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П
о информации Депар-
тамента жилищно-ком-
мунального хозяйства, 

в восьми жилых домах поврежде-
ны 193 окна в квартирах и 36 окон 
в  подъездах, разрушены кровли 
четырех жилых домов общей пло-
щадью более 1,8 тыс. кв. м. Так-
же от обстрела сильно пострадал 
Национальный университет го-
родского хозяйства имени Беке-
това — гордость Харькова и всей 
Украины. Коммунальные службы 
города оперативно приступили 
к  восстановительным работам. 
После проведения тщательно-
го обследования специалисты 
сделают соответствующие за-
ключения о  проведении ремонт-
но-восстановительных работ.

Место трагедии осмотрел Харьковский го-
родской голова Игорь Терехов:

— Российский агрессор продолжает уни-
чтожать город, его центральную часть. Утром 

5 февраля вражеская ракета попа-
ла в жилую застройку. Пострадали 
гражданские люди… Что касается 
жилых домов. Разрушения есть, но 
нет угрозы обрушения. Основная 
задача — сделать поквартирный 
обход. Затем — работа над систе-
мами тепло-, водо- и энергоснабже-
ния. Кроме того, необходимо под-
готовить материалы для закрытия 
контуров и оказать помощь универ-
ситету городского хозяйства. Ком-
муникации, которые здесь есть, бу-
дем восстанавливать. Приложим 
все усилия, чтобы возобновить жи-
телям все необходимые условия. 
Держимся и  помним, что мы вме-
сте, мы — харьковчане!

Мэр также сообщил, что людей, 
нуждающихся в  жилье, смогут от-

селить в общежития.
(Продолжение на стр. 4)

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ОККУПАНТЫ СНОВА ОБСТРЕЛЯЛИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ХАРЬКОВА. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАКЕТНЫХ УДАРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 15 ОБЪЕКТОВ
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
По поручению Президента Украины Владимира 
Зеленского руководитель Офиса Главы государства 
Андрей Ермак заслушал доклады представителей 
Координационного штаба по вопросам обращения 
с военнопленными по поводу очередного 
успешного освобождения из российского плена 
116 военнослужащих.

Среди освобо-

жденных — 87 вои-

нов ВCУ, в том чис-

ле двое — из ВМС, 

двое — из ССО, во-

семь — из ТрО. Так-

же домой вернулись 

19 представителей 

органов системы 

МВД, в том числе 

семеро военнослужащих Нацгвардии, шестеро 

представителей Национальной полиции, пяте-

ро бойцов Госпогранслужбы, один представи-

тель ГСЧС. Андрей Ермак отметил, что подго-

товка этого обмена продолжалась более месяца. 

Над ним работала большая команда, в том числе 

Координационный штаб по вопросам обраще-

ния с военнопленными, представители всех 

ведомств, а также Офиса Президента Украины 

под непосредственным контролем Главы госу-

дарства. Андрей Ермак отметил большой лич-

ный вклад в процесс подготовки обменов плен-

ными Дениса Монастырского, погибшего в ре-

зультате крушения вертолета в Броварах: «Это 

очень большая потеря для всех нас».

Сейчас все освобожденные из плена находятся 

в больнице и получают первую медицинскую по-

мощь. Впереди их ждут лечение и реабилитация.

— Государство имеет возможности, чтобы 

оказать необходимую поддержку и помощь. 

Безусловно, нужно обеспечить встречу воинов 

с родными. И потом, в случае необходимости, 

решать вопросы выезда на лечение за границу. 

Чтобы каждый наш защитник чувствовал, что 

он воевал за государство, он отдавал свое здоро-

вье, рисковал жизнью, и государство ему благо-

дарно, оно заботится о нем и ведет по жизни. 

Потому что он тот человек, благодаря которому 

существует Украина, — сказал Андрей Ермак.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕПРЕМЬЕР
МИНИСТРОМ, МИНИСТРОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
МАРИУШЕМ БЛАЩАКОМ

Г
лава государства поблагодарил руководите-

ля польского оборонного ведомства за всесто-

роннюю поддержку со стороны Польши в проти-

водействии агрессии россии и солидарность польского 

народа с украинцами:

— Мы высоко ценим лидерство Польши в вопросах по-

мощи Украине в сфере безопасности и важную роль Вар-

шавы в создании танковой коалиции благодаря решению 

о передаче Украине роты бронемашин Leopard 2. Это не 

только об усилении ВСУ, но и об ускорении освобожде-

ния украинских территорий.

Президент проинформировал Мариуша Блащака о си-

туации на фронте и потребностях украинских защитни-

ков для сдерживания наступления агрессора. Были об-

суждены дальнейшие совместные шаги по укреплению 

обороноспособности сил обороны Украины, в том числе 

в контексте подготовки к следующему заседа-

нию союзников в формате «Рамштайн».

Владимир Зеленский также отметил важность 

усиления санкционного давления на рф, чтобы 

у государства-агрессора не было возможности 

возродить свое оборонное производство в пол-

ном объеме.

— Есть страны, которые поставками оружия, 

ракетной программой, дронами или иным об-

разом по сути поддерживают россию. Поэтому 

для нас очень важно посылать этим государ-

ствам четкие месседжи на уровне ЕС и США.

Владимир Зеленский вручил министру нацио-

нальной обороны Польши орден «За заслуги» 

I степени, которым он был награжден за значительные 

личные заслуги в укреплении межгосударственного со-

трудничества, поддержку государственного суверенитета 

и территориальной целостности Украины.

ÓÑÈËÈÌ ÎÁÎÐÎÍÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 
від 25.12.2006 р. реєстраційний номер 5А-06-272849, 

видане Відділом приватизації житлового фонду 
Управління комунального майна та приватизації 
Департаменту економіки та комунального майна 

Виконавчого комітету Харківської міської ради на ім’я 
УЛЬЯНОВОЇ Лідії Іванівни та членів її сім’ї: Ульянова 

Ігоря Васильовича за адресою: м. Харків, вул. Уборевіча, 
буд. 34-А, кв. 123, вважати недійсним.

