
Суббота
18 февраля 2023 года 

№ 21 (624)

Харьковская городская газета

Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

ÂIÄ ÇÓÑÒÐI×I ÄÎ ÏÐÎÙÅÍÎЇ ÍÅÄIËI .4

ÍÅ ÑÁÀÂËßß ÒÅÌÏÎÂ!

М
эр отметил, что пока эти 
расходы дотируют из бюд-
жета городской террито-

риальной громады, чтобы сэко-
номленные деньги горожане могли 
направить на личные нужды:

— Идет война… Многие без ра-
боты, и я подсчитал, что нужно бы-
ло бы 30, 40, 50 гривен в день на 
проезд по тарифу, который был, 
но пусть харьковчане лучше по-
тратят эти средства на себя, на 
детей, на еду. Когда я буду пони-
мать, что баланс бюджета не мо-
жет этого выдержать, я  выйду 
к людям и открыто об этом скажу.

В  интервью медиагруппе «На-
кипело» Игорь Терехов также 
рассказал о героических буднях коммуналь-
ных служб, подчеркнув, что сбавлять темпы 
восстановительных работ после обстрелов 
не намерены:

— Мы не будем этого делать, потому что 
Харьков — наш город. Это прежде всего. 
Что касается фиксации последствий об-
стрелов правоохранительными органами, 

они фиксируют все. Обращаюсь 
я или нет, чтобы они быстрее это 
делали? Да, обращаюсь. Должны 
поработать и специалисты ГСЧС 
— минеры, так как могут быть 
неразорвавшиеся снаряды. По-
сле этого они информируют нас, 
что можно работать коммуналь-
щикам. Мы выезжаем на место 
прилетов, идет общение, цель 
которого — как можно быстрее 
ликвидировать последствия об-
стрела, потому что от этого за-
висят эмоции, здоровье, настрое-
ние, а  главное, спокойствие на-
ших жителей. Когда горожане 
видят, что работают коммуналь-
ные службы, разбираются зава-

лы, чистятся дороги, убираются дворы, по-
является какая-то уверенность, ощущение, 
что жизнь продолжается, а  это для людей 
очень и очень важно.

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ХАРЬКОВА ОСТАНЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ, ПОКА БУДУТ 
ПОЗВОЛЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ БЮДЖЕТА, ЗАЯВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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ÈÑÏÐÀÂÈÌ 
ÎØÈÁÊÈ ÏÐÎØËÎÃÎ

Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак встретился с британским 
историком, журналистом и писателем, 
профессором европейских студий 

в Оксфордском университете Тимоти Гартоном 
Эшем, который посещает нашу страну.

Андрей Ермак 

поблагодарил Ти-

моти Эша за ис-

креннюю поддерж-

ку Украины и ак-

тивную позицию 

с самого начала 

полномасштабной 

агрессии россии.

— Наша страна 

ощущает мощную поддержку со стороны ли-

деров многих государств-партнеров. Вместе 

с тем хочу подчеркнуть необходимость опера-

тивного принятия нужных решений и вопло-

щения их в жизнь.

Глава Офиса Президента также акцентиро-

вал внимание на вопросе евроатлантических 

перспектив Украины: «Сегодня мы — лучший 

имиджмейкер для НАТО. И уже недостаточно 

только «открытых дверей». Нужно исправить 

ошибки прошлого и дать зеленый свет член-

ству Украины в НАТО».

Андрей Ермак рассказал о наработанных 

международной группой Ермака-Расмуссена 

рекомендациях относительно гарантий без-

опасности для Украины и о формуле мира, 

предложенной Президентом Владимиром Зе-

ленским, а также дальнейших шагах по созда-

нию спецтрибунала в отношении рф.

— В конце января в Праге (Чехия) состоя-

лось заседание Core Group, на котором пред-

ставители более 20 стран обсудили дальней-

шие шаги по созданию спецтрибунала. На 

площадке Евроюста продолжается работа над 

проведением международного саммита отно-

сительно ответственности за преступление 

агрессии в Украине, что должно стать основой 

для систематизации доказательств с целью 

формулировки обвинения в совершении пре-

ступления агрессии.

Тимоти Эш поблагодарил Андрея Ермака за 

возможность встретиться и получить чрезвы-

чайно важную информацию.

УКРАИНА, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, 
БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ К ПОБЕДЕ И ДЕОККУПАЦИИ ВСЕХ СВОИХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕМЬЕРМИНИСТРОМ ШВЕЦИИ 
УЛЬФОМ КРИСТЕРССОНОМ В КИЕВЕ

Г
лава государства отметил, что очень непростая си-

туация сохораняется на Восточном направлении 

фронта, в частности в районе Бахмута Донецкой 

области. Но героические защитники стойко удерживают 

позиции и уничтожают военный потенциал оккупантов:

— Бахмут, Угледар…  В целом на востоке Украины сей-

час непросто. Но не зря говорят: крепость Бахмут. И эта 

крепость состоит из живых людей. Людей, которые по-

нимают, что они там для того, чтобы Украина готовилась 

к деоккупации всех территорий. …Минувший год был са-

мым сложным в истории независимой Украины. Впереди 

у нашего народа еще будут испытания. И очень важно не 

забывать всех, кто защищает наши границы, нашу родную 

землю, свободу и независимость. Никого не забыть. По-

благодарить всех. Мы хотим, чтобы этот 

год был победным, верим и делаем для 

этого все возможное!

Президент акцентировал внимание на 

том, что у защитников Бахмута есть по-

стоянная поддержка, и подчеркнул, что 

постоянно находится на связи с Главнокомандующим 

ВСУ и командующими направлениями.

