, 

чтобы усилить Украину бронированной техникой, вклю-

чая танки. Я очень рад, что Финляндия будет занимать 

там свое соответствующее место, — подчеркнул Глава го-

сударства.

ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß 
Ê ËÞÁÛÌ ÂÛÇÎÂÀÌ!

26 января АО «Украинские энергетические машины» 
отметило 89-летие со дня своего основания. 
В торжествах принял участие Харьковский городской 
голова Игорь Терехов.

М
эр поблагодарил руководство и сотруд-

ников предприятия за то, что даже в са-

мые тяжелые для страны времена они 

остаются одним из самых мощных предприятий по 

производству турбин во всем мире:

— Каждый год мы встречались здесь с вами, об-

суждали планы по развитию Харькова, делились 

своим видением будущего, но сейчас в наш общий дом 

пришла вой на. С первых минут нападения оккупанты об-

стреливали жилые кварталы, убивали мирных людей, раз-

рушали инфраструктуру и промышленность. Но, несмот-

ря ни на что, мы выстояли и продолжаем работать. Я ис-

кренне горжусь вашим профессионализмом и благодарю 

за преданность делу и настоящий патриотизм.

Лучшим сотрудникам предприятия были вручены 

Благодарности городского головы.

ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÄÅËÓ

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ОБРАТИЛСЯ К ХАРЬКОВЧАНАМ ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

Е
сть даты и события, которые человечество не 

должно забывать никогда. Среди них — 27 янва-

ря — день освобождения узников крупнейшего 

концентрационного лагеря смерти времен Второй миро-

вой вой ны «Аушвиц» — символа Холокоста, символа пре-

ступления нацистов, 

в результате которого 

еврейский народ поте-

рял 6 миллионов сво-

их сыновей и дочерей 

и было невинно унич-

тожено бесчисленное 

количество жертв из 

числа представителей 

других национальнос-

тей, отметил мэр:

Наша главная зада-

ча — беречь и доносить 

до будущих поколений 

память об этой беспрецедентной трагедии и искалеченных 

судьбах конкретных людей, делать все возможное, чтобы 

не допустить каких-либо проявлений геноцида, ненави-

сти, дискриминации и пренебрежения к человеческому 

достоинству и жизни, ведь антисемитизм все еще суще-

ствует в не менее жест-

ких и острых формах, 

чем раньше.

И сегодня, когда 

российский агрессор 

пытается лишить нас, 

украинцев, идентич-

ности, мы понимаем 

важность извлечения 

уроков из истории как 

никто другой.

Ради мира, безопас-

ности и равенства всех 

и каждого.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ
ÎÁßÇÀÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ

В Харькове работает около 55% довоенного 
количества предприятий сферы сервиса и бытового 

обслуживания населения.

Наблюдается положительная тенденция постепен-

ного возобновления работы и открытия предприятий 

бытового обслуживания населения. Большая часть из 

них — это парикмахерские, ремонтные мастерские, 

химчистки, автомастерские, сообщили в Департамен-

те административных услуг и потребительского рынка 

ХГС:

— Некоторые предприятия не останавливали свою 

работу с начала активных боевых действий. К примеру, 

услуги населению оказывали в химчистке- прачечной 

в Слободском районе, где также бесплатно стирали 

белье для военного госпиталя. Некоторые парикма-

херские, которые находятся в подвальных помещени-

ях, также продолжали работать. Сейчас, учитывая по-

степенное возвращение мастеров индустрии красоты 

из-за границы и западных областей Украины, наблю-

дается дальнейшее стремительное открытие парикма-

херских и салонов.

Также харьковские предприниматели предоставля-

ют услуги по ремонту вещей личного потребления, 

бытовой и компьютерной техники, стирке и чистке 

белья, ремонту автомобилей, работают бани, авто-

мойки и т. д.

ÌÀÏÀ ÕÀÐÊÎÂÀ ÌÀЄ ÁÓÒÈ 
ÃÀÐÌÎÍIÉÍÎÞ
У ТРАВНІ МИНУЛОГО РОКУ ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА СХВАЛИЛА РІШЕННЯ 
ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ТРЬОХ ХАРКІВСЬКИХ ВУЛИЦЬ. ТЕПЕР МИ МАЄМО ПРОСПЕКТ 
ГЕРОЇВ ХАРКОВА ЗАМІСТЬ МОСКОВСЬКОГО, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ЗАМІСТЬ БІЛГОРОДСЬКОГО 
ТА ВУЛИЦЮ ГЕРОЇВРЯТІВНИКІВ ЗАМІСТЬ БІЛГОРОДСЬКОГО УЗВОЗУ

Я
к свідчать підсумки опитувань, більшість хар-

ків’ян позитивно оцінила зміни. Ці назви на-

брали найбільше голосів під час проведення 

громадської експертизи напередодні ухвалення рішення. 

З минулих часів нам у спадок дісталося чимало назв, які 

або виконують ідеологічні функції, або не мають ніякого 

відношення до історії Харкова, або звучать так, що важко 

вимовити. А мапа міста має бути як пісня, що розповідає 

перехожому про нашу країну, про наш край, 

про наше місто, про цей район у місті.

Після консультацій з харківськими істори-

ками, соціологами, громадськими активістами 

ми дійшли висновку, що харківська топонімі-

ка далека від цього і її треба гармонізувати. Це 

означає, що назви вулиць повинні відображати 

унікальність місцевості, де вони знаходяться, 

а сусідні вулиці мають утворювати топонімічні 

ансамблі, зазначив перший заступник Харків-

ського міського голови Олександр Новак:

— На мапі Харкова має з`явитися більше назв, по-

в’язаних з історичними подіями та постатями нашої істо-

рії. І стати менше стандартних назв, яких є сотні і тисячі 

у всьому світі. Щоб, зрештою, самі назви говорили — а це 

у Харкові! Як свідчать соціологічні дослідження, проведе-

ні харківськими соціологами у листопаді 2022 року, най-

більша підтримка харків’ян стосується ідеї видалити з кар-

ти Харкова стандартні назви, що пов’язані з російськими 

географічними назвами, російськими та радян-

ськими військовими діячами і назвами, що асо-

ціюються з радянською ідеологією. А замість них 

у місті має з’явитися чимало образно- поетичних 

назв, зокрема, які відносяться до історіі Харко-

ва. Відновлюємо пам’ять про героів, а також уві-

чнюємо імена видатних і відомих харків’ян і сла-

ветні сторінки сучасної історії Харкова, а також 

назви нових українських міст-

героїв. Спільними зусиллями 

Харківської топонімічної гру-

пи, Харківської соціологічної 

мережі та Відділу топоніміки Харківської 

міської ради було розроблено пакет про-

позицій з перейменування вулиць міста. 

