
Суббота
4 февраля 2023 года 

№ 15 (618)

Харьковская городская газета

Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

ÎÁÌIÍßÉ ËÀÌÏÎ×ÊÈ Ó «ÄIЇ» .7

ÑÈËÀ È ÌÓÆÅÑÒÂÎ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÎÑÕÈÙÀÞÒ

С
тороны обсудили ключевые направления гуманитарной под-
держки со стороны Испании, а  также текущую ситуацию 
в Харькове.

Игорь Терехов отметил, что с  первого дня полномасштабного 
вторжения рф город постоянно подвергается ракетным ударам. 
Враг бьет по мирным жилым кварталам, школам, детским садам, 
административным зданиям:

— Харьков постоянно обстреливают. У нас много глобальных раз-
рушений. Повреждены в той или иной степени 4500 жилых домов. 
Из-за обстрелов 150 тысяч человек лишились крова. Северная Сал-
товка, Рогань, центральная часть города… Недавно был очередной 
прилет в Киевском районе. Ночью, когда люди уже спокойно отды-
хали. Российской ракетой С-300 разрушен четырехэтажный жилой 
дом…  Сейчас наши коммунальные службы восстанавливают ком-
муникации, уже подключили тепло, водоснабжение. Делаем все 
возможное, чтобы у людей были необходимые условия.

Мэр поблагодарил испанцев за сотрудничество и поддержку, под-
черкнув, что «победить в этой войне нам под силу только вместе».

Рикардо Лопес-Аранда Хагу, со своей стороны, подтвердил наме-
рения и дальше поддерживать Харьков и Украину:

— Я восхищаюсь силой и мужеством украинцев. Цель моего ви-
зита — увидеть воочию ужас, который принесла война, заверить 
вас в нашей поддержке и еще раз показать всем, что происходит 
в  Украине, чтобы все международное сообщество понимало, на-
сколько сегодня вам нужна помощь.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИЯ 
В УКРАИНЕ РИКАРДО ЛОПЕСОМАРАНДОЙ ХАГУ
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ÂËÀÑÒÜ ÁÅÇ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ!
В рамках постоянного диалога руководитель 
Офиса Президента Андрей Ермак 
и Главнокомандующий Вооруженными 
Силами Украины Валерий Залужный 
провели телефонный разговор с советником 
Президента США по вопросам национальной 
безопасности Джейком Салливаном и главой 
Объединенного комитета начальников 
штабов генералом Марком Милли.

Собеседники были проинформированы об 

актуальной ситуации на фронте, в частности 

на Донецком и Южном направлениях. Кро-

ме того, состоялся обмен мнениями о воз-

можных действиях врага в ближайшей пер-

спективе.

Андрей Ермак поблагодарил амери-

канскую сторону за мощную поддержку 

Украины и усиление наших оборонных воз-

можностей и заверил, что Президент Вла-

димир Зеленский и вся команда настроены 

всесторонне содействовать очищению орга-

нов власти от коррупционных рисков:

— Даже во время войны Украина продол-

жает реформы, развивает антикоррупцион-

ную систему, проводит деолигархизацию. 

И свидетельство тому — громкие антикор-

рупционные дела.

Андрей Ермак также отметил, что у Укра-

ины нет ни одного сценария победы в вой-

не, который не предусматривал бы стопро-

центного восстановления территориальной 

целостности нашего государства в междуна-

родно признанных границах:

— Украинцы ценой собственных жизней 

показали, что не надо бояться, когда отста-

иваешь свои ценности. Мы сегодня лучший 

имиджмейкер для НАТО, так как показали 

уровень россии. Страна-агрессор четко по-

нимает, что она сегодня не способна дикто-

вать условия странам НАТО. Давайте вместе 

не терять этого!

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ОКАЖЕТ УКРАИНЕ ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ 
СИСТЕМЫ ОПЕКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ, СООБЩИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОКОМИССИИ 
УРСУЛОЙ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН В КИЕВЕ

В
ладимир Зеленский подчеркнул, что вместо ин-

тернатов в Украине запланировано создать систе-

му детских домов семейного типа. Разработкой 

этой важной реформы будет заниматься специальный 

офис:

— Это не только институциональное изменение. Война 

подталкивает нас, поэтому это важное цивилизационное 

изменение для Украины. Это совсем другое отношение 

к человеку, другое — правильное — отношение к семье, 

к обществу в целом.

Детали реформы, а также другие направления сотруд-

ничества в гуманитарной сфере обсудила команда первой 

леди Украины Елены Зеленской на встрече с Президен-

том Еврокомиссии.

— Елена Зеленская рассказывала мне о страданиях 

украинских детей, которые остались сиротами из-за рос-

сийской агрессии. Мы не можем этого из-

менить, но можем предложить им утеше-

ние. Они должны жить не в каких-то заве-

дениях, а в семьях и расти в любви, иметь 

уверенность и силу в своей дальнейшей 

взрослой жизни. Мы поделимся опытом, 

предоставим финансовую помощь, чтобы 

поддержать проектирование этой страте-

гии, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский также отметил, 

что наращивание сотрудничества и даль-

нейшая интеграция Украины и ЕС — это 

укрепление общеевропейских возможно-

стей защищать жизнь свободных людей в мирной Европе:

— Реализовать мечту о мирной Европе можно только 

вместе с Украиной и только побеждая агрессию рф. Укра-

инцы на поле боя защищают те ценности, на основе ко-

торых Европа объединилась и объединяется сейчас. И это 

нельзя потерять.

ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÄÅÒÑÒÂÎ!

Генеральный план Харькова 
будет направлен на создание 
новой экономической модели 
развития, сообщил городской 
голова Игорь Терехов 
на встрече с коллективом 
Харьковского научно-
исследовательского экспертно-
криминалистического центра 
МВД Украины.

М
эр подчеркнул, что 

Харьков должен стать самодостаточным городом, 

в котором людям хотелось бы жить и работать:

— Именно на это направлены усилия разработчиков пла-

на во главе с британским архитектором Норманом Фостером. 

Это не просто нарисованная архитектура. Генеральный план — 

это дорожная карта для на-

ших будущих поколений. Там 

уделено огромное внимание 

экономике, которая являет-

ся фундаментом для развития 

всех сфер жизнедеятельности. 

Мы проектируем то, чего ни-

когда не было ни в одном го-

роде Украины. Это будет по-

шаговый план действий, к со-

зданию которого привлече-

ны крупнейшие экономисты 

Оксфорда и Гарварда. Под это будут приходить инвестиции.