Работники коммунальных 
предприятий Харькова закрыли 
369 окон на 15 объектах, 
поврежденных в результате 
ракетного обстрела 
5 февраля. Также специалисты 
обследовали кровли четырех 
жилых домов и устранили 
аварийность разрушенных 
участков.

П
оскольку повре-

жденные объекты 

являются памятниками архитектуры, восстанав-

ливать кровли начнут после проведения соответствующих 

мероприятий и процедур, отметили в Департаменте жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства ХГС. В одном из по-

врежденных домов отсут-

ствует электроснабжение. 

На месте происшествия 

продолжают работать спе-

циалисты КСП «Харьков-

горлифт» и АО «Харько-

воблэнерго».

По информации депар-

тамента, работники ком-

мунальных служб собра-

ли и вывезли 160 куб. м 

строительного мусора, а также снесли пять и обрезали два 

поврежденных дерева. Убирали мусор 10 дворников и 20 во-

лонтеров.

Харьковский городской голова Игорь Терехов выразил 
соболезнования в связи с произошедшим 6 февраля 
землетрясением в Турции, унесшим сотни жизней.

М
эр направил письма-соболезнования Чрезвы-

чайному и Полномочному Послу Турецкой 

Республики в Украине Ягмуру Ахмету Гюль-

дере, мэру города-побратима Анкары Мансуру Явашу 

и мэру города-побратима Газиантепа Фатме Шахин.

«Харьковчане с ужасом и 

скорбью восприняли новость о 

мощном землетрясении в Турец-

кой Республике. Мы, как никто 

другой сейчас, понимаем боль 

от потерь граждан и разруше-

ний городской инфраструктуры, 

крики и слезы невинных людей. 

Уверен, что только держась вме-

сте, мы сможем преодолеть все 

ужасы и испытания», — говорит-

ся в соболезновании.

Для преобразования устаревшей промышленности Харькова 
будут разработаны проекты по перепрофилированию двух 
заводов или их территорий.

Р
ечь идет о территории бывшего завода «Серп и мо-

лот» и о Харьковском авиационном предприятии. 

Харьковский городской голова Игорь Терехов сооб-

щил, что они могут быть превращены в культурные центры, 

парки, экологически чистые предприятия или предприятия 

смешанного использования.

ÍÀØÀ ÎÁÙÀß ÁÎËÜ

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÓÑÒÐÀÍÈÌ

ÇÀÂÎÄÀÌ — ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ
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М
эр подчеркнул, что Харь-

ков — очень знаковый 

город для Украины, 

Европы и всего мира:

— Мы все уверены в нашей побе-

де. Поэтому рассчитываем на чис-

ленность в два — два с половиной 

миллиона жителей Харькова вместе 

со студентами, которые будут учить-

ся в наших вузах и техникумах. А со 

временем, возможно, и еще больше. 

В сотрудничестве с международны-

ми и местными командами будут 

представлены пять пилотных проек-

тов и пять комплексных стратегий, 

которые станут основой нового Ге-

нерального плана Харькова. Коман-

да Фонда британского архитектора Нормана Фостера 

представит пилотные проекты в таких сферах: культурное 

наследие, жилищный сектор, промышленность, научный 

квартал, реки и зеленые зоны. Также будут разработа-

ны пять всеобъемлющих городских стратегий развития: 

транспортная, энергетического комплекса, водной и при-

родной среды и перекраивания устаревших администра-

тивных районов города.

Также мэр сообщил, что ведется работа над созданием 

полной 3D-модели Харькова и жилых районов, что поз-

волит получить виртуальную и физическую модель го-

рода с точными размерами, формами, внешним видом 

объектов и другими подробными характеристиками для 

дальнейшей презентации новых проектов застройки, ре-

конструкции жилого фонда и других городских объектов:

— Мы много работаем с группой лорда Фостера по этой 

теме для того, чтобы внедрить наиболее комфортный и эко-

номически эффективный метод восстановления, а также 

строительства нового жилья в соответствии с современны-

ми европейскими стандартами. И в этом направлении пла-

нируется предоставление городу пилотного концепта от 

группы Нормана Фостера. В скором времени обществен-

ности будет презентован веб-сайт, с помощью которого бу-

дет осуществляться дальнейшее информирование о работе 

над Генеральным планом Харькова.

Британский архитектор Норман Фостер отметил, что 

после пережитых испытаний Харьков должен стать еще 

сильнее и привлекательнее:

— В прошлом, во времена кризиса, люди, конечно же, 

бежали из городов. Но уроки истории показывают, что го-

род всегда возрождается из кризиса, будь это катастрофы, 

такие как война, пандемия, природные катаклизмы. Го-

род всегда восстанавливается, становится лучше, сильнее. 

И это мы обсуждаем, создавая Генеральный план. Потому 

что ожидаем, что Харьков в будущем станет лучше, при-

влекательнее, он станет социальным магнитом, который 

будет побуждать людей возвращаться.

ДЛЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
В обновленном Генеральном плане Харькова вся 

инфраструктура, необходимая для комфортной жизни 

жителей Северной Салтовки, будет в пешей доступ-

ности от дома. Игорь Терехов рассказал, что в рамках 

пилотного проекта, раз-

работанного командой 

бюро архитектора Нор-

мана Фостера, в пешей 

доступности будут мага-

зины, учебные заведения, 

спортивные сооружения, 

места отдыха и работы:

— Там планируется строи-

тельство жилья нового типа —

с подземными паркингами, 

системами энергосбережения 

и локальными котельными. 

Мы представляем этот пи-

лотный проект горожанам, 

чтобы они понимали, в каких 

условиях будут жить после нашей победы. Это потребует 

упорного труда 24/7 и значительных финансовых ресур-

сов, но мы это сделаем!