Отже, є пропозиція змінити назви вулиць 

та провулків: вулицю Московську на Ір-

пінську, в’їзд Московський на Борща-

гівський, вулицю Північнокавказьку на 

Гостомельську, Північнокавказький в’їзд на Бучанський, 

вулицю Перовську на вулицю Липовий Гай, вулицю Івана 

Сусаніна на Каяльську, провулок Івана Сусаніна на Сту-

деноцький, вулицю Муравйова на Анютинську, Рязанську 

на Ірининську, провулок Середньоуральський на Пуш-

карний, вулицю Челюскінців на Петропавлівську, Кабар-

динську на вулицю Лісової Пісні, вулицю Новочеркаську 

на вулицю Родини Кенігів, провулок Новочеркаський на 

провулок Леопольдівський, вулицю Короленка на Мико-

лаївську, вулицю Революції 1905 року на вулицю Кузінську, 

узвіз Революції 1905 року на Кузинський узвіз, провулок 

Брянський на Холодноярський, провулок Старомосков-

ський на провулок Тероборонівський і ліквідувати вулицю 

Кремлівську, оскільки там немає об’єктів з адресами. Це 

лише попередні варіанти назв, робота над ними триває. 

Громадські слухання щодо запропонованого пакету змін, 

з огляду на питання безпеки, буде проведено у електро-

нному форматі. Для цього ми пропонуємо вам дати свою 

оцінку запропонованому пакету, надіславши лист на адре-

су Департаменту по зв’язкам з громадськістю та взявши 

участь в опитуванні у телеграм- каналі. Це можна зробити 

протягом двох місяців. Харківська міська рада додатково 

повідомить щодо початку обговорення.

25 січня Департаментом культури ХМР 
проведено семінар «Актуалізація бібліотечних 
фондів у зв'язку зі збройною агресією російської 
федерації проти України».

З
ахід відбувся для керівників та праців-

ників централізованих бібліотечних 

систем дев'яти районів Харкова за ініці-

ативою директора Департаменту культури Світ-

лани Бабицької та заступника директора Тетя-

ни Мараховської.

Головним спікером виступила Наталія Шост-

ко — директор ОКЗ «Харківська обласна уні-

версальна наукова бібліотека», яка підготувала 

фахову змістовну доповідь 

та презентацію. Надана 

нею інформація охопила 

багато законодавчих змін 

та висвітлила чимало те-

оретичних та практичних 

питань сучасної бібліотеч-

ної справи.

Нагальне питання, яке 

постало перед бібліотеч-

ною галуззю сьогодні, — це 

виважені на законодавчому 

рівні підходи до вилучення з бібліотечних фондів неакту-

альної літератури, ураховуючи види бібліотек, і з застосу-

ванням індивідуального підходу до кожного документа, 

який зберігається у фонді.

Задля цього пiд час семінару опрацювали нормативно- 

правові акти, які регламентують діяльність бібліотек, об-

говорили питання процедури та ме-

ханізму списання документів з бі-

бліотечних фондів, їх документальне 

оформлення.

Протягом семінару відпрацювали 

робочі питання, які націлені на ор-

ганізацію роботи бібліотек в умовах 

воєнного стану в Україні, розгляну-

ли спільні творчі проєкти.

Попереду велика і дуже кропітка 

та довготривала робота щодо актуалізації та упорядкуван-

ня бібліотечних фондів нашого міста. Але усіх об'єднує 

єдина мета — створення потужного інформаційного, 

культурно- освітнього простору, який відповідає вимогам 

сьогодення і сприяє формуванню національної свідомості 

та нової генерації українського суспільства.

ÁIÁËIÎÒÅÊÈ 
ÂIÄÏÎÂIÄÀÒÈÌÓÒÜ 
ÑÜÎÃÎÄÅÍÍÞ



4 Суббота 
28 января 2023 годаÇäîðîâ’ÿ

ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ ДО РЕЄСТРУ НА ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ ТА ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ БУЛО 
ВНЕСЕНО 313 МЕШКАНЦІВ ХАРКОВА. КОШТАМИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПРООПЕРУВАЛИ 247 ХВОРИХ 
З КАТАРАКТОЮ, 145 ОСІБ ОТРИМАЛИ ЛІКУВАННЯ ПРЕПАРАТОМ «АЙЛІЯ», А 10 ПАЦІЄНТАМ ПРОВЕЛИ 
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОЧЕЙ МЕТОДОМ ВІТРЕКТОМІЇ. ТАКІ ЦИФРИ ОЗВУЧИЛИ У ДЕПАРТАМЕНТІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХМР

Я
к бачимо, війна війною, а хвороби нікуди не по-

ділися. І до найпоширеніших, таких як серцево- 

судинні, онкологічні, ускладнення від ковіду та 

психічні розлади від постійного стресового стану, дода-

ються ще й ті, які можуть інвалідізувати людину, позба-

вивши можливості бачити.

Серед захворювань очей катаракта посідає перше міс-

це. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), до 2025 року орієнтовно 40 млн осіб можуть втра-

тити зір внаслідок цієї недуги.

Катаракта розвивається повільно й безболісно, то-

му більшість дізнається про неї вже у кабінеті лікаря- 

офтальмолога, коли майже втратила зір. Чому виникає 

катаракта і як не пропустити її розвиток, розповів відомий 

в Україні офтальмолог, офтальмохірург, кандидат медич-

них наук Володимир Мельник.

ПРИЧИНИ ПОЯВИ НЕДУГИ
Катаракта — це часткове або повне помутніння кри-

шталика, який відіграє роль анатомічної лінзи. Він залом-

лює промені сонця, фокусуючи їх на сітківці. Дозволяє 

нам бачити чітко об'єкти, що перебувають на близькій 

і далекій відстані. Коли кришталик мутніє, гострота зору 

поступово знижується, і якщо його не замінити на штуч-

ний, людина сліпне.

Лікарі певні, катаракта — патологічний процес, зумов-

лений старінням організму (змінюється біохімічний склад 

кришталика, який більшою мірою складається із білків та 

води). Відсутність вікової катаракти після 50 років — ви-

няток із правила. Бо вік — основна причина її розвитку. 