Владимир Зеленский также сообщил, что ведется 

большая работа по восстановлению страны:

— Правительство готовит новые весомые шаги в дере-

гуляции экономики. Бизнес получит упрощение в десят-

ках направлений — это отмена различных бюрократиче-

ских разрешений и лицензий. Аграрный сектор — очень 

острый вопрос о гуманитарном разминировании земли. 

На уровне Кабинета Министров создана межведомствен-

ная рабочая группа, которая обеспечит активизацию этой 

деятельности — очистку грунтов от неразорвавшихся мин 

и снарядов. Также работаем над созданием новых рабочих 

мест. Каждое рабочее место сейчас в нашей стране — это 

помощь нашей стойкости, путь для возвращения наших 

людей в Украину.

ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÈÑÏÛÒÀÍÈß, 
Ê ÏÎÁÅÄÅ!

Харьковчан предостерегли от дезинформации относительно 
замены окон в поврежденных домах.

В 
заявлении Харьковского городского совета отмеча-

ется, что на некоторых информацинных ресурсах — 

сайтах и телеграм-каналах — была распространена 

информация о том, что горожане якобы могут подать заявку 

на замену выбитых окон через портал «Дія», а также центры 

предоставления административных услуг (ЦПАУ) и диспет-

черскую службу «15-62»:

— Эта информация не соответствует действительности. 

Так, заявки о поврежденном имуществе принимаются через 

«Дію» и ЦПАУ, но ни ЦПАУ, ни служба «15-62» заявки на за-

мену окон не принимают. Надеемся, что эта информация бы-

ла распространена ошибочно, в худшем случае — это умыш-

ленная провокация.

 РЫНОК «БАРАБАШОВО»: 
ЛУЧШЕ И КОМФОРТАБЕЛЬНЕЕ

В Харьковском горсовете также отметили, что появившиеся 

в некоторых местных пабликах сообщения о том, что рынок 

«Барабашово» прекратит свое существование, неправдивы:

— Заявляем, что рынок «Барабашово» как существовал, 

так и будет существовать, только в обновленном — современ-

ном и комфортабельном виде.

Вместе с тем там будет создан научный парк. Таким образом, 

рынок «Барабашово» превратится в новый, революционный 

район смешанного использования, посвященный продвиже-

нию технологических инноваций. Также там будет внедрен 

современный подход к созданию микрорайонов с многоквар-

тирными домами, общественными пространствами и набе-

режной. За счет инновационных исследований и компаний 

это будет способствовать экономическому развитию города. 

При этом еще раз хотим подчеркнуть: существованию рынка 

«Барабашово» ничего не угрожает! После перестройки рабочие 

места сохранятся, но они будут качественно другого уровня.

В Харькове на фасаде здания на ул. Сумской, 37, 
планируется установить памятный знак с целью 
увековечения памяти детей, погибших вследствие 
полномасштабной войны, развязанной российским 
агрессором. Соответствующее решение принято 
16 февраля на заседании исполнительного 
комитета Харьковского городского совета.

Х
арьковский городской голова Игорь 

Терехов также сообщил, что ряду харь-

ковчан будут установлены мемориаль-

ные доски. В городе увековечат память воен-

нослужащей добровольческого формирования 

территориальной громады «Хартия» Владисла-

вы Черных (на фасаде дома по адресу: ул. Лер-

монтовская, 15), ректора Харьковского нацио-

нального юридического университета в 1987–

2020 гг. Василия Тация (на ул. Ярослава Мудрого, 77), ректора 

Харьковского национального педагогического университета 

им. Г. С. Сковороды в 1980–2020 гг. Ивана Прокопенко (на 

ул. Алчевских, 29), ректора Харьковского национального ав-

томобильно-дорожного университета в 1992–2020 гг. Анато-

лия Туренко (на ул. Ярослава Мудрого, 25).

ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅÃÄÀ…

ÍÅ ÂÅÄÈÑÜ ÍÀ ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÞ!
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РАДИ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ

В Городской клинической детской больнице № 16 
провели мероприятия, посвященные Международному 
дню онкобольного ребенка. Для поддержки маленьких 
пациентов в учреждении традиционно организовали 
акцию по сдаче крови, в которой приняли участие 

медицинские работники.

Также для детей, которые проходят лечение в ге-

матологическом отделении, подготовили праздник с 

клоунами, спектакль ростовых кукол, концерт от му-

зыкантов ХНУИ им. Котляревского и сеанс музыкаль-

ной терапии с Найджелом Осборном. Маленьким па-

циентам передали сладости и подарки. С начала вой-

ны эта больница не прекращала работу. В укрытии 

продолжали проводить химиотерапию и необходимые 

лабораторные исследования. В 2022 году в гематоло-

гическое отделение поступило 465 пациентов, из них 

девять детей с онкологическими и 93 — онкогемато-

логическими заболеваниями. Сегодня на диспансер-

ном учете состоят 225 онкобольных детей, и 46 паци-

ентов получают лечение в отделении учреждения.

— При поддержке государственных и городских 

программ, а также благодаря спонсорской помощи на-

ша больница обеспечена медикаментами и современ-

ным оборудованием, — рассказали в медучреждении. 

— В прошлом году была приобретена телемедицинская 

система, позволяющая проводить квалифицированное 

обследование вне больницы, эндоскопическое обору-

дование, обеспечивающее качественную диагностику 

патологий желудочно-кишечного тракта и т. д.

Кроме того, развивается и совершенствуется «Служ-

ба психологической поддержки», в частности, для ма-

леньких пациентов регулярно проводятся занятия по 

профилактике посттравматических расстройств, свя-

занных в военной агрессией. Также продолжает рабо-

ту «Школа супергероев».