Игорь Терехов также сообщил, что в городе планируется 

строить индустриальные и научные парки: «Мы должны осно-

вать производства нового поколения. Харьков и его бюджет 

должны стать самодостаточными».

С начала 2023 года работники КП «Харьковские тепловые сети» Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
осуществили шесть пусков отопления, не считая локальных перезагрузок системы из-за веерных отключений электричества.

Н
а предприятии отметили, что смягчить гидравли-

ческие удары по системе помогают генераторы 

большой мощности, которые установили на котель-

ных, реконструированных по проекту Мирового банка:

— Устаревшие сети требуют особого внимания. Наши спе-

циалисты постоянно контролируют их состояние и оператив-

но устраняют дефекты. Кроме того, на предприятии существу-

ет внутренний контроль за выездами аварийных бригад.

По инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова и при содействии 
общественной организации «Я спасен» сотрудники КП «Харьковводоканал» 
получили заключительную партию гуманитарной помощи.

В 
общей сложности было передано более 4 тыс. гуманитарных набо-

ров, и эта поддержка была направлена на каждого из работников 

предприятия, отметил директор Департамента по работе с обще-

ственными объединениями ХГС Никита Стерин: «Городская власть ставит 

в приоритет помощь и поддержку героев коммунального фронта. Мэр со 

своей командой благодарят каждого работника за ежедневный труд и вклад 

в обеспечение жизнедеятельности города».

ÃÎÐÎÄ, ÃÄÅ ÕÎ×ÅÒÑß 
ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ

ÌÅÍÜØÅ ÑÁÎÅÂ — ÌÅÍÜØÅ ÀÂÀÐÈÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÃÅÐÎÅÂ 
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
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РАССКАЖИ 
СВОЮ ИСТОРИЮ 

ЛЮБВИ
Харьковчан приглашают принять участие 

в конкурсе, посвященном Дню всех 
влюбленных. В Управлении по делам семьи 
и молодежи ХГС отметили, что для этого до 

8 февраля нужно прислать свою историю любви 
на электронный адрес: ussmkharkiv@gmail.com.

В письме нужно указать фамилию, имя, отче-

ство автора и контактный номер телефона. Так-

же желательно добавить фото или видео и ссыл-

ку на страницу в социальной сети Instagram, 

рассказали организаторы:

— Мы уверены, что любовь все победит, 

поэтому предлагаем харьковчанам рассказать 

свою маленькую, но такую важную историю, 

вспомнить увлекательные моменты первых 

встреч или первые шаги совместной жизни. 

Поделиться в этот день своими историями лю-

бви — значит, вдохновить других своим приме-

ром смело идти вперед в построении счастли-

вой семейной жизни. Участников будут ждать 

подарки.

ÍÀ ÏÎËÍÓÞ ÌÎÙÍÎÑÒÜ
КОТЕЛЬНАЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ, КОТОРАЯ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛА 
ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАНА ПО ПРОЕКТУ ВСЕМИРНОГО БАНКА, НАЧАЛА 
РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ. ЗАПУСК ОБНОВЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
СОСТОЯЛСЯ 1 ФЕВРАЛЯ

Н
овые котлы, система водоподго-

товки и насосы с частотной ре-

гулировкой — все управляется 

автоматикой. Котельная обеспечивает теп-

лом и горячей водой 40 жилых домов, одну 

школу и два детских сада, сообщили в КП 

«Харьковские тепловые сети» Департамента 

по вопросам обеспечения жизнедеятельно-

сти города ХГС:

— Благодаря полной реконструкции она 

может работать автономно от генератора 

мощностью 300 киловатт. От старой котель-

ной, которую начали демонтировать еще 

в 2021 году, остались только стены и конструк-

тив. В подсобных помещениях для комфорта 

персонала оборудованы раздевалки и душевые.

В ближайших планах теплоэнергетиков в этом 

микрорайоне — довести до новых стандартов 

внутридомовые и квартальные сети.

Водоснабжение Харькова возобновили до уровня довоенного 
времени. Сейчас горожане ежесуточно потребляют около 
400 тыс. куб. м воды.

В 
первые месяцы войны 

водоснабжение было 

сокращено в несколь-

ко раз. На то были веские 

причины, и главная из них — 

массовая эвакуация харьков-

чан, отметил генеральный ди-

ректор по эксплуатации водо-

проводного хозяйства — ди-

ректор Комплекса «Харьков-

водоснабжение» в КП «Харь-

ковводоканал» Департамента 

по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 

Владлен Волков:

— Руководство предприятия предприняло все необходи-

мые меры для того, чтобы все оставшиеся в Харькове жители 

обязательно были с водой. Своевременно проводились те-

кущие ремонтные работы на сетях, оперативно ликвидиро-

вались аварии на поврежденных 

водоводах, восстанавливались 

другие важные производствен-

ные объекты. Детально анали-

зировали ситуацию и по мере 

возвращения харьковчан подачу 

воды увеличивали. Важно и то, 

что качество воды соответствует 

всем необходимым требованиям.

Также в КП сообщили, что на 

протяжении многих лет в Харь-

кове ежегодно перекладывались 

участки сетей общей протяжен-

ностью около 25 км. Это сыгра-

ло немаловажную роль в стабильной работе предприятия 

в сложное время. Несмотря на непрекращающуюся враже-

скую агрессию, в прошлом году ремонтникам удалось заме-

нить более 10 км трубопроводов.

В Харькове подвели итоги городского конкурса 
«Учитель года — 2023», проходившего в декабре-январе 
прошлого года.

Ж
юри в составе 14 преподавателей пяти учрежде-

ний высшего образования Харькова определили 

семь победителей и пять лауреатов конкурса, со-

общили в Департаменте образованияХГС:

— В номинации «Защита Украины» победили учитель 

школы № 71 Олег Горкун и учитель школы № 128 Андрей 

Ткаченко. В номинации «Основы здоровья» лучшими стали 

учитель школы № 102 Людмила Абазина и учитель школы 

№ 2 Юрий Масальский, в номинации «Начальное образо-

вание» — учитель начальных классов гимназии № 152 Ольга 

Смирнова. В номинации «Физическая культура» победили 

учитель физкультуры школы № 93 имени В. В. Бондаренко 

Валентин Кузняный и учитель школы № 37 Денис Сердюк.

Лауреатами конкурса «Учитель года — 2023» стали:

— Лилия Ахметова, учитель начальных классов лицея 

№ 89;

— Ирина Войтенко, учитель физической культуры шко-

лы № 66;

— Павел Зинченко, учитель предмета «Защита Украины» 

гимназии № 46 имени М. В. Ломоносова;

— Светлана Пантелеева, учитель предмета «Основы здо-

ровья» школы № 57;

— Елена Шкребец, учитель начальных классов гимназии 

№ 46 имени М. В. Ломоносова.