Згідно зі статистикою, після 70 років до 90% людей мають 

катаракту, у 40–60 років — близько 20%.

Серед причин, які сприяють виникненню катаракти 

у будь-якому віці, Володимир Мельник вирізняє такі:

 цукровий діабет (діабетична катаракта);

 генетична схильність;

 вроджене помутніння кришталика (вроджена ката-

ракта);

 травмування очей та запальні процеси;

 опіки очей;

 радіаційне опромінення;

 тривале перебування на сонці без сонцезахисних 

окулярів або лінз;

 тривале приймання деяких лікарських препаратів, 

наприклад кортикостероїдів;

 куріння, зловживання алкоголем;

 авітаміноз;

 ендокринні хвороби;

 синдром Дауна тощо.

Розвивається катаракта повільно та безболісно, тому 

люди не одразу помічають, що якість зору погіршилася. 

Перші помітні симптоми з’являються впродовж кількох 

місяців або навіть року.

СИМПТОМИ КАТАРАКТИ
Катаракта може вражати як одне око, так і обидва. 

ПЕРШИМ СИМПТОМОМ, який має насторожити, це 

ефект туману, або запітнілого скла, який не зникає під час 

носіння та подальшій зміні окулярів. Він свідчить про по-

мутніння кришталика.

ДРУГИЙ СИМПТОМ — поява відблисків. У сонячну 

погоду або біля яскравого джерела світла перед очима ви-

никають ореоли чи білі смуги. Очі чутливі до світла.

ТРЕТІЙ СИМПТОМ — зниження кольорової чут-

ливості й втрата контрастності зображення. Зображення 

тьмяніють, розмиваються. З часом людині складно ви-

значати інтенсивність кольору, або розрізнити кольори зі 

схожими відтінками. Також доводиться напружувати очі, 

щоб розгледіти контури об'єктів на далекій відстані, дріб-

ні деталі чи елементи на близькій відстані. Наприклад, 

рядки в книжці або робочому зошиті, дизайн ґудзиків.

ЧЕТВЕРТИЙ СИМПТОМ — погіршення сутінково-

го й нічного зору. З настанням темряви об'єкти та пред-

мети втрачають чіткість, зливаючись із пітьмою. Можуть 

з'являтися білі спалахи.

П'ЯТИЙ СИМПТОМ — тимчасове покращення зо-

ру. Саме у такі моменти, каже лікар Володимир Мельник, 

люди відкладають візит до офтальмолога, бо вважають, 

що в цьому більше немає потреби. Але ігнорування симп-

томів катаракти надалі призводить до сліпоти. Якщо у вас 

є навіть один симптом, який підходить під опис катарак-

ти, необхідно звернутися по допомогу.

ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА
Єдиним дієвим варіантом лікування катаракти є хірур-

гічне втручання, під час якого виконується крихітний мі-

кропрокол в оболонці ока розміром до 2 міліметрів. По-

мутнілий природний кришталик видаляють за допомогою 

лазера (ультразвуку), замінюючи його 

на штучний, так звану інтраокулярну 

лінзу. Операція триває від 2 до 15 хви-

лин, легко переноситься, оскільки про-

водиться амбулаторно, під місцевою 

анестезією, а якість зору покращується 

практично відразу.

У разі початкової катаракти інколи за-

стосовують очні краплі, котрі призупи-

няють процес помутніння кришталика. 

Однак краплі лише уповільнюють про-

цес, який розвивається далі. Тому, як-

що вам поставили діагноз «катаракта», 

спробуйте налаштувати себе на опера-

цію. Не потрібно чекати, коли зір зник-

не повністю і катаракта визріє, вико-

ристовувати народні методи лікування. 

Зріла катаракта призводить до розвитку 

глаукоми (незворотного пошкодження 

зорових нервів), неправильної фіксації 

штучного кришталика під час операції або надриву зв'язок.

— Сьогодні немає ліків або чітких правил, які допомо-

жуть уникнути розвитку катаракти, — каже Володимир 

Мельник. — Але ви можете збалансовано харчуватися — 

вживати продукти, багаті Омега-3 кислотами, вітаміном 

А. Відмовитися від паління та мінімізувати споживання 

алкоголю. А також, що не менш важливо, виконувати 

йогу для очей, користуватися сонцезахисними окуляра-

ми, які мають захист від трьох видів УФ-променів: UVA, 

UVB і UVC. Ще люди мають постійно контролювати за-

гальний стан здоров'я і розвиток наявних хвороб та звик-

нути до використання зволожувальних крапель.

І найголовніше правило — мінімум раз на рік переві-

ряйте зір в офтальмолога, оскільки катаракта може роз-

винутися у будь-якому віці, незалежно від способу життя. 

Своєчасне професійне лікування допоможе зберегти зір 

і якість життя.

ÊÀÒÀÐÀÊÒÓ ÍÅ ÌÎÆÍÀ

IÃÍÎÐÓÂÀÒÈ
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ВІЙНА ЗАВДАЛА ВАЖКОГО УДАРУ 
УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ. АЛЕ БІЗНЕС 
ПОСТУПОВО ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ. 
ПРИНАЙМНІ, ПРО ЦЕ СВІДЧАТЬ 
ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ 
ЩОМІСЯЧНО ПРОВОДЯТЬСЯ В МЕЖАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

З
гідно з даними останнього опитуван-

ня, у повному обсязі працюють вже 

47% компаній (тоді як у квітні таких 

було всього 28%).

Ще 50% підприємств працюють з певними 

обмеженнями або частково. Серед таких ком-

паній 37% обмежили географію присутності, 

17% працюють онлайн, а 16% були вимуше-

ні закрити частину офісів, торгових точок чи 

відділень.

Звісно, бізнесу зараз важко. Втрати підпри-

ємців внаслідок війни, на жаль, зростають 

щомісяця. Вже 42% компаній — членів Асо-

ціації повідомили про втрати майна чи інших 

активів безпосередньо через бойові дії. А втім 

бізнес намагається адаптуватися й пристосу-

ватися до нових реалій, або ж шукає нові на-

прями та можливості для роботи.