У ЦИХ ЛЮДЕЙ ПРІОРИТЕТОМ БУЛО НЕ ВЛАСНЕ ЖИТТЯ АБО ОСОБИСТИЙ КОМФОРТ, 
А ЦІННОСТІ ВИЩОГО ПОРЯДКУ. ВОНИ ЗАХИЩАЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮ, А ЙДЕТЬСЯ 
ПРО ВИПУСКНИКІВ ХАРКІВСЬКИХ ШКІЛ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ, БОРОНЯЧИ МІСТО ТА УКРАЇНУ 
ВІД РОСІЙСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. ТОМУ НАРАЗІ У ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ХМР АКТИВНО 
ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЩОДО УВІЧНЕННЯ ЇХНЬОЇ ПАМ'ЯТІ

Н
аразі триває процес перейменування об'єктів то-

поніміки: проспектів, вулиць тощо. Дійшла чер-

га й до шкіл. Перш ніж торкнутися цієї теми, за-

ступник директора Департаменту освіти Валерій Шепель 

розповідає про історичні факти:

— Хочу зауважити, що традиція 

присвоєння імен закладам освіти 

має такий собі імперський і тота-

літарний слід. Це пов'язано з тим, 

що перші заклади, які отримали 

імена, — школи, створені за спри-

яння російської імператриці Марії 

Олександрівни, яка була дружиною 

Олександра ІІ. А він, крім того, що 

відомий скасуванням кріпосного 

права, ще й відзначився антиукраїнською політикою. Це 

і Валуєвський циркуляр, це і Емський указ про заборону 

друку українського слова, а потім і пригнічення мови в ба-

гатьох інших сферах життя. Такі заклади з імперськими 

і радянськими назвами в нашому місті теж є.

Серед рекомендованих до перейменування у місті під-

падають 17 шкіл. Підходити до цього слід дуже диференці-

йовано, кажуть фахівці, з огляду на те, що законодавство 

не містить чіткого переліку до перейменувань. Є лише ре-

комендації Українського інституту національної пам'яті, 

в них окреслено, чому, які прізвища, за які діяння підпа-

дають під цей процес. «Із 17 закладів у нас в цьому пере-

ліку, наприклад, є дві школи, які носять ім'я Харківських 

Дивізій і теж підпадають під перейменування», — зазначив 

пан Валерій. Наразі вже підготовлені но-

ві проєкти статутів для таких шкіл. У са-

мому ж Департаменті освіти зазначають, 

зважаючи на тенденцію, яка складалася в попередні часи, 

позиція сучасних освітян полягає в тому, щоб уникну-

ти присвоєння імен і покінчити і з імперською, і з ра-

дянською традиціями.

ВИМІРЯТИ, ХТО БІЛЬШИЙ ГЕРОЙ, 
       БУДЕ НЕЕТИЧНО

Валерій Шепель зазначає, що на сьогодні є багато 

запитів від громадськості про увічнення пам'яті воїнів, 

полеглих у війні з росією:

– У нас серед колишніх випускників, за відомими на 

сьогодні даними, вже загинуло 143 особи із 89 закладів 

освіти. Це випускники минулих років. Громадськість про-

понує перейменувати той чи інший заклад, який закінчив 

загиблий випускник, на честь такого воїна, Героя Украї-

ни, який утримував цю навалу, цю агресію з перших днів 

війни. На жаль, ми не можемо присвоїти імена усіх цих 

героїв нашим закладам освіти. Адже є школи, в яких заги-

нуло двоє чи троє воїнів-випускників. Приміром, у 126-й 

школі взагалі 5 випускників віддали життя за Україну з по-

чатку агресії. Тому виміряти, хто більший герой, а хто мен-

ший буде неетично щодо пам'яті загиблих людей.

Освітяни ж пропонують світлу пам'ять про наших хлоп-

ців не закарбовувати у назвах закладів освіти, а увічнити 

в інший спосіб — через встановлення меморіальних до-

шок, стендів, організацію музеїв на місцях.

— Пам'ять про наших героїв не має зникнути, вона має 

жити завжди серед українців і жителів Харкова зокрема. 

Адже ці люди боронили територіальну цілісність і сувере-

нітет України. Робота з увічнення пам'яті вже нами роз-

почата і триває, — запевнив заступник директора департа-

менту.

Так, в 11-й школі встановили меморіальну дошку на 

честь Данила Дідіка, 15-річного громадського активіста, 

який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Хар-

кові в лютому 2015 року.

ЗМІНЮВАТИМУТЬСЯ НЕ ЛИШЕ НАЗВИ, 
А Й ТИПИ ШКІЛ

Крім того, освітяни плідно працюють і над тим, щоб 

згідно з чинним законодавством привести типи закладів 

освіти відповіднo до встановлених норм.

– Серед типів шкіл вже немає спеціалізованих, немає 

навчально-виховних комплексів. Проте є ліцеї, гімназії, 

початкові школи. Робота з цього питання триває. На по-

передній сесії міськради вже був перейменований 31 за-

клад освіти і погоджений відповідно до цих вимог. Адже 

без перейменування вони не можуть отримати відповідну 

ліцензію, — зазначають у департаменті.

Це питання, запевняють освітяни, є нагальним і вирі-

шуватиметься у стислі строки, адже розпочатій торік ро-

боті завадила збройна агресія росії.

ÏÀÌ'ßÒÜ ÏÐÎ ÃÅÐÎЇÂ

ÍÅ ÇÍÈÊÍÅ!

В частном секторе, на ул. Маковского и в пер. Маргариновом, 
бригады КП «Харьковводоканал» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
ликвидировали аварийные ситуации на участках 
магистралей диаметром 100 и 200 мм.