ÊÀÊ ÄÎ ÂÎÉÍÛ

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
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«СЕНТОМЕР»
Навіщо комусь вбивати 

власну дитину? Режисер-

ка Аліса Діоп поставила 

собі це запитання в 2016 

році, коли спостерігала 

за судом над жінкою, що 

залишила свою дитину 

тонути на пляжі.

Свої спогади Діоп пе-

ретворила на драму «Сент-Омер». Головна героїня філь-

му — З0-річна письменниця Paмa відвідує засідання суду, 

щоб використати історію реального злочину для сучасної 

адаптації давньогрецького міфу про Медею.

Справа, яку розглядають в суді маленького містечка 

Сент-Омер, стосується сенегальської француженки на 

ім'я Лоранс Колі. Її звинувачують у вбивстві півтора-

річної дочки, яку вона залишила на пляжі під час при-

пливу.

«ЛЮДИНАМУРАХА 
ТА ОСА: КВАНТОМАНІЯ»

Перші два фільми про 

Людину-мураху були ма-

ломасштабними у бага-

тьох сенсах. Їх переважно 

«витягла» харизма голов-

ного героя, Пола Радда.

Режисер серіалу Пей-

тон Рід обіцяє, що третій 

фільм про Людину-мураху буде іншим. Замість безтур-

ботної комедії, дія якої відбувається у Сан-Франциско, 

він створив епічну пригоду в мікроскопічному всесві-

ті, де керує лиходій Канг-завойовник (Джонатан Мей-

джорс).

— Мені здалося цікавим взяти найкрихітніших месни-

ків і протиставити їх наймогутнішій силі мультивсесвіту, — 

сказав Рід виданню EW.

«ГОВОРЯТЬ ЖІНКИ»
Екранізація одноймен-

ної книги канадської 

письменниці Міріам 

Тайвз про громаду мено-

нітів (ультраконсерва-

тивний християнський 

протестантський рух), де 

жінки регулярно зазнава-

ли ґвалтувань.

Книга заснована на реальних подіях в Болівії, де чоло-

віки за кілька років зґвалтували понад сотню жінок віком 

від п'яти до 65 років.

«ПАМЕЛА, ІСТОРІЯ 
КОХАННЯ»

Голлівудська супер-

зірка і секс-бомба 90-х 

Памела Андерсон вже 

була героїнею мінісері-

алу «Пем і Томмі», який 

розповідає про крадіжку 

її з ексчоловіком Тіммі 

Лі скандального секс-

відео. Однак акторка заявляла, що негативно ставиться 

до стрічки, оскільки з нею не зв'язувалися і не проси-

ли дозволу на екранізацію цього скандального розділу її 

життя.

Тому цей документальний фільм від Раяна Вайта до-

зволить Андерсон представити своє життя таким, як вона 

хоче.

«ВЕДМІДЬ ПІД КАЙФОМ»
Чорна комедія, засно-

вана на реальній історії, 

що трапилась у 1985 році.

Літак, на якому нарко-

кур'єри мають доставити 

свій вантаж, зазнає ава-

рії. Перевізникам не за-

лишається нічого іншого, 

як скинути сумку з това-

ром над лісовим масивом. Однак наркотики опиняються 

в лапах ведмедя, який, проковтнувши пакетик з кокаїном, 

оскаженів й почав кидатись на людей.

Небезпека посилюється тим, що в цьому ж лісі, окрім 

озброєних поліцейських, є звичайні люди, і тепер кожно-

му з них потрібно докласти багато зусиль, щоб вибратись 

з лісу цілими й неушкодженими.

«ДО ТЕБЕ ЧИ ДО МЕНЕ?»
Ліричний ромком, який 

Netflix випустить напере-

додні Дня святого Вален-

тина.

Колись вони провели 

чудову ніч разом, але ви-

рішили залишитись дру-

зями.

Минули роки, але обоє 

відчувають, що чогось не вистачає в житті, тому домови-

лись обмінятись будинками на тиждень.

Деббі (Різ Візерспун) їде до Нью-Йорка, а Пітер (Ештон 

Катчер) — до Лос-Анджелеса. За деякий час герої розумі-

ють, що досі зберігають у душі ніжні почуття, які ховали 

так довго.

«СУПЕР МАЙК: 
ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ»

Це третя частина при-

год стриптизера Май-

ка та його танцювальної 

трупи. Прем'єра першо-

го фільму «Супер Майк» 

відбулася у 2012 році, 

а сиквел «Супер Майк 

XXL» вийшов у 2015-му.

Відомо, що третя частина стане завершальною. У ній 

компанію Ченнингу Татуму складе Сальма Хаєк, яка ви-

конає роль світської левиці й нової подруги стриптизера.

«СТУК У ДВЕРІ»
Американський пси-

хологічний фільм жахів 

режисера М. Найта Шья-

малана знятий на осно-

ві роману Пола Тремблея 

«Хатинка на краю світу». 

В будинок подружжя та 

їхньої дитини вривають-

ся четверо незнайомців. 

Злочинці стверджують, що мусять вбити одного члена ро-

дини, інакше станеться апокаліпсис, і світ буде знищений.

«ПОСЕРЕДНИК»
Дія відбувається у Пів-

денній Кореї. Власник 

пральні вирішує зароби-

ти трохи грошей: він за-

бирає немовлят з церков-

ного «бебі-боксу», де лю-

ди залишають небажаних 

дітей, а потім продає їх 

потенційним прийомним 

батькам. Однак несподівано одна з недолугих матерів ви-

рішує забрати дитину і звертається до поліції.

«ДИВОВИЖНИЙ МОРІС»
Кіт-аферист Моріс ра-

зом з розумними пацю-

ками вигадали аферу: 

гризуни псують життя 

людям, а Моріс за не-

велику плату «рятує» їх 

від гризунів. У кожному 

місті авантюристи легко 

поповнюють кишені, але 

одного разу під час подорожі вони стикаються з таємни-

чою загрозою. Мультфільм заснований на романі фантас-

та Террі Пратчетта, написаному переважно для молодої 

аудиторії. Письменник спробував осучаснити сюжети про 

Щурячого короля та Гамельнського щуролова.