 У ХАРКОВІ
За час війни в місті зареєстрували бізнес 

понад 6 тисяч підприємців. У Департаменті 

адміністративних послуг і споживчого ринку 

ХМР повідомили, з посиланням на дані Го-

ловного управління ДПС у Харківській об-

ласті, станом на 1 січня 2023 року кількість 

фізичних осіб — підприємців у Харкові склала 

119 743 особи, тоді як на початок минулого ро-

ку їх кількість становила 123 421 особу.

За час повномасштабної війни протягом 

березня — грудня 2022 року припинили ді-

яльність 11 416 фізичних осіб — підприємців. 

Також 267 фізичних осіб — підприємців пе-

ремістили бізнес з Харкова та змінили свою 

юридичну адресу на іншу область або терито-

ріальну громаду.

Водночас, попри великий ризик та над-

складні умови, бізнес повертається до Хар-

кова та намагається відновлюватися. Зокре-

ма, зазначений час був справжнім викликом 

та перевіркою на витримку для нашого біз-

несу. Місцеві підприємці виявили справжню 

стійкість в умовах повномасштабної війни та 

стали надійним тилом Харкова. Не виклю-

чаємо, що попереду нас всіх чекатиме багато 

випробувань та труднощів, але, незважаючи 

на це, міська влада консолідує всі зусилля 

для пошуку нових можливостей, залучення 

інвестицій, налагодження співпраці з орга-

нами державної влади та міжнародними ін-

ституціями задля підтримки та повноцінно-

го відновлення бізнесу у місті, — зазначили 

у департаменті.

 ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ
Постанову № 1363, норми якої дають змо-

гу під час дії воєнного стану проводити поза-

планові перевірки бізнесу, Кабінет Міністрів 

ухвалив торік у грудні. «Урядовий кур’єр» ви-

рішив з’ясувати, що саме перевірятимуть і чо-

го очікувати підприємцям.

 ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ СЛІД ПОСИЛАТИСЯ
Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року, тобто 

з початку широкомасштабної війни, в Украї-

ні діє мораторій на будь-які перевірки бізнесу. 

Але далі ухвалювали інші нормативно- правові 

акти. 3 березня Верховна Рада ухвалила закон 

№ 2118, яким запроваджено табу на будь-які 

податкові перевірки. Державна податкова 

служба мала призупинити й ревізійні заходи, 

які вона в той чи інший спосіб розпочала.

А 13 березня 2022 року Кабінет Міністрів 

затвердив постанову № 303, яка забороняла 

планові та позапланові перевірки під час ві-

йни. Поза тим було дозволено позапланові 

перевірки державного нагляду в окремих га-

лузях для запобігання неконтрольованому 

зростанню цін. Йшлося саме про товари, які 

мають велику соціальну значущість для насе-

лення.

У травні 2022 року було ухвалено закон 

№ 2260, який надав право проводити так звані 

камеральні, фактичні та документальні поза-

планові перевірки.

І нарешті останній документ — урядова по-

станова № 1363. Вона невеличка за змістом, 

фактично суть в одному абзаці: «За наявності 

загрози, що має негативний вплив на права, 

законні інтереси, життя та здоров’я людини, 

захист навколишнього природного середови-

ща та забезпечення безпеки держави, а та-

кож для виконання міжнародних зобов’язань 

України протягом періоду воєнного стану 

дозволити здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) на підставі 

рішень центральних органів виконавчої вла-

ди, що забезпечують формування державної 

політики у відповідних сферах».

 КОГОЖ САМЕ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ?
Уряд дозволив здійснювати такі перевірки 

всім контролюючим органам. Нині це 40 цен-

тральних органів влади та обласних військо-

вих адміністрацій. Такі перевірки мають право 

здійснювати й 400 територіальних контролю-

ючих органів.

Експерт аналітичного центру «Об’єднана 

Україна» Олексій Кущ вважає, що постанову 

ухвалено для того, щоб ретельніше охаракте-

ризувати процес, який вже відбувався раніше:

— Планові перевірки не були поширеним 

явищем і в довоєнні часи. Пояснюється це 

просто: у податківців не вистачало адміністра-

тивного ресурсу. Щодо мораторію, про який 

так багато говорять. Він стосувався передусім 

великих компаній, коли перевіряльники ці-

кавилися правильністю та законністю спла-

ти податку на прибуток. Для малого та серед-

нього бізнесу робити виїзні перевірки не було 

сенсу: середні підприємства на правильність 

сплати податку на додану вартість, а малі — на 

заповнення податкових накладних можна бу-

ло перевірити онлайн.

Олексій Кущ переконаний, що треба ухва-

лити спеціальний закон і чітко прописати 

в ньому, хто є суб’єктом і об’єктом перевірок. 

Також необхідно виписати мораторій на пере-

вірки під час воєнного стану. З цього випли-

ває, що, згідно з нормативно- правовими ак-

тами та постановою Кабміну, немає чіткого 

формулювання та переліку підстав для пере-

вірок.

ÏÎÐÀÄÈ ÍÅ ÇÀÂÀÄßÒÜÏÎÐÀÄÈ ÍÅ ÇÀÂÀÄßÒÜ
Адвокат, старший юрист АО «КПД Консалтинг» Андрій Петришак дає кіль-

ка корисних порад бізнесу, якщо прийдуть перевіряльникі.

— Нині дозволено проведення будь-яких ка-

меральних, фактичних, окремих документальних 

позапланових перевірок. Тому СПЕРШУ треба 

перевірити наявність підстав та документів, які 

мають бути в таких осіб. Але треба дізнатися, чи 

не підпадає така перевірка під чинність морато-

рію, встановленого в умовах воєнного стану. Як-

що це так, то варто її оскаржити, — коментує він.

За словами юриста, перевіряльники мусять ма-

ти такі документи:

• направлення на проведення перевірки;

• копію наказу про проведення перевірки;

• оформлене належно службове посвідчення.

Якщо таких документів немає або їх оформлено неналежно, підприємець 

має повне право не пускати таких перевіряльників.

ДРУГА ПОРАДА: надаємо тільки ті документи, що стосуються предмета пе-

ревірки. Платник податків зобов’язаний надати посадовим особам контролюю-

чих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані із пред-

метом перевірки. Вихід контролюючого органу за межі предмета встановленого 

виду перевірки та рішення, винесені за підсумками такої перевірки, можна ви-

знати протиправними. Не зайвим буде перед наданням відповідних документів 

перевірити, чи така документація належна, чи в ній немає неточностей оформ-

лення. Така перевірка допоможе платникові податків вчасно виправити окремі 

помилки ведення обліку, спрогнозувати ризики проведення перевірки.