В
осстановление маги-

стралей провели без 

отключения потреби-

телей от водоснабжения, что-

бы жители частного сектора 

не испытывали дискомфор-

та, сообщил начальник служ-

бы наружных водопроводных 

сетей Новобаварского райо-

на комплекса «Харьковводо-

снабжение» Евгений Сальков. Также капитально отре-

монтировали две водоразборные колонки. После завер-

шения ремонтных работ территорию благоустроили.

За два дня, 14–15 февраля, работники КП «Харьковские 
тепловые сети» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС ликвидировали более 
50 дефектов на внутриквартальных сетях центрального 
отопления и горячего водоснабжения.

Н
а предприятии сообщили, что работы активи-

зировали из-за наступления кратковременного 

потепления, чтобы успеть до новых морозов. 

Так, за одни только сутки специалисты удовлетворили 

31 заявку на Салтовском филиале и 48 заявок — на Не-

мышлянском.

Работники ХТС продолжают ежедневные обходы теп-

ловых сетей в поисках утечек, а также, в связи с пониже-

нием температуры, налаживают режимы на котельных.

ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ

ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÌÎÐÎÇÎÂ
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 ЩО ОЗНАЧАЄ КОЖЕН ДЕНЬ СВЯТА
За традицією свято ділиться на два періоди: 
Вузька Масляна (з понеділка по середу) 

та Широка Масляна (з четверга до неділі). Кожен день 
тижня на Масляну має своє значення, традиції 

та обряди. Ось які особливості днів святкового тижня.

Òðàäèöiї

С
вяткування Масляної починається за 56 днів до Вели-

кодня, тому дата змінюється щороку. У 2023 році Ве-

ликдень випадає на 16 квітня, отже, Масляний тиждень 

у 2023 році розпочнеться в понеділок, 20 лютого, і закінчиться 

в неділю, 26 лютого.

 ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ
Свято Масляної прийшло до нас із язичницької культури і спо-

чатку було пов'язане з днем весняного рівнодення — народ прово-

джав зиму і зустрічав весну. Але після прийняття християнства ви-

явилося, що традиційний час свята випадає якраз на Великий піст, 

тому Масляну довелося змістити — на останній тиждень перед по-

стом. За церковною традицією на Масляну вже не можна їсти м'ясо, 

але можна — інші скоромні продукти. Також на Сирній седмиці 

скасовується піст в середу і п'ятницю. За Масляний тиждень лю-

ди намагаються наїстися молочних продуктів, яєць, риби і голов-

ної страви — млинців, аби потім мати сили витримати довгий піст. 

Млинці пекли впродовж усієї Масляної — на честь слов'янського 

бога Сонця Ярила, а наприкінці святкування спалювали опудало —

Мару, яка символізувала смерть і народження природи.

МАСЛЯНА. АБО СИРНА СЕДМИЦЯ, А ТАКОЖ ПУЩЕННЯ, СИРОПУСТ, МАСНИЦЯ, СИРОПУСНИЙ 
ТИЖДЕНЬ, ЗАГАЛЬНИЦЯ  ЦЕ ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ. СВЯТКУЮТЬ ЙОГО 
ВСІ СІМ ДНІВ, ВПРОДОВЖ ЯКИХ ПЕЧУТЬ ТА ЇДЯТЬ МЛИНЦІ

ПОНЕДІЛОК — зустріч Масляної
У перший день Масляної вдома робили 

прибирання і пекли перші млинці. 
Ними обов'язково пригощали жебраків 
і незаможних людей, або залишали 
млинці поруч з будинком — на помин 

покійних родичів. У перший день можна 
було ходити в гості або приймати гостей, 

а ще встановлювали опудало Мари.

ВІВТОРОК — Загравання
У цей день проходили оглядини — батьки 
поспішали засватати дітей до початку 
посту. Хто хотів, міг сам пошукати свою 
половинку без допомоги батьків — 
наприклад, на гуляннях або в гостях.

ЧЕТВЕР — Розгуляй
Це день розваг. Закінчувалися 

прибирання та всі господарські справи 
і починалися катання на санях, кулачні 
бої, стрибки через багаття та інші 

веселощі.

СУБОТА — Посиденьки зовиці
Заміжні жінки запрошували в гості 

сестер чоловіка (зовиць), пригощали їх 
млинцями і вручали подарунки. Також 

разом ворожили на майбутнє.

НЕДІЛЯ — Проводи Масляної
Цю неділю ще називають Прощеною. 
Цього дня закінчували святкувати, 
просили один у одного вибачення 
за скоєні образи та самі прощали. 
За традицією, зустрівшись, люди 

говорили один одному: «Прости мене», 
а у відповідь чули: «Бог тебе простить 
і я прощаю». Також в цей день поминали 

покійних і спалювали опудало.

СЕРЕДА — Тещині млинці
У третій день тижня зять мусив йти 

в гості до тещі. За кількістю частування 
на столі у тещі можна було судити про те, 
як сильно напартачив зять за минулий 
рік. І чим дружелюбнішою буде теща 

цього дня — тим щасливішим буде життя 
молодого подружжя.

П'ЯТНИЦЯ — Тещині вечірки
У цей день теща має їхати з візитом 
до зятя. Але їхала вона не одна, 

а з подругами і родичами. Млинці, 
звичайно, зять не готував — це робила 
його дружина — але весь вечір він має 

всіляко потурати тещі і гостям.
 ПРИКМЕТИ НА УДАЧУ, ЛЮБОВ І ГРОШІ
 У перші три дні Масляної потрібно зробити 

генеральне прибирання і позбутися непотрібних 

і старих речей — очистити будинок.