ÙÎ ÄÈÂÈÒÈÑÜ Ó ËÞÒÎÌÓ
«ЛЮДИНАМУРАХА», «ВЕДМІДЬ ПІД КАЙФОМ», «СУПЕР МАЙК» І ДОКУМЕНТАЛКА ПРО ПАМЕЛУ 
АНДЕРСОН. ВВС СКЛАЛА ДОБІРКУ ПРЕМ'ЄР ЛЮТОГО, ЯКІ ВАРТО ПЕРЕГЛЯНУТИ
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Ч
и доречно стежити за красою і модою під час ві-

йни? Чи доцільно продовжувати всі доглядові 

процедури? А якщо не хочеться і повна апатія?

Відома психологиня та телевізійний експерт Наталя Хо-

лоденко підтримує тих жінок, які намагаються у скрутні 

часи доглядати за собою ще більше, ніж раніше.

Вона вважає, що це є перш за все знаком для вашого 

внутрішнього «я», Всесвіту та всіх 

навколо. Це знак того, що ви живете 

та рухаєтеся вперед навіть у склад-

ній ситуації:

— Достойний зовнішній вигляд 

допомагає зберегти самоповагу й 

самооцінку, від яких залежить наш 

ресурс боротьби й терпіння. Люди-

на перебуватиме в гармонії із Всес-

вітом лише тоді, коли сама є гармо-

нійною. Сила й удача приходять до 

тих, хто охайний та доглянутий.

Психологиня наводить приклад, 

як Роджер Мортімер, відомий ан-

глійський барон, перебуваючи 

ув’язненим у величній вежі Тауер, 

кожен ранок розпочинав із гоління. Чоловік, якому суди-

лося вічне ув’язнення, щоранку розбивав кригу в тазику 

з водою, брав ніж і голився. Для чого? Він продовжував 

жити та намагався зберегти сили усіма доступними за-

собами, бо він не здавався. Тож і ми не маємо здаватися, 

а зрозуміти, що можемо зробити заради і для себе.

 МОЖЛИВІСТЬ Є
У Харкові працює близько 55% від довоєнної кількості 

підприємств сфери сервісу.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого 

ринку ХМР повідомили, що зараз спостерігається пози-

тивна тенденція у поступовому відновленні роботи та від-

критті підприємств побутового обслуговування населен-

ня. Більша частина з них — перукарні, ремонтні майстер-

ні, хімчистки, автомайстерні: харківські підприємці нада-

ють послуги з ремонту речей особистого вжитку, побуто-

вої та комп’ютерної техніки, прання та чистки білизни, 

ремонту автомобілів, працюють лазні, автомийки тощо.

— Окремі підприємства не зупиняли свою роботу з по-

чатку активних бойових дій. Зокрема деякі перукарні, які 

розміщуються у підвальних приміщеннях, також продо-

вжували працювати. Зараз, враховуючи поступове повер-

нення майстрів індустрії краси з-за кордону та західних 

областей України, спостерігається подальше стрімке від-

криття перукарень та салонів,— зазначили у департаменті.

 ВЛАСНИМИ СИЛАМИ
Якщо сьогодні ви не маєте змоги ходити у салони краси, 

як раніше, чи купувати брендову косметику — не біда. Ви-

користовуйте ті можливості, які у вас є. Небезпечною є еле-

ментарна занедбаність, коли людина не використовує на-

віть ті можливості, які має, — радить Наталія Холоденко. 

Психологиня дає жіночій аудиторії чек-лист того, що може 

робити кожна жінка власними силами, для себе самої.

 Покращуйте свою зовнішність самостійно, якщо 

немає змоги звертатися до професіоналів.

 Чисте, охайне волосся — це наш захист. Розчісуйтеся 

та регулярно мийте голову. Не забувайте підживлювати та 

лікувати.

 Нігті, як і волосся, символізують захист та здоров'я. 

Лікуйте та укріплюйте їх, коли важко, робіть скромний 

манікюр.

 Не носіть брудний чи 

рваний одяг навіть тоді, коли 

вас ніхто не бачить. Він при-

тягує хвороби та злидні.

 Доглядайте за шкірою 

обличчя і тіла та користуйте-

ся косметикою хоча б міні-

мально. Косметика — це засіб 

із жіночого — таємного саду, 

який гармонізує наш мікро-

космос. Не варто про неї за-

бувати, навіть якщо зараз ви 

проводите більшість часу вдо-

ма. Вас бачать не лише близь-

кі чи сусіди, а й… ви самі.

 Пам'ятайте про парфуми. Це насолода, незрима жі-

ноча енергія та захист одночасно. Якраз те, що потрібно 

у складний період.

Догляд за собою не лише відновить внутрішній баланс 

та додасть енергії, а й допоможе впорядкувати думки, 

заспокоїти нерви, знизити тривожність. Вже за кілька 

тижнів ви помітите, що стан покращується і поступово 

повертається контроль над ситуацією, в якій ви опини-

лися. Тож, якщо є можливість, зробіть манікюр, маску 

для обличчя, ванну, легкий макіяж, масаж. Почніть вже 

сьогодні!

 В ІНШИЙ СПОСІБ
Під час війни ми можемо потрапити в дійсно темні 

частини своєї душі. Тоді буденність тьмяніє. Енергії стає 

менше і вкладати її в себе не хочеться, доглядати за собою 

немає ані сил, ані бажання, оскільки біль і сум заповню-

ють серце.

Якщо це ваша становище, варто потурбуватися про 

себе іншим чином, радить психологиня Ольга Товпе-

ко:

— Скоріше за все, вам потрібна допомога того, хто 

може вислухати, бути поруч і бути уважним, розді-

лити ваш сум і втішити. Тоді емоційне тепло знизить 

відчуття самотності й ізоляції і дозволить побачити 

світло в кінці тунелю.

Іноді люди радять, коли сумно, «змінити зачіску/ ко-

лір волосся», «купити нову сукню / помаду». І часто це 

працює. Краса піднімає настрій і зцілює. Однак, якщо 

цей перебіг відчувається вами як штучний і напру-

жений, погляньте з іншого боку. Потурбуйтеся про 

красу вашого внутрішнього саду, підживіть його 

підтримкою і теплом, і тоді бажання турбувати-

ся про себе в інших сенсах може повернутися 

знов.