І ТРЕТЯ ПОРАДА: фіксуємо будь-які процедурні порушення під час по-

даткової перевірки та належно їх оформлюємо. Потім це не буде зайвим в разі 

оскарження підсумків перевірки.

— Не слід відмовлятися від підписання документів, які надають податківці. 

Проте, за наявності підстав, необхідно підписувати ці документи з обґрунто-

ваними зауваженнями, — зазначає адвокат.

Підприємців цікавить, які покарання можуть бути за порушення. Більшість 

юристів упевнена, що попри воєнний стан перевіряльники не будуть жорстко 

карати підприємства. Адже багатьом з них цілком зрозуміло, наскільки нині 

важко працювати бізнесу, своєчасно сплачувати податки та заробітну плату на-

йманим працівникам. Тому і штрафуватимуть бізнес, мабуть, в кожній окремій 

ситуації на власний розсуд, використовуючи пом’якшуючі обставини.

ÍÅÇÂÀÆÀÞ×È ÍÀ
ÒÀ ÏÎÏÐÈ ÓÑÅ
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Відновлення житлового фонду — 
пріоритет у роботі комунальників. І тому 
вони щоденно працюють над усуненням 
наслідків ворожої навали, аби Харків та 
його мешканці якнайшвидше повернулися 
до більш-менш нормального життя.

З
акриття контурів, ремонт покрі-

вель, вхідних груп, відновлення 

фасаду — це лише мала частина 

того, що доводиться приводити до ла-

ду після прильотів. Хоча подібні роботи 

почалися ще торік, ремонтів досі багато, 

адже російський агресор завдав чималих 

руйнувань житловому фонду.

В Основ’янському ра-

йоні триває ремонт об’єк-

тів, що були пошкодже-

ні через ворожі обстрі-

ли. Днями бригади КП 

«Харківспецбуд» ХМР 

продовжили приводи-

ти до належного стану 

фасад будинку на Гім-

назійній набережній, 

де на першому поверсі 

розташовані торговель-

ні об’єкти. Закрили контури, зокрема вікна 

в помешканнях містян, полагодили піддаш-

ки торговельних об’єктів на першому повер-

сі та виконали інші дрібні ремонтні роботи.

Взагалі подібні ремонти тривають по всьо-

му місту: у Салтівському районі комуналь-

ники ремонтують вхідні групи та під’їзди, 

а в Індустріальному відновлюють перекрит-

тя будинків.

Також фахові бригади 

перекладають трубопро-

води, а шляховики усува-

ють розриття. Бригади КП 

«Шляхрембуд» Департа-

менту будівництва і шля-

хового господарства ХМР 

відновили асфальтобетон-

не покриття у місцях роз-

риттів інженерних служб 

на вулицях Шевченка, 

Руставелі, Сумській, Ота-

кара Яроша, Полтавський 

Шлях та пр. Гагаріна.

Взагалі комунальні служби намагаються працю-

вати, як злагоджений механізм. Щоденно виво-

зять сміття, прибирають вулиці, кронують дерева, 

чистять зливову каналізацію. Все це роблять для 

того, аби навіть під час війни Харків жив повно-

цінним життям.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ 
ÄËß ÄÅÎÊÓÏÎÂÀÍÈÕ 
ÒÅÐÈÒÎÐIÉ
Одяг, взуття, речі першої необхідності та елементарне 
для дому — все це команда головного парку Харкова збирає 
для мешканців деокупованих територій Харківщини і сусідніх 
областей, що найбільше потерпають від повномасштабної війни.

Р
озпочалася така добра справа, розповідають у ЦПКВ, 

два тижні тому.

— До нас звернулися військові з Бахмутського на-

прямку з проханням за можливості допомогти теплими реча-

ми людям, які там знаходяться. Вони не мають найнеобхід-

нішого. Ми попросили харків’ян трошки допомогти, а вони 

так радо відгукнулися на це, що ми зрозуміли: маємо змогу 

закрити не тільки Бахмутський напрямок, а й Донецький ре-

гіон і деокуповані території Харківщини. І коли ця історія 

вже почала набирати обертів, до нас почали звертатися тери-

торіальні громади Харківської та Донецької областей з тим, 

щоб ми допомогли людям, які опинилися в скруті через втор-

гнення рашистів, — розповів прессекретар КП «Центральний 

парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ХМР Андрій 

Кравченко.

І з того часу адміністрація парку перетворилася на своєрід-

ний пункт прийому гуманітарної допомоги, яку харків’яни 

приносять особисто, відправляють на таксі чи навіть надсила-

ють поштою. Співробітники, в свою чергу, все сортують, а по-

тім все доправляють людям.

Почасти, кажуть в адміністрації, допомога прибуває до них 

від харків’ян з-за кордону. За ці тижні парк відіслав цивільним 

біля 500 мішків гуманітарної допомоги. Досі актуальними за-

лишаються: теплі речі для всіх вікових груп, теплі ковдри, ме-

дикаменти, дитяче харчування і підгузки.

— Я розумію намагання допомогти якомога більше, але не 

треба, будь ласка, не треба везти купальники, не треба нести 

літні речі, якісь футболки, цього всього вдосталь. А от теплих 

речей, які людині можна одягнутися просто зараз, не вистачає. 

Якщо говоримо про харчування, то просимо виключно дитяче 

харчування. І перепрошую, і наголошую ще раз, перевіряйте, 

будь-ласка, термін придатності. Дуже часто трапляється, що 

приносять прострочену продукцію. Це недобре, м’яко кажу-

чи, — додає Андрій Кравченко.

Долучитися до доброї справи може кожний бажаючий, 

оскільки робота, що направлена на допомогу нужденним, три-

ває. Адміністрація парку працює щодня в будні з 9.00 до 15.00.

ОДНА ЗШІСТНАДЦЯТИПОВЕРХІВОК 
В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ ЗАЛИШИЛАСЯ БЕЗ 
СВОЇХ МЕШКАНЦІВ: ВОНИ КИНУЛИ КВАРТИРИ 
І БІГЛИ ПОДАЛІ ВІД СНАРЯДІВ ТА РАКЕТ, 
ЩО НА ОЧАХ ЗНИЩУВАЛИ ЇХНІЙ БУДИНОК

В
наслiдок прильотів верхні поверхи цього будинку 

розсипалися і тепер мають вигляд, наче їх хтось 

відірвав.