 Якщо до вас на Масляну прийшли непрохані 

гості — це на щастя та на радість.

 Ворожили на млинцях на Масляну: якщо 

перший млинець вийшов тонким і мереживним — 

життя в цьому році буде легким, а якщо товстий та 

щільний — доведеться багато працювати.

 Якщо у незаміжньої дівчини виходять млин-

ці з рівними краями, то шлюб буде вдалим, а якщо 

прилипають до сковороди — ще 3 роки заміжжя не 

бачити.

 Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер — 

млинців, то увесь рік у вас буде вдосталь грошей.

 Чим більше на Масляну напечеш млинців — 

тим щасливішим буде рік.

Загалом, якщо коротко: прибирайте та вчіться 

пекти млинці — і будуть вам щастя, любов і гроші.

ÂIÄ ÇÓÑÒÐI×IÂIÄ ÇÓÑÒÐI×I
до Прощеної недiлiдо Прощеної недiлi

КАЖУТЬ, ЩО ЧИМ БІЛЬШЕ МЛИНЦІВ З'ЇСТЕ, ТИМ ЩАСЛИВІШИМ БУДЕ РІК. ПРОПОНУЄМО ПРОСТІ РЕЦЕПТИ СМАЧНИХ МЛИНЦІВ НА КОЖЕН ДЕНЬ МАСЛЯНОЇКАЖУТЬ, ЩО ЧИМ БІЛЬШЕ МЛИНЦІВ З'ЇСТЕ, ТИМ ЩАСЛИВІШИМ БУДЕ РІК. ПРОПОНУЄМО ПРОСТІ РЕЦЕПТИ СМАЧНИХ МЛИНЦІВ НА КОЖЕН ДЕНЬ МАСЛЯНОЇ

 МЛИНЦІ НА КЕФІРІМЛИНЦІ НА КЕФІРІ
4 яйця; 2 склянки окропу; 2 склянки кефіру; 4 столові ложки цукру; 1 чайна ложка солі; 

1 чайна ложка соди; 2 склянки борошна ; 4 столові ложки олії

ГотуємоГотуємо
Яйця збийте міксером до пишноти протягом 2 хв. Гарячу воду по-

троху влийте в яйця, продовжуючи збивати. Маса має стати дуже 

пишною. Додайте в суміш кефір, цукор, сіль і перемішайте. Про-

сійте борошно разом із содою, знову перемішайте до однорідності. 

Влийте в тісто масло і можна випікати. Тепер на сковороду не по-

трібно лити олію, щоб млинці не вийшли надто жирними. Хіба що 

перед першим млинцем змастіть поверхню тонким шаром. Смаж-

те, поки млинець стане ажурним, а його краєчки зарум'яняться. 

Потім перевертайте широкою лопаткою і смажте з іншого боку.

 МЛИНЦІЗЕБРИ З КАКАОМЛИНЦІЗЕБРИ З КАКАО
3 яйця; 2 столові ложки цукру; дрібка солі; 2 столові ложки рослинної олії; 400–500 мл 

молока; 250 г борошна; 1 столова ложка какао-порошку

ГотуємоГотуємо
Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте масло і перемішайте. 

Влийте туди молоко і знову перемішайте. Просійте борошно і змі-

шайте все до однорідності. Тепер вилийте пів склянки тіста в окре-

му миску, додайте какао і ретельно перемішайте. Шоколадне тісто 

перекладіть у кондитерський мішок. На сковороду викладаємо тіс-

то без какао. Зріжте кут пакета і намалюйте поверх млинця шоко-

ладним тістом. Вибирайте ті візерунки, які вам подобаються. Але 

не малюйте надто довго, бо млинець згорить. Обсмажуємо млинці 

до золотистого кольору знизу, а потім ще трохи — з іншого боку.
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П
ід час рукоділля ви концентруєтеся на процесі, 

розвиваєте дрібну моторику, занурюєтеся в при-

ємне розслаблення. Це творче, заспокійливе за-

няття має терапевтичний ефект, отже зараз, коли в країні 

війна, воно конче корисне.

СХІДНА ТЕХНІКА АМІГУРУМІ
От і у багатостраждальному Харкові вирішили поєдна-

ти корисне з приємним. У будинку культури Холодногір-

ського району навіть відбувся майстер-клас з виготовлен-

ня незвичайних іграшок.

Як зазначили у Департаменті культури ХМР, учасника-

ми заходу стали підопічні Територіального центру соці-

альних послуг Холодногірського району, які із захоплен-

ням та задоволенням ознайомилися з основами техніки 

амігурумі, процесами роботи, необхідними матеріалами, 

технологією. Також директорка закладу Тетяна Настасієн-

ко поділилася деякими особистими секретами створення 

іграшок.

І що ж це за таке рукоділля? 

Виявляється, амігурумі — осо-

блива японська техніка ство-

рення невеличких за розміром 

в'язаних іграшок: тваринок, лю-

дей і навіть неживих предметів 

та предметів побуту. У перекладі 

з японської мови слово «амігуру-

мі» означає «в'язане-загорнуте».

Не кожна трикотажна іграшка 

може називатися амігурумі. Для 

того щоб робити міні-іграшки 

своїми руками, потрібно розі-

братися в техніці в'язання. Загалом амігурумі — в'язана 

іграшка невеликого розміру, від 1 до 15 см, але найбільш 

поширені фігурки 5–8 см. Таке в'язання — певною мірою 

змагання в майстерності створення крихітних робіт з юве-

лірною акуратністю.