С УВАЖЕНИЕМ К ПРОШЛОМУ
Городской голова также рассказал, что ждет многоквар-

тирные дома советских времен, составляющие 80 % жило-

го фонда Харькова:

— Все они будут модернизированы. Для повышения 

энергоэффективности в домах улучшат теплоизоляцию, 

для увеличения площади модернизируют модульные над-

стройки, а также внедрят на уровне 

квартала производство возобнов-

ляемой энергии. Реконструкция жи-

лья будет продвигаться по замкну-

тому циклу с использованием мест-

ной промышленности и перера-

ботки мусора. Жилые кварталы бу-

дут рассматриваться как часть этого 

проекта. В качестве исследований 

будут выбраны три жилых квартала.

Что касается исторического цен-

тра Харькова, то он будет восстанов-

лен с уважением к прошлому, под-

черкнул мэр:

— Центр города — это душа Харь-

кова, и при реконструкции он не 

пострадает. Этот район обновится 

благодаря новому знаковому архитектурному памятнику 

в существующем здании ХОВА.

 РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
Не менее актуальный и интересующий харьковчан во-

прос — что будет с рынком «Барабашово». Так, внесенные 

изменения в Генплан Харькова предполагают превраще-

ние территории торгового центра в революционный рай-

он смешанного использования, посвященный продвиже-

нию научных и технологических инноваций.

— Этот проект объединит инновационный потенциал 

научных парков с современными подходами к созданию 

микрорайонов. Будут созданы новые схемы жилья, а так-

же многоквартирные дома, которые будут способствовать 

экономическому развитию города за счет инновационных 

исследований и компаний. Важ-

ное значение будут иметь связь 

с университетами, а также проек-

тирование адекватных обществен-

ных пространств и зданий. Этот 

район ориентирован на человека 

будущего,— рассказал Игорь Тере-

хов.

Городской голова также заверил, 

что предприниматели не лишатся 

работы: «Торговые места после 

перестройки сохранят, но они бу-

дут качественно другого уровня. 

Там появится научный парк».

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
После победы в войне Харьков станет безопасным, 

развитым и самодостаточным городом, отметил Игорь 

Терехов:

— Город должен быть обеспечен укрытиями. Безопас-

ными должны быть школы, детские сады и новые жилые 

здания. В то же время мы должны видеть перспективы 

и направления развития Харькова — индустриального, 

экономического, самодостаточного, университетского 

города. Чтобы сюда возвращались люди, чтобы училась 

молодежь, чтобы мы были двухмиллионным мегаполи-

сом, с которым сотрудничают инвесторы.

ÑÒÀÍÅÌ ÑÈËÜÍÅÅ 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÅÅ!
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАСЕЛЕНИЕ ХАРЬКОВА СОСТАВИТ ОТ 2 ДО 2,5 МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ, СООБЩИЛ НА ПРЕССВСТРЕЧЕ 

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНПЛАН ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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НА ОБЪЕКТАХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ВРАЖЕСКИМИ РАКЕТАМИ, ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В
жилых домах специалисты уже запустили отопление и работают над подключением электро-

снабжения, отметил городской голова Игорь Терехов: «Наши коммунальные службы работа-

ют все вместе, оперативно и слаженно, чтобы восстановить услуги в этих домах».

В ликвидации последствий утренних обстрелов 5 февраля были задействованы 170 работников ком-

мунальных предприятий. Аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» локализовали воз-

можные сбои в системе теплоснабжения дома, получившего наибольшие повреждения. Специалисты 

проверили все квартиры на предмет утечек теплоносителя, после чего подключили к центральному 

отоплению внутридомовые системы и развоздушили стояки. По результатам обследований специа-

листов КП «Харьковводоканал», повреждений в системе водоснабжения и водоотведения домов не 

было. Над внутридомовыми сетями начнут работать позже.

Восстановительные работы также продолжаются в поврежденном здании Харьковского националь-

ного университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Там специалисты продолжают разбирать 

завалы и устранять аварийность поврежденных участков.
Фото Михаила КУЧНЕВА

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
È ÑËÀÆÅÍÍÎÈ ÑËÀÆÅÍÍÎ
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Т
оксичні розмови із самим собою, під час яких ви 

звинувачуєте у всьому себе,— це те, з чим борють-

ся багато людей. Дуже складно 

змусити замовкнути свого внутрішнього 

критика, вважає докторка Лаліта Суглані, 

яка поділилася у своєму Instagram ознака-

ми токсичних стосунків із самим собою. 

Вона рекомендує звертати увагу на такі 

сигнали, тому що це почне вам здавати-

ся настільки нормальним, що ви навіть не 

будете цього усвідомлювати.

 Ви часто критикуєте те, що робите
Якщо ви виявите, що кажете собі щось, чого не сказа-

ли б другові або навіть незнайомцеві, це може бути пер-

шою ознакою нездорових стосунків із власним «я».

 Ви ігноруєте власні межі
Людина, яка не вміє виставляти кордо-

ни, найчастіше почувається виснаженою, 

використаною, прийнятою як належне. 

Але якщо ми не поважаємо власних меж, 

як ми можемо очікувати того самого від 

інших.

Дозволяйте собі сказати «ні» або за-

питайте себе, що ви насправді відчуваєте 

у випадках, коли це необхідно.

Ви боретеся із турботою про себе і не ставите свої по-

треби на перше місце.

Давайте будемо реалістами: турбота про себе ніколи 

не буває такою простою, як це здається 

в Instagram. Ванни, маски для обличчя та 

свічки відіграють свою позитивну роль, 

але рідко надають тривалий вплив.

Замість імпульсивних спроб привести 

себе до тями, приділивши час відпочин-

ку і розслабленню, зробіть турботу про 

себе регулярною. Це може бути час для 

догляду за собою, приготування їжі або 

регулярні заняття спортом, які змусять 

вас почуватися бадьоро після їхнього за-

вершення. Витратьте кілька хвилин, щоб зосередитися на 

тому, що змушує вас відчувати себе спокійно, зосереджено 

і бути готовим до того, що чекає попереду,— це гарне ви-

користання особистого часу.