Виконроб будівельної організації Максим Данилюк по-

відомив, що в результаті влучання ракети в цій будівлі по-

страждали з 14-го по 16-й та технічний поверхи:

— Було зруйновано плити перекриття, внутрішні та зо-

внішні панелі несучих конструкцій. Зараз повним ходом 

йде відновлення. Закінчуємо реконструкцію вже 16-го по-

верху. Можливо, десь у середині лютого повністю закриє-

мо коробку будинку. Потім будуть оздоблювальні роботи, 

працюватимуть штукатури. Далі встановимо двері та вікна.

Не менш жахлива картина чекала на будівельників у ін-

шій багатоповерхівці: на даху від влучання снаряду вели-

чезна діра. Навколо — багатотонні плити перекриття, які 

на залишках арматури майоріли в повітрі, мов паперові.

— Ракета прилетіла посеред білого дня. Ми в той час 

родиною були вдома. Всі: і старі і малі.. В нас летіло скло, 

уламки, пилюка. Ми пережили жахливі моменти. Похва-

тали дітей та тікати. Сховалися в найближчому підвалі. 

Тоді ніяких думок в голові не було, аби врятуватися, щоб 

уся родина вижила, — каже мешканка зруйнованого бу-

динку Юлія.

— Все життя працював, будував плани на майбутнє, як 

усі, намагався жити краще, чогось досягти, і в одну мить за-

лишився ні з чим. Відчуваю величезне приниження, — зізна-

ється Андрій. — Дуже хочеться, щоб скоріше прийшла пере-

мога. Щоб народ повернувся з-за кордону, не сиділи люди 

там більше, ніж треба, а допомогли би тут все відновлювати.

Зараз будинок реконструюється досить швидкими тем-

пами.

— Вже відновлені сходинкові марші, збудовані нові сті-

ни техповерху. Монтуємо плити перекриття. Через пару 

тижнів роботи у цьому будинку будуть закінчені, — пові-

домив Максим Данилюк.

ÌIÑÒÎ ÂIÄÁÓÄÎÂÓЄÒÜÑß 
ÍÀ Î×ÀÕ

Днями Харківський міський голова Ігор Терехов під час спілкування з Верховним комісаром ООН у справах 
біженців Філіппо Гранді зазначив:

— Харків колосально постраждав: понад чотири з половиною тисячі будинків пошкоджені, п’ятсот з них 
не підлягають відновленню. Але, попри все, ми намагаємося реконструювати житло там, де це безпечно 

і можливо, щоб люди могли повернутися у свої домівки.

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÍÀÏÐßÌ
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П
ліснява ховається в найнесподіваніших місцях, 

і про її появу в будинку можна навіть не здогаду-

ватися. Втім, запідозрити наявність цвілі вдома 

можна за затхлим запахом, який залишається навіть після 

прибирання.

Що робити, якщо у будинку з'явився грибок? Які хворо-

би спричиняє цвіль, які органи пошкоджені і як захистити 

себе? Про це розповів лікар- алерголог, доктор медичних 

наук Віктор Літус.

ЯК ПЛІСНЯВА ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ'Я
Цвіль виділяє спори, які розлітаються повітрям і потра-

пляють у легені. Не тільки спори, а й навіть маленькі час-

тинки можуть бути алергенами через токсини, які виділяє 

пліснява.

— Цвіль призводить до появи алергії. Вона вражає 

верхні та нижні дихальні шляхи. З`являються риніти, 

кон'юнктивіти, бронхіти, бронхіальна астма. Хвороби 

шкіри, дерматити — теж бувають грибкової природи. На-

віть на хлібі може рости пеніцилін. Тому люди, які вжива-

ють хліб з пліснявою, ризикують отримати алергічну ре-

акцію на антибіотики, — каже лікар- алерголог. — Також є 

ризик перехресної реакції з іншими грибками. Тобто люди 

можуть негативно реагувати на продукти з пліснявою — 

вино, пиво, хліб, бо там є дріжджі.

Цвіль може рости не лише на стінах, зазначає спеціа-

ліст, а й на сирому одязі, у ґрунті домашніх квітів. Багато 

хто говорить: у мене немає плісняви, немає квітучих рос-

лин, тільки звичайні, чому ж тоді є алергія? Тому що пліс-

нява ховається саме в грунті домашніх рослин.

Вона може жити і в організмі людини — на шкірі, у ро-

ті, кишечнику. Цвіль — грибкове ураження, яке трапля-

ється на тілі тварин та птахів. У наших 

будинках пліснява може також ховати-

ся в кондиціонерах. Часто можна по-

чути, що людина застуджується через 

кондиціонер. Тільки його ввімкнули — 

з'являється нежить. Але треба розуміти, 

що така реакція організму — не інфекція 

і не вірус — це алергія.

Цвіль живе там, де сиро, тому конди-

ціонери потрібно час від часу чистити та 

сушити.

Часто грибок живе на антикварних 

предметах побуту — ним може бути 

уражене дерево. Він добре почувається 

у старих меблях, килимах і книгах. Це його улюблені міс-

ця зосередження.

ЦВІЛЬ НЕ ВИДНО, А ВОНА Є
Існує думка, що часто й густо цвіль можна не бачити, 

але вона все одно є. Лікар із цим погоджується.

— Звичайно, її взагалі рідко видно, 

вона ще може рости під шпалерами. До-

вгий час люди про неї не здогадуються, 

але коли видаляють старі шпалери, ви-

являють на стінах цвіль. Нерідко вона 

з'являється на вікнах. Найчастіше у бу-

динках, де встановлено склопакети. Че-

рез хорошу герметизацію накопичуєть-

ся конденсат — і у цих місцях оселяється 

пліснява. У дерев'яних вікнах пліснява 

буває рідше, — каже Віктор Літус.

Закриті кватирки сприяють розмно-

женню плісняви, а відкриті — погано 

впливають на бюджет родини: втра-

чається тепло. Проте як там не крути, 

а вентиляція в будинку має бути пра-

вильно встановлена.

Часто пліснява вибирає місце під 

умивальниками, у ванній. Тому ідеаль-

но після прийняття ванни або душу за-

лишати двері відчиненими, щоб примі-

щення провітрювалося. Чимало у наро-

ді кажуть, що цвіль може спричинити онкологію. Також 

багато хто про це пише у наукових статтях.