Амігурумі в'яжуть гачком, пров'язуючи стовпчики без 

накиду по спіралі. Маленький розмір іграшок дозволяє 

використовувати найменші залишки та обрізки ниток, які 

неодмінно накопичуються у кожної в'язальниці.

Для оздоблення використовуються будь-які матеріали, 

які є напохваті: тонкі шнури, бісер, тканини, фетр та ін.

Така іграшка рідко буває одноколірною, але її й не 

обов'язково робити забарвленою яскравими кольорами. 

Амігурумі люблять і діти, і дорослі. Техніку в'язання мож-

на знайти в мережі інтернет у відкритому доступі.

ВЕДМЕДИКИ ТЕДДІ ТЕЖ У ТРЕНДІ
Харківські умільці і до війни вражали нас своїми ви-

творами, до прикладу, Харківське об'єднання майстрів 

авторської ляльки влаштовували цілі експозиції ляльок 

і ведмедиків Тедді в виставковому центрі «Бузок». Дуже 

цікаві іграшки мали гарний вигляд. Традиція виготовлен-

ня ведмедиків походить від англійців. До речі, оволодіти 

технікою теж можна, знайшовши 

опис у інтернеті. У роботі вам зна-

добляться звичайні інструменти, що 

є в кожному будинку: ножиці з го-

стрими кінцями, шило, плоско-

губці і пара голок (одна довжи-

ною 3–4 см, друга — 10–15 см). 

Для виготовлення викрійок — 

олівець, калька або тонкий па-

пір, а також фломастер або кра-

вецький мелок для перенесення 

готових викрійок на тканину.

Для створення пухнастих 

ведмедиків найбільше підхо-

дять спеціальні матеріали, прийняті в світі теддистів. 

Для стислості тканини цієї групи називають звичним 

словом мохер, оскільки більшу частину їх асортимен-

ту виготовляють з натуральних мохерових волокон.

Щоб збагатити колірну гаму мохеру, теддисти тону-

ють виворітну сторону полотна за допомогою барвників 

для вовняних тканин або штучно старять мохерову ткани-

ну, виварюючи її в гарячій воді. Зараз при виготовленні як 

колекційних ведмедиків, так і ведмедиків-іграшок вико-

ристовують і інші матеріали: натуральне і штучне хутро, 

бавовняний і шовковий оксамит, байку. Можна взяти три-

котажний велюр, тонку замшу, махрову тканину, в'язане 

на спицях або гачком полотно. Якщо у вас збе-

реглися бляклі, місцями витерті шматки плю-

шу, ні в якому разі не викидайте їх! Справжні 

колекціонери люблять купувати не сучасних 

ведмедиків, а тих, які несуть аромат часу, 

тобто антикварних, з пісочно-коричневого 

плюшу.

Запасіться для роботи міцними синтетич-

ними нитками в тон тканини, наприклад, 

лавсановими або лляними з лавсаном. Як 

наповнювач можуть бути використані різ-

ні матеріали: бавовняна і синтетична вата, 

обрізки синтепону, м'який синтепух, гра-

нулят і навіть вишневі кісточки. Ведмежий 

ніс можна вишити муліне, ірисом, вовняними нитка-

ми або використовувати чорну пластмасову заготівлю, 

куплену в магазині. Там же ви можете придбати скляні 

або пластикові оченята.

ЛЯЛЬКИМОТАНКИ З ПРАДАВНІХ ЧАСІВ
А тепер трішки про власні традиції. Про українські руш-

ники та вишиванки знають повсюди і в Україні, і далеко 

за її межами. А от про ляльку-мотанку інколи не знають 

навіть громадяни власної країни. Тож дізнаємось більше 

цікавого. Прекрасно, що традиції створення та викорис-

тання таких ляльок збереглися та продовжують відроджу-

ватися. Мотанки — давні родинні обереги українців. Такі 

ляльки уособлюють собою єднання сімейних зв’язків по-

колінь. Перші вузликові ляльки, так інколи ще називають 

мотанки, з'явилися приблизно 5 тисяч років тому. Мотан-

ка — символ добра та благополуччя, символ надії на краще 

та сильний сакральний предмет. І зовсім не має значення, 

чи створилася лялька нашвидкуруч для забавки дитині, чи 

як важливий оберіг та подарунок до свята.

Назва ляльки — «мотанка» походить від поняття мота-

ти, а загальний вигляд такої ляльки являє собою фігурку 

людини, зазвичай жіночу або дитячу, виготов-

лену зі шматочків тканини. Частини тіла такої 

ляльки з’єднувалися вузликами.

З історичних джерел відомо, що пер-

ші прототипи мотанок на території України 

з'явилися на стоянці в Чернігівській області. 

Древні ж греки використовували таких ляльок 

як жертву для свого пантеону богів. Мотанки 

в різних варіаціях зустрічаються в багатьох сві-

тових культурах.

Загалом процес створення ляльки майстри-

ні називають кутанням. І це не дивно, адже він 

дуже схожий на сповивання маленької дитини. 

Задля того, аби готова лялька мала гарний та 

яскравий вигляд, в давнину шматки тканини підфарбову-

вали та розмальовували натуральними барвниками. Тряп-

чана основа мотанки символізує дух та мудрість предків. 

Якщо подивитися на загальний вигляд таких іграшок, то 

мотанки мали гарно виражену голову, а тулуб, руки та ноги 

мають більш схематичний вигляд. Разом з тканиною вико-

ристовували й інші натуральні матеріали, наприклад лляні 

нитки, з них виготовляли волосся. Як такового виразу та 

звичних рис обличчя лялька не мала. На обличчях деяких 

вишивали або викладали нитками хрест — давній символ 

сонця у слов'ян. Точного визначення, чому ляльки-мотан-

ки не мають виражених рис облич, немає, однак більшість 

вчених та дослідників сходяться в думці, що очі такі собі 

двері між реальним та потойбічним. Недоброго ока завжди 

боялися, а ще побутувало переконання, що саме через очі 

в ляльку може підсилитися всяка нечисть.