 Ви використовуєте нездорові стратегії виживання
Ніхто не ідеальний, і у всіх нас є небажані риси та пове-

дінка, які ми воліли б не демонструвати, але це не завжди 

вдається. Ми маємо робити те, що краще для нашого ро-

зуму та тіла будь-яким можливим способом. Тож якщо вас 

турбує, як ви реагуєте на стрес чи травму, рекомендується 

звернутися по професійну пораду та допомогу до терапев-

та, консультанта чи лікаря.

 Ви досягаєте успіху в драмі та хаосі
Життя на межі можливостей, без плану, 

напряму або вільного простору може зда-

ватися захопливим і яскравим, але іноді 

потрібно зробити вибір на користь спо-

кою та умиротворення.

Вам не треба відмовлятися від улюбле-

них вечірок або починати практикувати 

щоденну медитацію, але вам варто відмо-

витися від усього, що вас виснажує. На-

вчіться розставляти пріоритети у речах, людях та ситуаці-

ях, які дають вам енергію, а не забирають її у вас.

 Ви можете бути дуже суворими до 
себе і відчувати, що все, що ви робите, 

недостатньо якісне
Є причина, через яку синдром само-

званця за останні кілька років став мод-

ним словом у галузі психічного здоров'я. 

Багато хто з нас страждає від нього, і це 

може легко втягнути нас у спіраль нега-

тивних думок і самобичування.

Якщо ви почуваєтеся відірваними від 

себе або емоційно вигоріли, хто може зви-

нувачувати вас — у світі так багато всього відбувається, 

що нам важко і боляче все це перетравлювати. Подолання 

цих почуттів починається з визнання та прийняття. На-

гадайте собі: «Я не досконалий. Я людина, 

і в мене є власна вразливість».

 ЯК ЗМІНИТИ СТАВЛЕННЯ 
     ДО СЕБЕ

Якщо ви ідентифікували себе з одним 

або з усіма з наведених вище пунктів, не 

панікуйте. За словами докторки Суглані, 

зазначені нижче кроки можуть допомогти 

вам почати покращення своїх стосунків із 

самим собою.

 Не надто зациклюйтеся на минулому, навіть якщо від-

новлення стосунків, найімовірніше, вимагатиме звернення до 

минулих подій.

 Подивіться на себе зі співчуттям. Подумайте: «Ска-

зав би я це другові?»

 Почніть терапію.

 Записуйте свої думки, щоб почати усвідомлювати, що 

і як ви думаєте.

 Практикуйте здорове спілкування з оточенням.

 Візьміть на себе відповідальність.

 Будьте толерантними до себе.

ÄÎÌÎÂÈÒÈÑß
IÇ ÑÀÌÈÌ ÑÎÁÎÞ

ÇÃÀÄÀÒÈ ÂÑÅÇÃÀÄÀÒÈ ÂÑÅ
Куди я поклала ключі, де припаркувала свою машину, 

навіщо я прийшла на кухню і що щойно хотіла 
сказати — якщо ви раз-у-раз ставите собі ці запитання, 
ваш мозок потребує підтримки. Підтримувати гостроту 

мислення легше, ніж ви вважаєте.

ОО
знайомтеся з науковими відкриттями, які зі-

брав для вас Womans World, вони дозволять 

покращити здоров'я мозку і допоможуть 

йому працювати так, ніби ви на кілька років молодші.

 Скажіть це вголос
Ви колись заходили до кімнати і виявляли, що забу-

ли навіщо? Японські вчені знайшли хитрий прийом, 

який допомагає в таких ситуаціях. Коли ви збираєте-

ся щось зробити в іншій кімнаті, перш ніж почати ру-

хатися, промовте вголос напрямок дій та їхню мету. 

Наприклад, «на кухню» та «включити кавоварку». Це 

приведе ваші думки у відповідноість до вашого тіла, 

покращуючи короткочасну пам'ять.

 Ідіть на світло
Коли вам потрібно вирішити складне завдання, на-

приклад потроїти всі інгредієнти рецепту, сядьте по-

руч із вікном або увімкніть лампу для читання. Це 

покращить ваші результати, йдеться у дослідженні 

Мічиганського державного університету. Світло сти-

мулює гіпокамп мозку, швидко змітаючи вікове мен-

тальне павутиння.

 Понюхайте спогади
Британські вчені виявили, що обнюхування пред-

метів, пов'язаних із дитинством, таких як стара книж-

ка в твердій палітурці або дерев'яний олівець, активує 

центри пам'яті краще, ніж перегляд фотографій. Тому, 

коли ви не можете згадати подробиці давно минулої 

події або просто хочете пережити заповітний спогад, 

спробуйте таке: візьміть предмет, що нагадує цю мит-

тєвість, наприклад екстракт ванілі, який нагадує вам 

про бабусину випічку, заплющте очі і вдихніть, дума-

ючи про те, що хочете згадати. Ваша пам'ять повер-

неться у фокус.

 Стисніть м'яч
Спробуйте тримати тенісний м'яч у правій руці, чи-

таючи щось, що ви хочете запам'ятати. Дослідження 

PLOS ONE показало, що стиснення правої руки ак-

тивує ліву півкулю мозку, де кодується короткочасна 

пам'ять. Щоб згадати цю інформацію пізніше, стис-

ніть м'яч лівою рукою. Це активує праву півкулю моз-

ку, сигналізуючи йому про те, що ви дізналися.

 Струнко. Кроком руш
Якщо ви забули, де припаркували машину, випрям-

теся і пройдіть 10 кроків, уявляючи, що на вас накид-

ка, як у Диво-жінки. Дослідження Університету шта-

ту Сан-Франциско в галузі нейрорегуляції припускає, 

що незначна зміна пози запускає зв'язок між розумом 

і тілом, який повідомляє мозку, що ви пильні, заго-

стрюючи мислення та пам'ять.