— Дійсно, є такі наукові роботи, — пояснює алерго-

лог. — Все у світі має різні ступені підтверджень. Щодо 

зв'язку цвілі та онкологічних захворювань є думка, що це 

можливо. І краще думати так, щоб боротися з пліснявою. 

Наш організм по-різному контак-

тує із цвіллю. Або ми її з'їдаємо, 

або нею дихаємо. Вона розмно-

жується спорами, які розлітають-

ся у різні боки, а ми вдихаємо. Так 

у легені проникають і спори цвілі, 

і її шматочки. Наш організм бо-

реться із пліснявою, але реагує на 

грибок по-різному. Алергія — це 

теж захисна реакція.

Як же захистити себе від цієї за-

грози? На думку фахівця, слід по-

збавлятися грибка в будинку, про-

вітрювати приміщення, все суши-

ти. Витравлювати грибок хімічними речовинами теж тре-

ба, але, насамперед, важливо боротися з вологою.

Також лікар радить не плутати підвищену вологість 

повітря та конденсат на стінах. Це різні речі. В оселі 

треба зволожувати повітря, щоб не пересушувалися 

слизові. А ось волога на стінах — вже погано.

ДУМКА БУДІВЕЛЬНИКІВ
Про те, як боротися у будинку з пліснявою, знають і бу-

дівельники.

На їхню думку, всі матеріали поділяються на тверді 

і м'які. Тверді та щільні, наприклад, бетон. А м'які — гіп-

сокартон. Коли в м'який будівельний матеріал в'їдається 

грибок, це небезпечна ситуація. Якщо пліснява в'їлася 

в гіпсокартон, вже нічого не вдієш. Єдиний вихід — його 

демонтувати. Після цього поверхні необхідно оброби-

ти антигрибковими засобами та ґрунтовками, які мож-

на придбати в будівельних магазинах. А потім — наново 

оздоблювати поверхні, які були уражені грибком.

Ситуація, коли грибок з'являється на бетоні, простіша: 

достатньо обробити його спеціальними засобами.

На пластику пліснява не страшна: її достатньо змити. 

Пластик — це полімерна тверда поверхня, яка нічого не 

вбирає.

Якщо грибок з'явився під скотчем на вікнах, потрібно 

все зняти та викинути. Якщо ж грибок зайшов під герме-

тик біля вікон чи стиків, наприклад, раковини зі стільни-

цею, його треба зрізати, обробити поверхню та нанести 

новий герметик.

Найголовніше, кажуть 

будівельники, — це умо-

ви, за яких з'являється 

цвіль. Потрібно зрозу-

міти та усунути причину 

появи грибка.

Якщо просто відклю-

чити опалення і в будин-

ку стане холодніше — 

грибок не з'явиться. Він 

утворюється від конден-

сату. Потрібно прибрати 

джерело вологості у приміщенні.

Чи допоможуть вологопоглиначі? Пристрій, зви-

чайно, поглинатиме вологу, але проблема в тому, 

що він призначений для дуже маленьких примі-

щеннь. Відповідно, вони потрібні у кожній кімнаті. 

Та й у наших реаліях, коли постійно відключають 

електрику, ним особливо не скористаєшся. Прості-

ше іноді відкривати вікна.

Якщо це кухня, потрібно добре провітрювати 

приміщення. Звернути увагу на витяжку. Можливо, 

вона погано спроєктована. Витяжка має забирати 

не лише запахи, а й вологу. Якщо витяжка просто 

фільтрує повітря, у боротьбі з пліснявою вона не 

допоможе: доведеться провітрювати.

ÏËIÑÍßÂÀ Â ÁÓÄÈÍÊÓ. 
ßÊ ЇЇ ÏÎÇÁÓÒÈÑß

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ, А ЧАСТО І ОПАЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКІ ОБСТРІЛИ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ТОГО, ЩО В ДЕЯКИХ КВАРТИРАХ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ 
ЦВІЛЬ. ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ НЕ ВСТИГАЮТЬ ПРОГРІВАТИСЯ. ДО ТОГО Ж, НАМАГАЮЧИСЬ ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО, МІСТЯНИ МЕНШЕ ПРОВІТРЮЮТЬ 

КВАРТИРИ, А ЦЕ ЛИШЕ СПРИЯЄ ПОЯВІ ГРИБКА
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Ãîðîñêîï íà 28 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

День достижений, именно сейчас должны проявить 

себя и принести плоды все ваши действия. Используйте 

имеющуюся у вас энергию, накопленные знания и опыт, 

чтобы произвести максимальный эффект. Будьте вни-

мательны и практичны, ничего не упускайте из виду. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Постарайтесь видеть в каждой проблеме, которая воз-

никает на вашем пути, потенциальную возможность 

самоутверждения, источник ценного опыта. Будьте уве-

рены в себе — сейчас для вас нет ничего невозможного. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Возможны небольшие потери или непредвиденные 

затраты, но не поддавайтесь сомнениям и страху — про-

явите серьезность, мудрость и тогда в скором времени 

сможете компенсировать потери. Важно и то, какое впе-

чатление вы производите на окружающих.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Визуализируйте свои идеалы, мобилизуйте весь свой 

творческий потенциал для начинаний. Уже весной 

вы сможете подвести первые итоги своих достижений 

и наметить новые перспективы. Возьмитесь за круп-

номасштабный проект. Будьте честолюбивы и верьте 

в успех.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Постарайтесь сделать как можно больше именно сей-

час. Несмотря на всю доступную для вас сейчас силу 

и влияние, может быть выгоднее пойти на компромисс 

и привлечь на свою сторону сильных союзников — это 

облегчит вам жизнь в ближайшие несколько месяцев.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Наберитесь сил, уделите внимание своему здоровью. 

Уже со следующей недели обстоятельства сложатся наи-

лучшим образом для того, чтобы совершить все то, что 

вы задумали. Сегодняшний день — своего рода экзамен. 