Особливими українські мотанки також робить й той 

факт, що використовуються лише жіночі образи та інколи 

дитячі. Чоловічі ж образи простежуються лише як допо-

внення до ляльки. Така особливість обумовлена важливим 

місцем жінки в світосприйнятті предків та уособленням 

у образі ляльки язичницької богині родючості Донди.

Лялька-мотанка, чи не єдина представниця світу ігра-

шок, яка ніколи не має власного імені. Вважалося, якщо 

дати ім’я ляльці, можна або потривожити душі померлих 

родичів, або викликати нечисть в дім. В українській куль-

турі мотанка є символом родючості, достатку та оберегом 

для родини.

IÃÐÀØÊÈ 
ÑÂÎЇÌÈ ÐÓÊÀÌÈ.
I êðàñèâî, i ñàêðàëüíî, 
i íåðâè çàñïîêî¿òü
ВСЬОГО ПАРУ ДЕСЯТИЛІТЬ ТОМУ РУКОДІЛЛЯ БУЛО ЗВИЧАЙНИМ ЗАНЯТТЯМ У ВІЛЬНИЙ 
ЧАС. АЛЕ СЬОГОДНІ ПСИХОЛОГИ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ТАКА ПРАЦЯ НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО 
МАЄ БУТИ НАПОВНЕНА ПРАКТИЧНИМ ЗМІСТОМ. ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, РУКОДІЛЛЯ МОЖЕ 
СТАТИ СВОГО РОДУ ТЕРАПІЄЮ. ЯКЩО ВИ ПРИДІЛЯЄТЕ УВАГУ ТА ЧАС В'ЯЗАННЮ 
СПИЦЯМИ, ВИШИВАННЮ, ВИГОТОВЛЕННЮ ІГРАШОК, ТО ВИНИКАЮТЬ ПРИЄМНІ 
ВІДЧУТТЯ В РУКАХ, А НЕРВОВА СИСТЕМА ЗАСПОКОЮЄТЬСЯ
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З ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 
ХАРКІВ’ЯНИ НАДІСЛАЛИ 85 ТИСЯЧ ЗВЕРНЕНЬ, 
ЯКІ ЗДЕБІЛЬШОГО СТОСУВАЛИСЯ РЕМОНТУ 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Л
евова частка звернень — закриття контурів та ре-

монт покрівель і конструктивів будинків.

Загалом було відпрацьовано 65,1 тис. звер-

нень. Зокрема відремонтовано: покрівель — у 1,1 тис. бу-

динків, вхідних груп — у 393, стін — у 327, вікон — у 4 тис. 

будинків.

Крім ремонту житлового фонду, комунальники про-

довжують розчищати дощеприймальні колодязі від сні-

гу та криги. Ці роботи провели на проспектах Гагаріна та 

Любові Малої, вулицях Руставелі, Полтавський Шлях, 

Мар’їнській, Матюшенка, Дерев’янка, Шевченка, Мос-

калівській, Морозова, Баркалова, Малогончарівській, 

Благовіщенській.

Також робітники промили ділянку зливостоку на 

вул. Владислава Зубенка, прочистили ділянки водовідвід-

них канав та лотків на вулицях Чугуївській, Біологічній, 

Кібальчича, Радіотехнічній, Костянтина Калініна та Не-

теченському бульварі. Прибрали сміття, гілки та дерева, 

що впали, на ділянці берегів річки Лопань, у районі набе-

режної Мічуріна, відремонтували оглядовий колодязь на 

вул. Академіка Вальтера та очистили грати водовідвідної 

канави на вул. Лелюківській.

Крім того, двірники щоденно розчищають дороги Хар-

кова від снігу та криги. Комунальники зауважують, що пі-

щано-сольової суміші вистачає, адже більша частина зи-

ми була безсніжною.

Та й загалом усі служби намагаються працювати як зла-

годжений механізм, до робіт залучаються усі комунальні 

підприємства, аби кожен клаптик міста-героя був під на-

глядом відповідних бригад.

ÂÐßÒÓÂÀÒÈ ÒÅ, 
ÙÎ ÇÀËÈØÈËÎÑß
Після влучань ця будівля стала непридатна для життя — 
без світла, опалення та води. Хоча її конструктив вистояв 
після численних прильотів, половина була знищена 
вогнем. Вона зараз немов згоріла свічка: з першого 
до дев’ятого поверху вся в кіпоті.

Ц
ій двопід’їздній дев’ятиповерхівці, як і іншим 

будинкам Північної Салтівки, внаслідок при-

льотів було завдано багато ушкоджень: про-

бито дах, пошкоджено фасад, а в одному з під’їздів 

вигоріли всі квартири. Також пошкоджені несучі кон-

струкції, міжкімнатні перегородки. Руйнувань багаць-

ко, — розповів виконроб КП «ХРБП» Олександр Сер-

гієнко. — Зараз робітники підприємства закривають 

контури будівлі: треба «зашити» десь триста вікон. Та-

кож ми виконуємо дрібні аварійні ремонти на інших 

об’єктах у всіх районах міста. Виїжджаємо одразу, як 

отримали заявку. Лише у Київському районі працює 

десять бригад.

Колись у цьому величезному 
будинку, що на околиці Північної 
Салтівки, мешкали тисячі щасливих 
харків’ян. Тут вони проводили свої 
будні та вихідні, переживали радісні 
миті в колі сім’ї та друзів, виховували 
дітей. Зараз будинок безлюдний, 
у ньому немає життя. Більша частина 
конструктиву знищена снарядами.