ДУЖЕ ЧАСТО СКЛАДНОЩІ У ВЗАЄМИНАХ ЗІ СВОЇМ ОТОЧЕННЯМ СВІДЧАТЬ ПРО ПРОБЛЕМИ 
У СТОСУНКАХ ІЗ САМИМ СОБОЮ. І ТУТ ГЛИБОКОГО САМОАНАЛІЗУ НЕ УНИКНУТИ
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У ХАРКОВІ ВІД ПРИЛЬОТІВ ПОСТРАЖДАВ НЕ ЛИШЕ 
ЖИТЛОВИЙ ФОНД У СПАЛЬНИХ РАЙОНАХ, А Й БУДИНКИ 
У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ, ЯКІ ТАКОЖ Є КОМУНАЛЬНОЮ 
ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ МІСТА

О
сь одне із таких підтверджень. Новобаварський район. Один із 

його затишних куточків. Снаряд не тільки знищив конструктив 

будівлі, а й забрав життя людини, жінки похилого віку. Дирек-

тор КП «Харківспецбуд» ХМР Богдан Долина розповів, що цій будівді 

дісталося пряме влучання снаряду, через що були повністю зруйновані 

дах, перекриття та інше:

— Постраждали також і сусідні будинки. Один з них ми вже відре-

монтували. Тепер працюємо над відновленням цього. Розберемо пошко-

джені перекриття, частину стіни, а потім все відбудуємо. Тут невеликий 

об'єм робіт. Гадаю, впораємося за місяць.

«Харківспецбуд» з самого початку війни працює над відновленням 

пошкоджених об’єктів. На сьогодні на двадцяти чотирьох роботи за-

кінчено.

— За погодних умов демонтуємо зруйновані конструкції, ремонтуємо 

покрівлі, перекриття. Також реагуємо на аварійні виклики, якщо рап-

том почав протікати дах, або треба полагодити вхідну групу. Спеціальні 

бригади виїжджають та якомога швидше ліквідують проблему.

ТОЙ ВИПАДОК, КОЛИ НАВІТЬ УВІЙТИ ДО СВОГО РІДНОГО ДОМУ МЕШКАНЦІ 
НЕ МОЖУТЬ. АДЖЕ ВХІД ЗАВАЛЕНИЙ ГРУДОЮ ЗРУЙНОВАНОГО БЕТОНУ, А СХОДИ 
ЗНИЩЕНІ В НУЛЬ. КРІМ ЦЬОГО, ДІРИ В КВАРТИРАХ, А В ДЕЯКИХ ПОПРАЦЮВАВ 
ВОГОНЬ ТА ВСІ РЕЧІ ВИГОРІЛИ ВЩЕНТ. САМЕ ТАКИЙ ЗАРАЗ ВИГЛЯД МАЄ ОДНА 
З БАГАТОПОВЕРХІВОК У КИЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПО НІЙ ПРИЛЕТІЛО

М
ешканка постраждалого будинку Світлана 

пригадує: «24 лютого нас розбудив собака. Він 

дуже нервово себе вів, всіх підняв на ноги. 

А через кілька хвилин ми почули страшний гуркіт, дуже 

перелякалися. Не знали, що робити. Вдень залишили бу-

динок. Попросилися у гараж до родичів. Але він не дуже 

далеко від нашого дому. Тож там так само було небезпечно. 

Повернулися до квартири, до нас прийшли родичі з більш 

небезпечного району. Так і сиділи тут. Я навіть не впевне-

на, що в наш будинок потрапила 

одна ракета, здається, їх було дві. 

Будинок зазнав дуже великих руй-

нувань. Східців у будинку нема, 

шибки всі повибивало. На серці 

важко: ми вже рік не живемо у рід-

ному домі. От, з 3 березня по чужих 

квартирах тиняємося».

Виконроб будівельної організа-

ції Віктор Бурцев повідомив, що 

внаслідок влучання ракети у бу-

динку були зруйновані східцеві 

марші та фасад:

— На подив, несучі конструкції не 

постраждали. На нас чекає дуже ве-

ликий обсяг робіт. Зараз закінчуємо 

монтувати баштовий кран, за допомо-

гою якого будемо знімати демонтова-

ні конструкції. Також прибираємо пе-

ред початком відновлювальних робіт 

квартири, що згоріли. Таких в цьому 

будинку багато. Ми зробимо все мож-

ливе, щоб якомога скоріше реставру-

вати цю будівлю, і люди змогли по-

вернутися до своїх осель.

ДОСВІД, ЯКОГО Б НЕ МАЛО 
БУТИ

У Салтівському районі Харкова теж 

повно розбитих та пошкоджених бу-

динків. Вікна без скла, фасадних час-

тин та багатонні плити з глибокими 

отворами — все це наслідки влучань 

ворожих ракет.

— Було страшно, тому що на ту 

мить нас у під’їзді залишалося три ро-

дини. А був час, що ми вдвох з дочкою 

були. Коли влучила ракета, було вра-

ження, що будинок весь здригнувся 

та ледь встояв. А пожежі які жахливі 

в квартирах були! Ми бачили, як з витяжок вогонь вири-

вався. 23 березня десь о пів на 

першу був чергово приліт. Од-

разу пожежа зайнялася, багато 

диму, обмотувалися вологими 

ганчірками, щоб не задихну-

тися, та виходили, допомага-

ли іншим залишити будинок. 

Гадали, що згорить усе. Але на 

головне місце займання впав 

балкон і все згасло.Залишки 

пожежі усю ніч гасили, чим мо-

гли, навіть водою з акваріумів, 

бо центральний водовід не пра-

цював. Нічого, все пережили, головне, щоб не повтори-

лося, — розповідає Наталя. — А переховувалися ми у кори-

дорі: лягали на підлогу та молилися. От і усе. Іншого разу, 

коли знов в будинок прилетіло, я отримала контузію від 

вибуху. І це пережила. Але нікому такого досвіду не по-

бажаю.