Ось прості дії для турботи за емоційним станомОсь прості дії для турботи за емоційним станом
 РУХАЙТЕСЬ — звучить банально, але прості фі-

зичні вправи і прогулянки пішки значно впливають на 

настрій та змінюють переживання безвиході на оптимізм;

 СТЕЖТЕ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ СНУ — ви-

снаження нервової системи завжди підвищує дратівли-

вість, відчуття безсилля і апатію. Вкладайте себе раніше 

спатки — іноді це краще за психотерапію;

 Одна ПРИЄМНА СПРАВА на день — навіть в най-

темніший час робіть щось для себе, дозволяйте собі пере-

почити від горя і безнадії — ароматний чай, музика, чи-

тання, споглядання природи, домашній улюбленець;

 ЕСТЕТИКА — недарма кажуть, що краса врятує 

світ. Включіть сенсорні відчуття, впустіть прекрасне до 

органів зору, нюху, слуху, смаку і дотику. Це підтримає вас.

 ПОГОВОРІТЬ З КИМОСЬ — звучить банально, 

але ізоляція — дуже руйнівна частина горя і страждання. 

Коли нам погано, ми мо-

жемо думати, що з на-

ми щось не так, що 

людям з нами по-

гано. Але завжди 

є ті, хто переживає 

подібне і так само 

бояться розказати 

про свій біль. Будь-

те разом, це дуже 

підтримує у важкі 

часи.

ÊÐÀÑÀ ÊÐÀÑÀ 
ÐßÒÓÐßÒÓЄЄ ÒÀ ÏÅÐÅÌÀÃÀ ÒÀ ÏÅÐÅÌÀÃÀЄЄ

ВІЙНА В УКРАЇНІ ПРИНЕСЛА БІЛЬ І ШОК. ВТРАТИ 
І ГОРЕ. СТРАХ І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ. ВІЙНА ВПЛИНУЛА 
НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ І УКРАЇНКУ І ЗАЛИШИЛА СВІЙ 
ВІДБИТОК НА КОЖНІЙ СФЕРІ ЖИТТЯ. ДОГЛЯД 
ЗА СОБОЮ  НЕ ВИКЛЮЧЕННЯ
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 ПОГОВОРІТЬ З КИМОСЬ — звучить банально, 

але ізоляція — дуже руйнівна частина горя і страждання.

Коли нам погано, ми мо-

жемо думати, що з на-

ми щось не так, що

людям з нами по-

гано. Але завждии

є ті, хто переживаває є

подібне і так само

бояться розказати 

про свій біль. Будь-

те разом, це дуже 

підтримує у важкі 

часи.
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М
и залишалися в поліклініці цілодобово. При-

ймали пацієнтів, їх було достатньо. Тут і но-

чували. У той день селище постійно обстрілю-

вало ся. А страшне трапилося наприкінці робочого дня, 

коли ми вже зачинили вхідні двері, йшли відпочивати. 

Буквально через дві-три хвилини пролунав вибух. Одра-

зу ж скрізь повибивало шибки, — пригадує лікар загальної 

практики сімейної медицини КНП № 6 Харківської місь-

кої ради Любов Нестеренко.

Два роки тому амбулаторію повністю реконструювали, 

а після влучання частина будівлі перетворилася на руїни.

Директорка КНП № 6 Харків-

ської міської ради Ольга Дяків роз-

повідає, що тоді в поліклініку мож-

на було потрапити тільки через за-

дній вхід:

— Було три прильоти. В одній 

частині перший та другий поверхи 

зникли. Замість них була яма. Хо-

ча зовні здавалося, що все з полі-

клінікою гаразд, тому 

що коробка на вигляд була неушкодженою. 

А в середині був жах: все поламано, поніве-

чено, спотворено. Інша частина, там де зна-

ходяться кабінети, постійно перебувають лі-

карі, приймають пацієнтів, стоїть обладнан-

ня, — вціліла. На щастя, ніхто не постраждав.

Вже наступного місяця, у травні, амбула-

торію, яка є філією поліклініки № 6, почали 

відбудовувати. Трохи більше за пів року буді-

вельникам вдалося все відновити. Амбулато-

рія знов готова лікувати хворих.

— Все є, все працює: і опалення, і вода, і світло, і інтер-

нет, і відеоспостереження, і охорона вже доєдналася. Для 

мене ця амбулаторія наче викохана дитина, за якою треба 

ходити, опікуватися нею, перейматися, — зізнається Оль-

га Дяків.

— Наприкінці травня — початку червня почалися де-

монтажні роботи зруйнованої частини будівлі. Ініціато-

ром відбудови філії поліклініки і подальшого відновлення 

її роботи став Харківський міський голова Ігор Терехов. 

Він поставив перед нами за-

вдання, щоб амбулаторія за-

працювала якнайшвидше. Вона 

обслуговує три тисячі жителів 

селища, серед них 500 дітей. Тут 

працюють всі необхідні фахівці, 

які можуть надати кваліфікова-

ну допомогу будь-кому, — пові-

домила заступниця міського го-

лови з питань охорони здоров’я 

та соціального захисту населен-

ня Світлана Горбунова-Рубан.

ÁÓÄÈÍÎÊ 
ÏÎÑÒÀÍÅ Ç ÐÓЇÍ
Одна з висоток на Північній Салтівці після численних 
прильотів частково перетворилася на руїни. Те, що 
не знищили снаряди, довершив вогонь.

Т
епер її розбирають, наче конструктор. Але 

роблять це дуже обережно. Адже вага од-

нієї плити перекриття кілька тонн. Кар-

тина досить моторошна. Виконроб будівельної ор-

ганізації Данило Дронь каже, що ця трипід’їздна 

дев’ятиповерхівка дуже постраждала, особливо 

перший та останній під’їзди:

— У першому були зруйновані плити перекрит-

тя та фасадні панелі техповерху, дев’ятого та вось-

мого поверхів. Така сама картина і у третьому. За-

раз за допомогою автокрану здійснюємо демонтаж 

зруйнованих конструкцій. Паралельно вже почали 

відновлювальні роботи. У першому під’їзді зробили 

кладку з піноблоків зовнішньої стіни восьмого по-

верху, а також звели цегляні несучі стіни всередині. 

Так само працюємо і в третьому під’їзді. Вже через 

деякий час мешканці побачать свій будинок віднов-

леним та знов придатним до життя.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазна-

чив, що оскільки першочергова мета — зберегти 

будівлі, то потрібно відновити їхні конструктивні 

елементи у якомога більшій кількості в різних ра-

йонах міста.

Харківські комунальники щодня на варті комфорту, чистоти, 
справності та оновлення. Тривають роботи з ліквідації 
наслідків обстрілів житлового фонду мегаполісу.

П
ротягом січня фахівці «Харківжитлобуду» ХМР 

закрили 164 вікна, відремонтували 143 дверей 

у під’їздах та шість покрівель, звітують на підпри-

ємстві. Також відремонтували дахи на восьми будинках, 

встановили вісім металевих переходів для безпечного пере-

сування пішоходів у зимовий період, відремонтували стіни, 

перекриття та під’їзди, що постраждали від обстрілів, в од-

ному з будинків.