Многое будет зависеть от вашего обаяния.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Общаясь с окружающими, загораясь различными иде-

ями, вы обеспечиваете себе запас энергии и энтузиазма 

на многие месяцы. Вы примете на себя повышенную от-

ветственность и вскоре получите возможность поднять-

ся на ступеньку- другую по лестнице карьеры.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
У вас есть возможность создать нечто очень надежное, 

долговечное, что будет служить опорой в течение мно-

гих лет. Это хорошее время, чтобы заниматься рекламой 

своего бизнеса, вкладывать средства.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Будьте гибкими, учитесь приспосабливаться к услови-

ям, не тратьте время и нервы на напрасные споры. Успе-

хи будут впечатляющими, если вы привлечете себе на 

помощь близких людей и поможете им почувствовать, 

что они делают вместе с вами большое и важное дело.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Гоните от себя внутренние сомнения, уверенно дви-

гайтесь вперед — вас хотят видеть в центре. Еще не вре-

мя для отдыха, рано делать паузу — действуйте и дости-

гайте результатов!

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Важно не то, как много работы вы взвалите лично на 

себя, а то, насколько успешно вы сможете организовать 

ее исполнение другими людьми. У представителей твор-

ческих профессий появляется шанс повысить популяр-

ность.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не позволяйте лени и медлительности стоять у вас 

на пути. Будьте самими собой, не бойтесь подчерк-

нуть свою индивидуальность и уникальность, ориги-

нальность и способность к творчеству. Сотрудничество 

с другими людьми для вас очень желательно.
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По горизонтали: 4. Неотапливаемая хо-

зяйственная постройка для хранения зер-

на, муки. 10. Фигурное катание на лы-

жах. 11. Работник специализированно-

го магазина, изготовляющий лекарства. 

12. Мировая монотеистическая религия. 

13. Порода собак- ищеек с длинным узким 

телом и короткой шерстью. 14. Рекламная 

листовка, брошюра с описанием товара. 

15. Одноклеточный организм. 18. Способ 

достижения какой-либо цели. 21. В цирке: 

разговорная или пантомимическая сце-

на, исполняемая клоуном. 22. Млекопи-

тающее семейства куньих. 23. Убеждения, 

основа мировоззрения. 26. Буря со ско-

ростью ветра свыше 20 метров в секунду. 

29. Плоскогорье. 30. Наговор, клевета. 

31. Хлебный злак с твердыми зерна-

ми, очищаемыми для получения пшена. 

32. Крупный олень с большими ветвисты-

ми рогами. 33. Радиолокационный при-

бор. 35. Нравственное мучение, терзание. 

36. Вьющееся или лазящее цепкое расте-

ние. 39. Механизм для наматывания бумаги в бума-

годелательной машине. 42. Процесс деления опло-

дотворенного яйца на отдельные клетки. 43. Злой дух 

в арабской мифологии. 44. Исследование, направ-

ленное на получение новых научных результатов. 

46. Место впадения реки. 50. Легкомысленный че-

ловек, потешающий своими выходками. 51. Об-

становка, положение. 52. Жидкость, вода, сырость. 

53. Дерево южных стран. 54. Ученик. 55. Страница, на 

которой напечатано заглавие, имя автора, год и место 

издания книги.

По вертикали: 1. Прибор для определения плот-

ности жидкости. 2. Малая планета. 3. Буква грече-

ского алфавита. 4. Женское имя. 5. Тканевые изде-

лия для хозяйственных надобностей. 6. Сцена, театр. 

7. Заявление об отстранении от участия в чем-нибудь. 

8. Предмет, выставляемый для обозрения на выставке 

или в музее. 9. Государственный обвинитель в судеб-

ном процессе. 16. Широкое женское пальто. 17. Вы-

думка, вымысел. 19. Сокращенное название должно-

сти командующего армией. 20. Вторжение неприяте-

ля в страну. 23. Свод в форме полушария. 24. Непосе-

да. 25. То, что поддерживает или удерживает что-ни-

будь в постоянном положении. 26. Служитель культа 

у народов, верящих в духов. 27. Подросток, юноша. 

28. Потомок от брака представителей белой и черной 

расы. 34. Род загадки. 35. Стебель, ветка вьющегося, 

ползучего растения. 37. Проникновение избыточных 

носителей заряда в диэлектрик под действием элек-

трического поля. 38. Единица длины, равная 10^-9 м. 

40. Отклонение от нормы, неправильность. 41. Одна 

из декартовых координат точки. 45. Ущерб, утрата, 

недостача. 46. Приспособление для подхватыва-

ния в печи горшков, чугунов. 47. Большая наезжен-

ная дорога. 48. Должность и чин в казачьих вой сках. 

49. Очень сильный испуг.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 4. Амбар. 10. Фристайл. 11. Аптекарь. 12. Ислам. 13. Доберман. 14. Проспект. 15. Амеба. 18. Метод. 21. Антре. 

22. Горностай. 23. Кредо. 26. Шторм. 29. Плато. 30. Ябеда. 31. Просо. 32. Марал. 33. Радар. 35. Пытка. 36. Лиана. 39. Накат. 42. Дробление. 

43. Джинн. 44. Поиск. 46. Устье. 50. Скоморох. 51. Ситуация. 52. Влага. 53. Фисташка. 54. Учащийся. 55. Титул.

По вертикали: 1. Ареометр. 2. Астероид. 3. Гамма. 4. Алина. 5. Белье. 6. Рампа. 7. Отвод. 8. Экспонат. 9. Прокурор. 16. Манто. 17. Басня. 

19. Командарм. 20. Нашествие. 23. Купол. 24. Егоза. 25. Опора. 26. Шаман. 27. Отрок. 28. Мулат. 34. Ребус. 35. Плеть. 37. Инжекция. 

38. Нанометр. 40. Аномалия. 41. Абсцисса. 45. Брешь. 46. Ухват. 47. Тракт. 48. Есаул. 49. Страх.

На станции метро «Университет» в Харькове в ночь 
с 25 на 26 января демонтировали новогодние 
декорации и елку.

ВВ 
подземке состоялось более 60 новогодних 

представлений для маленьких харьковчан, 

а также праздничные концерты по случаю 

Дня Святого Николая, Рожде-

ства Христова и встречи Но-

вого года, сообщили в Харь-

ковском метрополитене:

— За это время сказочные 

представления в метро посе-

тили более 35 тысяч человек. 

При этом общее количество 

посетителей представлений, 

праздничных концертов и же-

лающих сфотографироваться с новогодними деко-

рациями составило более 100 тысяч человек.

Напомним, что открытие елки на ст. м. «Универ-

ситет» прошло 19 декабря. На протяжении рожде-

ственских праздников там также работала резиден-

ция Святого Николая, где можно было оставить 

письмо с новогодними пожеланиями.

ÄÎ ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀÄÎ ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
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