Виконроб будівельної організації Андрій Мочалов по-

відомив, що через влучання ракет у під’їзд зруйновані 

п’ятий та шостий поверхи, внутрішні перегородки квар-

тир, та трапилась велика пожежа. В іншому під’їзді по-

шкоджені несучі конструкції, балкони:

— Зараз триває відновлення будівлі. Вже відновлено 

міжкімнатні перегородки у квартирах. На черзі — віднов-

лення балконів.

×ÅÊÀЄ ÂÅËÈÊÈÉ 
ÎÁÑßÃ ÐÎÁIÒ

ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÑÅÊÒÎÐ ÍÅ ÇÀËÈØÈÂÑß 
ÏÎÇÀ ÓÂÀÃÎÞ

Багатоквартирні будинки радянських часів, що становлять 80% 
житлового фонду міста Харкова, будуть модернізовані, повідомив 

Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, 
для підвищення енергоефективності у будинках покращать 

теплоізоляцію, для збільшення площі — модернізують модульні 
надбудови, а також запровадять на рівні кварталу виробництво 

відновлювальної енергії.
— Реконструкція житла просуватиметься замкнутим циклом 

з використанням місцевої промисловості та з переробкою сміття. 
Житлові квартали розглядатимуться, як частина цього проєкту. 

Для дослідження буде обрано три житлові квартали, — 
розповів Ігор Терехов.
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ВОРОГ ВБИВАЄ УКРАЇНЦІВ НЕ ЛИШЕ ЗАЛІЗОМ. 
НА ТЛІ СТРЕСУ Й ПЕРЕЖИВАНЬ У ЛЮДЕЙ 
НЕ ВИТРИМУЄ СЕРЦЕ

Т
ому зараз як ніколи важливо вміти розпізнати 

симптоми інфаркту та знати, як діяти в цьому ра-

зі, адже вчасна допомога підвищує шанси людини 

на врятування життя. Тож, як розпізнати інфаркт та нада-

ти першу домедичну допомогу, нагадує Департамент охо-

рони здоров’я Харківської міської ради.

Серцевий напад, або інфаркт, — блокування роботи 

серцевого м’яза внаслідок утворення кров’яного згуст-

ку (тромбу) в артерії, що живить його, або спазму. Коли 

приплив крові до серця припиняється, виникає інфаркт. 

Частина  серцевого м’яза, що живиться цією артерією, по-

чинає відмирати. Ступінь пошкодження серцевого м’яза 

залежить від розміру області серця, що постачається заку-

пореною судиною, і часу, що минув між серцевим напа-

дом і отриманням лікування.

Операцію з розширення кровоносних судин серця і від-

новлення в них кровотоку називають стентуванням. Що 

швидше людина з інфарктом отримає невідкладну допо-

могу, то меншими будуть пошкодження серця. Оптималь-

ним є час до двох годин.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ІНФАРКТ
Іноді серцевий напад має різкі інтенсивні прояви. Але 

більшість із них проявляється повільно та супроводжуєть-

ся легким болем або дискомфортом. Ось кілька ознак, які 

можуть свідчити про серцевий напад:

• відчуття тиску, стискання, печіння або біль посере-

дині грудної клітки (такі відчуття не минають кілька хви-

лин поспіль або мають хвилеподібний характер: минають 

і повертаються знову);

• біль або дискомфорт в одній або обох руках, спині, шиї, 

щелепах або животі;

• задишка з дискомфортом у грудях або без нього;

• відчуття панічного страху;

• раптова слабкість;

• холодний піт, нудота або запаморочення.

Якщо ви підозрюєте інфаркт у себе або в іншої людини, 

необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

 8 ПРАВИЛ НАДАННЯ БАЗОВОЇ ДОМЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ПРИ ІНФАРКТІ

В умовах воєнного стану, особливо на прифронтових те-

риторіях, потрібно діяти швидко та уважно. Отже, прилі-

тає усюди, тому навіть лікар може розгубитися. Саме тому 

треба пам’ятати базові правила.

1. Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно 

для вас. Власна безпека — пріоритет. Для цього огляньте 

місце події та переконайтеся, що вам нічого 

не загрожує.

2. Якщо маєте можливість, перемістіть 

постраждалого у більш безпечне місце.

3. Оцініть стан людини, що зазнала на-

паду. Перевірте, чи дихає. Можна звернути-

ся до людини із запитанням, щоб визначи-

ти, чи вона у свідомості. Не натискайте на 

частини тіла особи для того, щоб визначити 

її стан. Нормальне дихання — це не менше 

2–3 видихів за час, коли ви можете вголос 

порахувати від 501 до 510 (10 сек). Якщо по-

терпілий у свідомості, то нагальної необхід-

ності перевіряти пульс та дихання одразу 

немає.

4. Зверніться за номером «103» для ви-

клику бригади екстреної медичної допомо-

ги. Якщо необхідно, то зверніться до інших 

екстрених служб (поліція, ДСНС).

5. Забезпечте прохідність дихальних шля-

хів. Якщо у людини, що постраждала, в ро-

ті є видимі сторонні предмети, рвотні маси, 

приберіть їх для відновлення прохідності ди-

хальних шляхів.

6. Якщо навіть після зупинки кровотечі та 

забезпечення прохідності дихальних шляхів 

особи, що зазнала нападу, не з’явились озна-

ки життя, варто розпочинати серцево-леге-

неву реанімацію (СЛР). Для СЛР покладіть 

потерпілого на спину. Натискайте посеред 

грудної клітки двома руками: основу однієї 

долоні накрийте другою долонею. Глибина 

натискання має становити 5–6 см. Частота 

натискань має складати 100–120 на хвилину.

7. Якщо постраждалий без свідомості, 

тримайте його у стабільному положенні на 

боку до приїзду швидкої. Не залишайте людину на самоті. 

Навіть якщо ви зупинили кровотечу, потерпілий може за-

хотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.

ПРОСТІ СПОСОБИ ЗБЕРЕГТИ 
ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

На розвиток серцево-судинних захворювань впливає 

безліч факторів, — від способу життя і до генетики. Од-

нак фахівці стверджують, що знизити ризики і зберегти 

здоров’я серця можуть прості способи.

 ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ

Гормони стресу можуть спричинити підвищення рів-

ня кортизолу, що призводить до збільшення вісцераль-

ного жиру, а це безпосередньо впливає на здоров’я сер-

ця. Крім того, стрес може підвищити рівень адреналіну, 

який збільшує частоту серцевих скорочень і кров’яний 

тиск.

 МЕНШЕ ТЕЛЕФОНУ

Недавнє дослідження Американської психологічної 

асоціації показало, що люди, які постійно переглядають 

соціальні мережі, електронну пошту та інші додатки на 

смартфонах, відчувають більший стрес, ніж ті, хто цього 

не робить. А підвищений рівень стресу, як було сказано 

раніше, негативно впливає на серце.

 НІ ТОКСИНАМ

Хімічні речовини в оброблених харчових продуктах, 

пестициди, алкоголь, нікотин і підсоло-

джувачі створюють додаткове навантажен-

ня на серцево-судинну систему. Це спричи-

няє окислювальний стрес, що призводить 

до пошкодження судин і до серцево-судин-

них захворювань.

 РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ

Підвищений рівень цукру в крові при-

зводить до окислювального пошкодження 

артерій, гіпертонії і до накопичення холес-

терину. Тому важливо контролювати цей 

показник.

 НОРМАЛЬНИЙ СОН

Експерти нагадують, що людині потріб-

но спати по 8–9 годин на добу. Найкраще 

дотримуватися графіка сну, лягати спати 

і вставати в один і той же час.

 СПОРТ

Фізична активність також позитивно 

впливає на серце. Будь-яка кількість вправ 

краще, ніж зовсім нічого, впевнені лікарі.

 ВІТАМІНИ

До серцевих захворювань може призвес-

ти дефіцит вітаміну B12 і фолієвої кислоти. 

Недолік цих елементів спричинює запален-

ня ендотеліальних клітин, що вистилають 

внутрішню поверхню кровоносних судин. 

Це, своєю чергою, збільшує ризик утво-

рення тромбів, серцевих захворювань та ін-

сульту.

 МЕНШЕ СОЛІ

Американська кардіологічна асоціація 

рекомендує вживати максимум 2300 мг на-

трію в день. Надмірне вживання солі мо-

же призвести до підвищеного кров'яного 

тиску.

ÑÅÐÖÅ ÍÅ ÇÀËIÇÍÅÑÅÐÖÅ ÍÅ ÇÀËIÇÍÅ

В Україні у майбутньому значно помолодшають деякі серцево-судинні захворювання, зокрема, — 
інсульти та інфаркти. Такий прогноз надав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко: 

«Щодо серцево-судинних захворювань, то це одна з топ-тем, над якою ми наразі працюємо, 
щоб бути готовими до тих викликів, які нас будуть очікувати після перемоги України. Інсульти 

і інфаркти значно помолодшають, років на 10–15».
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Ãîðîñêîï íà 7 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Время творческого подхода, неожиданных решений 

и внезапных вспышек чувств. Овнам этот день обещает 

быть удачным для серьезных деловых контактов, восста-

новления утерянных дружеских связей. Звезды сулят от-

личную почву для реализации идей и начала своего дела.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Есть большая вероятность, что мелкие царапины, сса-

дины, синяки будут притягиваться к вам словно маг-

нитом. Лучше не занимайтесь сегодня ремонтом, по 

возможности не садитесь за руль и внимательно смот-

рите под ноги. Постарайтесь не злиться, чтобы не пере-

ссориться со всем своим окружением.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
У Близнецов сегодня день восстановления гармонии. 

Желательно постараться не говорить лишнего и ничего 

не обещать. Время лучше всего провести наедине с лю-

бимым человеком, а если такого нет, то посвятить его 

собственному комфорту.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не все, что вы сегодня узнаете или услышите, может 

быть правдой. Из-за этого день может пройти в напря-

женной атмосфере. Возможны неудачи в профессио-

нальных вопросах, проблемы на работе, трудности в об-

щении. Не огорчайтесь — и это пройдет.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возможен перерасход энергии. Берегите силы, не рас-

трачивайте их попусту. Старайтесь избегать конфлик-

тов. Если вы сегодня с кем-то поссоритесь, примирение 

произойдет очень нескоро. Также звезды не рекоменду-

ют в этот день рисковать.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Многие из вас произведут прекрасный эффект на 

окружающих, от чего будет зависеть и дальнейший 

успех. Но при этом звезды рекомендуют вам быть более 

осмотрительными, ведь есть большой риск попасть под 

чье-то влияние, стать жертвой мошенников.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вам стоит прогнать плохое настроение и непонятную 

тревогу. На самом деле жизнь у вас идет намного лучше, 

чем вы думаете. Берегите то, что имеете, дорожите отно-

шениями с друзьями. И еще: совсем скоро вы встретите 

свою судьбу. Не проглядите ее!

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Все новое — это хорошо забытое старое, и сегодня вы 

в этом убедитесь. Не затевайте революций и рискован-

ных экспериментов, а просто придерживайтесь прове-

ренных временем путей и способов действия.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня забудьте про свою скромность и сделайте то, 

что давно хотели. Согласно любовному гороскопу на 

личном фронте у Стрельцов не все будет гладко, поэто-

му отложите серьезные разговоры на другой день.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Время, связанное с получением и анализом информа-

ции, а также преодолением сомнений в принятии важ-

ных решений. Сегодня многим из вас повезет в финан-

совых делах. Также этот период удачен для покупок.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Самый обычный день, который многим может пока-

заться серым и унылым. Чтобы прикрасить его, займи-

тесь благотворительностью, найдите порцию позитива 

в своем жизненном раскладе и сами увидите, как все 

перевернется с ног на голову.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вас ожидают ошибки не только в профессиональной 

деятельности, но и возможны недоразумения в личных 

отношениях, которые, скорее всего, возникнут из-за 

ревности или незаслуженных упреков. Также Рыбам же-

лательно исключить тяжелый физический труд.
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По горизонтали: 1. Плод пальмы. 5. Не-

большое вместилище из ткани, кожи для 

ношения чего-нибудь. 8. В Древней Греции 

гражданин полиса, живущий в отрыве от об-

щественной жизни. 10. Человек с мелкими, 

сугубо личными интересами. 12. Кафель. 