Зараз роботи з закриття вікон, ремонту дверей та покрі-

вель виконуються у будинках на вулицях Миру, Біблика, 

Спартака, Фесенківській, Плеханівській, Адигейській та 

пр. Героїв Сталінграда. Ремонт стін, перекриттів та під’їздів 

після обстрілів ведуть на вулицях Миру, Біблика, Таджиць-

кій, Великій Кільцевій та Ковтуна.

Аварійні відключення світла спричиняють непередбаче-

ні зупинки, а іноді й поломки ліфтів, констатують електро-

механіки КСП «Харківгорліфт». Лише за останні декілька 

днів аварійні служби усунули короткочасні зупинки 340 

ліфтів, кажуть на підприємстві.

Завдяки щоденній роботі спеці-

алістів у житлових будинках кому-

нальної власності міста працюють 

6580 ліфтів. У тривалому простої — 

34 ліфти. З 23 по 27 січня відновле-

на робота 15 ліфтів.

Приділяється щоденна увага 

і обслуговуванню зливових кана-

лізацій та водоприймальних коло-

дязів.

Промили ділянки зливостоку на 

вулицях Ньютона, Північній, Пле-

ханівській, Лозівській, Дружби Народів. Також прочистили 

дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Пушкінській, 

у проїзді Балашівському та на пр. Тракторобудівників.

Загалом за попередню добу, підрахували на підприємстві, 

вони прочистили 115 метрів зливостоків та очистили від 

сміття 106 дощоприймальних та оглядових колодязів.

Багато пошкоджень завдав ворог і системі водозабезпе-

чення міста. Тож аварійно-відновлювальні роботи трива-

ють щодня, зокрема проводяться і планові заміни труб.

Бригади аварійно-відновлювальних робіт напередодні 

ліквідували 17 пошкоджень на ділянках трубопроводів. Зо-

крема, у Новобаварському районі ліквідували три аварії на 

магістралях на вул. Полтавський Шлях (діаметр — 150 та 

400 мм) та вул. Джутовій (200 мм).

Бригади КП «Харківводоканал» Де-

партаменту з питань забезпечення жит-

тєдіяльності міста ХМР з початку 2023 

року провели профілактичне чищення 

849 км каналізаційних мереж та капі-

тально відновили 437 колодязів. Довжи-

на міських каналізаційних мереж, які 

обслуговує підприємство, становить по-

над 1684 км, і їх профілактична обробка 

ведеться постійно.

Після ремонтів тепло- та водома-

гістралей залишаються розриття, але 

у Харкові стежать, щоб ці ділянки тери-

торій якомога швидше приводили до ладу. Відповідають за 

це спеціалісти КП «Шляхрембуд». Бригади підприємства 

відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів на 

вулицях Юридичній, Трінклера, Сумській, Саржинській, 

Клочківській, пл. Свободи та у пров. 1-му Орському.

До речі, 31 січня на дорогах міста працювали майже 

200 робітників та близько сотні одиниць спецтехніки під-

приємства. Тож можна сказати, що харківські комунальни-

ки 24/7 — на варті комфорту і затишку містян.

ÀÌÁÓËÀÒÎÐIß 
ÇÍÎÂ ÏÐÀÖÞЄ
ОКОЛИЦЯ ХАРКОВА  МІКРОРАЙОН КУЛИНИЧІ. САМЕ ЦЯ ЧАСТИНА МІСТА 
ТРИВАЛИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАЛА ПІД ВОРОЖИМИ ОБСТРІЛАМИ. У КВІТНІ 2022 РОКУ 
БУЛА СУТТЄВО ПОШКОДЖЕНА І МІСЦЕВА АМБУЛАТОРІЯ. В ЧАС БОМБАРДУВАНЬ 
МЕДИКИ БУЛИ У БУДІВЛІ. ВОНИ ТОДІ ПРАЦЮВАЛИ 24/7

24/7 ÇÀÐÀÄÈ ÊÎÌÔÎÐÒÓ 
I ×ÈÑÒÎÒÈ ÌIÑÒÀ
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В
они проаналізували ціни на різні това-

ри в найбільших мережах супермаркетів 

країни та визначили позиції товарів, які 

сьогодні продаються дешевше, ніж рік тому. По-

чнемо з овочів борщового набору. Деякі з яких, 

за підсумками 2022-го, побили всі рекорди. На-

приклад, як ми вже писали, зараз морква в Укра-

їні коштує в середньому у 2,3 рази дорожче, ніж 

у січні 2022-го. Однак виявилося, що серед бор-

щових інгредієнтів є овочі, які поводяться наба-

гато скромніше.

Зокрема, аналітики стверджують, що вартість 

буряків на полицях за рік знизилася в середньому 

на 27%. Тепер їх ціна становить 10–12 грн/кг за-

лежно від магазину, тоді як минулого року вона пе-

ребувала у діапазоні 13–20 грн за кілограм.

Вартість білокачанної капусти знизилася на 

6%: сьогодні її можна купити за 10–13 грн за кіло. 

А молода капуста, яка чудово підійде і на салат, і на 

голубці, коштує на 40% дешевше, ніж у січні 2022 

року! Її можна купити менш ніж за 49 грн/кіло.

Також порівняльна статистика виявилася на ко-

ристь вітчизняного часнику, який за рік подешев-

шав на чверть та в середньому коштує близько 103 

грн за кіло.

Для любителів здорового способу життя, і сві-

жих салатів зокрема, також є хороші новини: ці-

ни на зелень впали. Порівняно з січнем минулого 

року селера подешевшала на 10%, пастернак — на 

20%.

Щодо фруктів, то ближче до покупця стає зде-

більшого екзотика: кокоси подешевшали на 23%, 

ківі — на 15%. Серед звичних фруктів радують ці-

нами яблука, які продаються по 13–25 грн за кі-

лограм.

Після Нового року почали знижуватись і ціни на 

деякі крупи. Наприклад, у січні 2023-го, за даними 

на кінець минулого року, подешевшали гречка та 

пшоно. Середній цінник на гречку за місяць зни-

зився з 73,85 грн до 68,7 грн за кіло, а мінімальна 

ціна на гречку в деяких торгових мережах зараз 

становить 51 грн. Кілограм пшона коштує в серед-

ньому 24 грн, що значно дешевше, ніж у грудні, ко-

ли крупу продавали по 30 грн за кілограм.