15. Долгополая меховая шуба. 17. Спутник 

Юпитера. 18. В христианстве: тот, кто неува-

жительно относится к религии. 19. Травяни-

стое растение, из стеблей которого получают 

прядильное волокно. 20. Защитное образова-

ние куколок многих насекомых. 21. Характер 

поведения, обращения с людьми. 22. Вос-

питатель, учитель. 27. Одинаковое сораз-

мерное расположение относительно центра. 

31. Рубящее и колющее оружие с длинным 

изогнутым клинком. 32. Окрашенное веще-

ство в организме. 33. Лечебно-профилакти-

ческое учреждение. 34. Лист со специально 

напечатанными графами. 36. Отклонение, 

рассеивание. 39. Подводный аппарат для 

океанографических и других работ. 44. Мяг-

кий белый известняк, употребляемый для окраски, 

писания. 45. Старинный струнный щипковый музы-

кальный инструмент. 46. В спортивных играх: поло-

жение, когда мяч оказывается за пределами игрово-

го поля. 47. Прибор для измерения электрического 

сопротивления. 48. Бланк, лист бумаги небольшого 

размера. 49. Кольцеобразный коралловый остров. 

50. Говядина, зажаренная крупным куском. 52. Свой-

ство тел сохранять состояние покоя или равномерно-

го движения, пока какая-нибудь внешняя сила не из-

менит этого состояния. 54. Человек или организация, 

предъявляющие иск. 55. Резной камень с выпуклым 

изображением. 56. Южное вечнозеленое растение 

с жесткими крупными глянцевыми листьями.

По вертикали: 2. В некоторых играх: отдельная 

партия. 3. Часть грамматики, изучающая структуру 

предложения. 4. Социальная разновидность языка. 

5. Регулярное денежное пособие учащимся. 6. Глава 

городского управления в ряде стран. 7. Знак в месте 

раздела слова, часть которого переносится на другую 

строку. 9. Установка, в которой осуществляется управ-

ляемое деление атомных ядер. 11. Утренняя заря. 

13. Дипломатический ранг. 14. Мяч для игры 

в бадминтон. 16. Последовательный ряд предков или 

потомков. 23. Доказательство невиновности обвиня-

емого. 24. Один из признаков музыкального звука. 

25. Связка веток, прутьев, сухих длинных стеблей. 

26. Самое малое количество чего-нибудь. 27. Вариант 

разговорной речи, не совпадающий с нормой литера-

турного языка. 28. Рабочая специальность. 29. Дли-

тельное стойкое возбуждение нервных центров и мы-

шечной ткани. 30. Мельчайшая частичка горяще-

го или раскаленного вещества. 34. Жизнеописание. 

35. Одна из старославянских азбук, легшая в основу 

некоторых славянских алфавитов. 36. Личное земель-

ное владение феодала в Западной Европе. 37. Ученый, 

исследователь или знаток языка. 38. Неуловимый от-

печаток, признак, дух чего-нибудь. 40. Человек, обла-

дающий даром красноречия. 41. Гостиница с рестора-

ном. 42. Игра всем оркестром. 43. Специально подо-

бранная смесь чего-либо. 51. Шумиха, искусственное 

оживление. 53. Пища.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Кокос. 5. Сумка. 8. Идиот. 10. Мещанин. 12. Изразец. 15. Тулуп. 17. Европа. 18. Еретик. 19. Лен. 20. Кокон. 21. Тон. 

22. Наставник. 27. Симметрия. 31. Сабля. 32. Пигмент. 33. Клиника. 34. Бланк. 36. Дифракция. 39. Гидростат. 44. Мел. 45. Гусли. 46. Аут. 

47. Омметр. 48. Листок. 49. Атолл. 50. Ростбиф. 52. Инерция. 54. Истец. 55. Камея. 56. Агава.

По вертикали: 2. Кон. 3. Синтаксис. 4. Диалект. 5. Стипендия. 6. Мэр. 7. Перенос. 9. Реактор. 11. Аврора. 13. Атташе. 14. Волан. 

16. Линия. 23. Алиби. 24. Тембр. 25. Веник. 26. Капля. 27. Сленг. 28. Маляр. 29. Тонус. 30. Искра. 34. Биография. 35. Кириллица. 36. Домен. 

37. Филолог. 38. Аромат. 40. Оратор. 41. Трактир. 42. Тутти. 43. Ассорти. 51. Бум. 53. Еда.

В килимах часто накопичуються пил та бруд. 
Тому мінімум два рази на рік слід проводити 
чистку. Можна відправити їх у хімчистку — 
це легкий, але не дешевий варіант, або ж 
можна почистити їх в домашніх умовах, 
за допомогою дієвого засобу.

ММ
и пропонуємо нашим господиням 

простий рецепт розчину, який до-

поможе швидко відчистити ки-

лим від плям та бруду. І не потрібно при цьо-

му користуватися сторонніми послугами.

 Інгредієнти:

— оцет — 85 мл;

— пральний порошок — 1 ст. л.;

— гаряча вода;

— сода — 1 ст. л.

 Спосіб застосування:

— у зручну ємність влийте воду, залишивши 5 сан-

тиметрів від краю;

— додайте оцет, соду, пральний порошок та ре-

тельно перемішайте;

— суміш перелийте в ємність з пульверизатором та 

обприскайте килим;

— почистіть його за допомогою щітки, а потім по-

мийте водою.

Після такої обробки килим буде чистим та матиме 

приємний аромат.

ÊÈËÈÌ ÁÓÄÅ ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊÈÉÊÈËÈÌ ÁÓÄÅ ßÊ ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ
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