МОЖНА ЗАОЩАДИТИ 
НА КАНЦТОВАРАХ ТА СКАТЕРТИНАХ

Але найбільшу кількість товарних позицій, що 

подешевшали, аналітики знайшли не на продук-

тових полицях, а серед непродовольчих товарів. 

Це канцтовари, кухонне начиння, домашній тек-

стиль, а також товари з категорій «сад та город», 

«інтер'єр», «товари для хобі та відпочинку». Вели-

кий асортимент всього цього багатства, що поде-

шевшало, можна знайти у супермаркетах.

Серед товарів, ціни на які знизилися на 35–50%, 

аналітики назвали набори посуду, комплекти по-

стільної білизни, рушники, скатертини, матраци, 

педикюрні набори, лампи тощо.

Економісти пояснюють: сьогодні увага українців 

зосереджена переважно на продуктах, а купувати 

домашній текстиль та нові набори посуду немає ні 

настрою, ні грошей. Це підтверджується даними 

НБУ. У щомісячному макроекономічному та моне-

тарному огляді Національного банку йдеться про 

те, що майже у половини опитаних вичерпано за-

ощадження, водночас заробити гроші не вдається.

Тому торговельні мережі, що бажають хоч чи-

мось підбадьорити покупців, знижують ціни, що-

би продати товар, який залежався.

ОБМІНЯЙ ЛАМПОЧКИ У «ДІЇ»ОБМІНЯЙ ЛАМПОЧКИ У «ДІЇ»
У додатку «Дія» з’явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок 
розжарювання на нові енергоощадні лампи. Про це повідомляє пресслужба 
Міністерства цифрової трансформації.

Н
ова послуга з'явилася в застосунку «Дія»: обміняйте 5 старих ламп розжарю-

вання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Уряд запустив програму, щоб 

знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит 

електроенергії, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів, а та-

кож — до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи ма-

ють надійти в інші населені пункти України.

Для участі в програмі слід залишити заяву в застосунку «Дія», виконавши такі кроки:

 авторизуватися в застосунку;

 обрати Послуги — Обмін лампочок;

 вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажано 

отримати лампи;

 зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання.

Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 

30 млн LED-ламп. Ще 5 мільйонів ламп надасть уряд Франції. Здійснити обмін лампо-

чок можуть громадяни України віком від 18 років. При собі треба мати паспорт, іден-

тифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну. Також потрібно буде 

принести ці 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти та обміняти їх на 

нові енергоощадні на вибір з цоколем Е27 та Е14.

ÙÎ ÙÎ ÏÎÄÅØÅÂØÀËÎ ÏÎÄÅØÅÂØÀËÎ 
Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕÂ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀÕ

НОВИНИ ІЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ЗДЕБІЛЬШОГО ДОСИТЬ 
ОДНОМАНІТНІ: ЩОСЬ ПОДОРОЖЧАЛО, АЩОСЬ СТАЛО 
ДЕФІЦИТОМ. ЩОБ ТРОХИ ПІДБАДЬОРИТИ ПОКУПЦІВ, 
АНАЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІСТИ ВИРІШИЛИ ПОШУКАТИ 
НА ПОЛИЦЯХ МАГАЗИНІВ ТОВАРИ, ЯКІ, ВСУПЕРЕЧ 
ТЕНДЕНЦІЯМ, СТАЛИ ДЕШЕВШИМИ

У Харкові продовжує стабільно працювати галузь торгівлі.
Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та 
споживчого ринку ХМР, у місті функціонують близько 80% 
від довоєнної кількості супермаркетів, близько 70% аптек, 
близько 50% закладів ресторанного бізнесу, 85% ринків 
та торговельних майданчиків. Повністю або частково 
відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», 
«Метро», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет» 
та ін., магазинів продовольчих товарів «Посад», «Агромол», 
«Салтівський м'ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло» 
та ін., магазинів електротоварів та побутової техніки Comfy, 
Ельдорадо, «Фокстрот», магазини мобільних телефонів 
та аксесуарів «Алло», Gadgik, магазини товарів для дому 
Smilemarket, «Аврора», магазини товарів, що були у вжитку 
Smart Store, косметики та побутової хімії Eva, Prostor 
тощо. Відновили роботу фірмові магазини Харківської 
бісквітної фабрики. Для потреб власників домашніх тварин 
відкриті мережі зоомагазинів MasterZoo, ветцентр Vetastar, 
«Шиншилка», «Йошкін Кот» та ін.
Відновлена робота ТРЦ «Нікольський», «Дафі», «Французький 
бульвар», «Караван» та ін.
Також у місті працюють близько 130 автозаправних станцій, 
серед яких мережі «Окко», WOG, «БРСМ-Нафта», SOCAR, 
OVIS, SHELL та ін.
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Ãîðîñêîï íà 4 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы успеете справиться со всеми делами по дому. 

Причем, не особо напрягаясь. Можете выбраться куда-

нибудь с друзьями. Не исключено, что у вас завяжет-

ся тайный роман. Вы можете поэкспериментировать 

с прической, гардеробом, найти новое хобби.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Тельцам нужно поддерживать своих любимых людей. 

Не игнорируйте их просьбы и пожелания, попробуйте 

помочь, дать добрый совет. Финансовое положение ста-

бильное, но экономить все же стоит. Для поддержания 

здоровья не забывайте придерживаться режима и вести 

активный образ жизни.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вырвитесь из повседневной рутины и займитесь чем-

то новым! В работе ожидается стабильность, поэтому 

можно расслабиться и подумать о путешествии. Также 

звезды обещают новые знакомства. Старайтесь больше 

отдыхать и не поддаваться негативным эмоциям.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы сможете проанализировать свои ошибки. Не стоит 

прожигать напрасно время. Откажитесь от прокрасти-

нации, чтобы получить то, чего вы действительно хоти-

те. День благоприятен для работы по дому — сделайте 

свое жилище более уютным и комфортным.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Сегодня Львы могут испытывать сильную агрессию 

и злобу. Все, что вам нужно сделать, — заняться чем-то 

важным, чтобы удалиться от мыслей, которые вносят 

в вашу жизнь деструктив. В ближайшее время распла-

титесь с долгами и начните планировать свои расходы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девы будут весь день переживать по поводу проектов, 

над которыми вы начали работу. Вечером отвлекитесь от 

мыслей о работе и посвятите свое время родным. Следу-

ет быть дисциплинированными и собранными.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Утром может произойти конфликтная ситуация. Вам 

нужно проявить себя максимально сдержанно и дели-

катно. Старайтесь учитывать чувства других людей. Ко-

му-то придется заняться решением жилищных вопро-

сов. Вторая половина дня порадует гармонией и спо-

койствием.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Если у вас есть вторая половинка — уделите ей больше 

времени и внимания. В общения будьте открыты, ста-

райтесь не горячиться, включайте холодный рассудок. 

Сегодня отличный день для укрепления семейных от-

ношений.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцам нужно быть осторожными с финансами. 

Вам захочется потратить деньги на что-то дорогое, од-

нако эти деньги все же стоит сэкономить, ведь впослед-

ствии они вам понадобятся для более важного.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Ваши интересы должны выйти на первый план. Ста-

райтесь работать с максимальной эффективностью. 

Будьте внимательны сегодня на дорогах. Есть большая 

вероятность спровоцировать ДТП.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы будете загружены хлопотной работой. Сосредо-

точьтесь на важном, воплощайте смелые идеи. Не забы-

вайте как следует питаться и поддерживать водный ба-

ланс, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В этот день лучше отказаться от активной деятельно-

сти. Вместо этого рекомендуется сесть и подумать, чего 

же вы хотите добиться в жизни. Хорошее время для обу-

чения или заключения контрактов. Старайтесь больше 

помогать окружающим.
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По горизонтали: 1. Приспособление в ку-

хонной плите. 4. Длинная плеть с короткой 

рукояткой. 7. Стая летающих насекомых. 

8. Петля для ловли птиц, мелких животных.

9. Определение нужного, предпочитаемого. 

11. Горизонтальный ряд таблицы Менделе-

ева. 14. Стеклянный цилиндрический сосуд 

без ручки. 15. Склон горы, холма. 16. Вод-

ный поток, текущий в естественном русле. 

18. Кукуруза. 20. Специалист по выделке 

шкур пушных животных на мех. 21. Между-

народный политический договор. 23. Детское 

дошкольное учреждение. 26. Обезьяна с яр-

коокрашенными седалищными мозолями. 

28. Способ словесного выражения. 29. За-

квашенное молоко с различными добавка-

ми. 32. Редкая сетчатая ткань для вышивания 

по клеткам. 33. Старинная мужская верхняя 

одежда крестьян. 34. Богатое и торжествен-

ное угощение с приглашением многих гостей. 

35. Женское имя. 36. Детеныш овцы.

По вертикали: 1. Вязаная кофта, наде-

ваемая через голову. 2. Детская игрушка. 3. Триум-

фальное сооружение. 4. Южное дерево с твердыми 

ароматными плодами. 5. Третейский судья. 6. В пря-

моугольном треугольнике отношение прилежащего 

катета к гипотенузе. 8. Красно-оранжевая или крас-

но-коричневая краска. 10. Легкая двухколесная ко-

ляска. 12. Механизм, служащий для подъема тяжестей 

на небольшую высоту. 13. Национальное испанское 

зрелище. 14. Специально оборудованная открытая 

площадка для проведения облучения солнечным све-

том. 17. То, что служит для питания. 19. Небольшое 

парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 

21. Официальное представление прокурорских орга-

нов о пересмотре судебных решений. 22. Павильон 

для мелкой торговли. 24. Приспособление, приводя-

щее в действие курок, затвор. 25. Специальность уче-

ного. 26. Род металлической или пластмассовой бы-

стро задергивающейся застежки. 27. Специалист по 

проводке судов. 30. Шип в конце бревна. 31. Утрен-

ний или вечерний военный сигнал.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Духовка. 4. Арапник. 7. Рой. 8. Силок. 9. Выбор. 11. Период. 14. Стакан. 15. Косогор. 16. Река. 18. Маис. 20. Скорняк. 

21. Пакт. 23. Ясли. 26. Мандрил. 28. Оборот. 29. Йогурт. 32. Канва. 33. Армяк. 34. Пир. 35. Татьяна. 36. Ягненок.

По вертикали: 1. Джемпер. 2. Волчок. 3. Арка. 4. Айва. 5. Арбитр. 6. Косинус. 8. Сурик. 10. Рикша. 12. Домкрат. 13. Коррида. 

14. Солярий. 17. Еда. 19. Иол. 21. Протест. 22. Киоск. 24. Спуск. 25. Историк. 26. Молния. 27. Лоцман. 30. Лапа. 31. Заря.

Минулого тижня столиці Литви Вільнюсу 
виповнилось 700 років. На знак великої пошани 
та вдячності литовському народу наказом 
президента України Володимира Зеленського, 
Вільнюс отримав почесне звання «Місто-рятівник». 
Адже підтримка, гуманізм та солідарність Литви 
з українським народом відчувається на всіх рівнях: 
у політиці, бізнесі, з боку громадських організацій 
та пересічних громадян.

УУ 
ці святкові дні на вулицях Вільнюса та 

в інших містах Литви проходить акція 

«Щоденники з укриття», в межах якої 

демонструються дитячі малюнки, що створені 

в харківському метро студією Aza Nizi Maza.

Засновник студії Aza Nizi Maza — Микола Коло-

мієць, працював з дітьми у харківській підземці, на 

станції «Історичний музей» 

у березні-квітні минулого 

року. Тоді харківське метро 

рятувало дітей від ракет та 

бомб, а мистецтво від від-

чаю, страху та невідомос-

ті. 40 днів щоденної праці 

та віри, що все буде добре: 

війна завершиться, всі бу-

дуть живі, рідне місто від-

будують, друзі повернуть-

ся, птахи заспівають, сонце 

засяє на мирному небі.

Зазначимо, що у той же 

час у харківському метро-

політені було реалізовано творчий проєкт «Майбут-

нє мирної України!» за підтримки міського голови 

Харкова Ігоря Терехова. В межах цього проєкту для 

харків'ян, що перебували в метро, було розгорнуто 

імпровізовані бібліотечні пункти, а для ді-

тей проводилися майстер-класи з малюнка 

та живопису, гончарства, ляльок-мотанок, 

проходили виступи артистів театрів, спор-

тивні та анімаційні програми.

– Дуже символічно, що дитячі роботи, 

створені у час воєнної скрути, зараз ма-

ють змогу побачити ті люди, які не зазна-

ли страхів обстрілів вулиць свого рідного 

міста, але добре розуміють, що чужого го-

ря не буває, й надають щиру підтримку та 

допомогу. Дякуємо Ірині Грицькій за ініці-

ативу, а також керівнику JCDecaux Lietuva 

Жанеті Фомовій, яка у партнерстві Nasdaq 

and Private Medical Centre Northway допо-

могли у реалізації проєкту,— зазначили у Департа-

менті культури ХМР.
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