Ч
ерез обстріли 30% бага-

топоверхівок перетвори-

лося на руїни. Були по-

шкоджені перекриття з першого до 

дев’ятого поверху та дах. Повністю 

зруйновано чотири під’їзди, — по-

відомив виконроб будівельної орга-

нізації Данило Дронь. — Масштабні 

пожежі закінчили справу зі зни-

щення будинку: в деяких під’їздах 

квартири вигоріли вщент.

Зараз будівельники прибирають 

сміття у згорілих квартирах, де-

монтують пошкоджені конструк-

тиви. Роблять все обережно і аку-

ратно, з дотриманням норм тех-

ніки безпеки, бо у деяких місцях 

конструкції буквально ледь трима-

ються у повітрі. У трьох під’їздах 

вже посилили плити перекриття. 

А попереду повне відновлення бу-

динку. Хоч процес відбудови дуже 

важкий.

ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÙÎÄÍß

ÂIÄÁÓÄÎÂÀ — 
ÖÅ ÍÅÏÐÎÑÒÎ
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КП «Харківводоканал» прийняло на облік та зберігання конструкції, 
щодо інформації талефонуйте на номер: 739-96-20

РЕЄСТР КОНСТРУКЦІЙ, ПРИЙНЯТИХ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»

Обліковий № Дата та адреса демонтажу Інформація про власника Габарити (Д*Ш*В), м Матеріал та особливості конструкції Колір

1 2 3 4 5 6

Місце зберігання — пр. Гагаріна, 354

П-19 04.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 5,06 * 3,26 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з логотипом «Конфетка» 

з ролетом та дверима у незадовільному стані (пошкоджені ролет та фасад) Коричневий

П-29 16.11.2022
пр. Людвіга Свободи, 30 Власник невідомий Орієнтовно 4,2 * 6,0 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція виконана з профнастилу, 

вікна та двері закриті ролетами, з логотипом «Квіти» Біло-зелений

П-31 23.11.2022 
вул. Маршала Батицького, 24 Власник невідомий Орієнтовно 7,52 * 3,55 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з коричневими ролетами Бежевий

П-32 24.11.2022 
вул. Московська, 1 Власник невідомий Орієнтовно 2,24 * 4,8 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами та решіткою 

на вікнах Коричневий

П-33 24.11.2022 
вул. Маршала Батицького, 10 Власник невідомий Орієнтовно 5,56*8,48 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з білими ролетами 

на вікнах та дверях Бежевий

П-34 06–07.12.2022 
вул. Вернадського, 20 Власник невідомий

Орієнтовно 
павільйон 4,0*10,2 
прибудова 6,0*7,0

Тимчасова споруда — павільйон з прибудовою. Металева конструкція — 
павільйон з відсутніми вікнами та прибудовою у вигляді намету, обшиті 
профнастилом зеленого та металевого кольорів, утеплені пінопластом 

Зелений

П-35 14.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 2,26 * 3,33 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами на вікнах Білий

П-36 14.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 3,05*3,0 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами на вікнах та 

логотипом «Молочные продукты» Білий

П-37 14.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 3,06*4,0 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетом та дверима Коричневий

П-38 14.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 3,08*7,8 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з ролетами на вікнах 

та дверима Коричневий

П-39 15.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 6,1*3,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з ролетами на вікнах 

та дверима Коричневий

П-40 15.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 4,0*3,1 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами на вікнах Біло-сірий

П –41 15.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 6,05*3,03 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з ролетами на вікнах 

та дверима 
Червоно-
коричневий

П-42 15.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 4,0*3,04 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами на вікнах Біло-червоний

П-43 16.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 2,97 * 2,3 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція у задовільному стані Сірий

П-44 16.12.2022 
просп. Героїв Харкова, 274 Ж Власник невідомий Орієнтовно 3,0 * 3,04 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами на вікнах та 

дверима Червоно-білий

П-45 22.12.2022 
вул. Руставелі, 37 Власник невідомий Орієнтовно 18 м Тимчасова споруда — паркан. Металева конструкція — круглі стовпи, 

профнастил, мають ворота та хвіртку Білий

ХОЧА ЗБІЛЬШУВАТИ МІНІМАЛЬНУ ЗАРПЛАТНЮ 
У 2023 РОЦІ НЕ ПЛАНУЮТЬ, У БЕРЕЗНІ 
ВІДБУДЕТЬСЯ ПРОГНОЗОВАНА ІНДЕКСАЦІЯ 
ПЕНСІЙ. ВИПЛАТИ ЗРОСТУТЬ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ 
ПЕНСІОНЕРІВ

Я
ким саме буде підвищення, Мінсоцполітики по-

ки що не повідомило, проте перерахунок відбу-

ватиметься згідно із законом за звичною фор-

мулою. «Є формула індексації й відповідний закон. Зараз 

робимо розрахунки»,— зазначила міністерка Мінсоцполі-

тики Оксана Жолнович.

Для визначення розміру пенсії після індексації врахову-

ється 50% торішньої інфляції та коефіцієнт від середньої 

заробітної плати за останні 3 роки.

Оскільки споживча інфляція минулого року склала 

26,6%, то розмір індексації має бути наближеним до цьо-

го показника. За інформацією Соціальної інформаційної 

платформи, у 2023 році індексація пенсій має дорівнюва-

ти 22%.— На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але 

поки що немає показника середньої заробітної плати за 

попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник під-

раховує зараз Пенсійний фонд, і власне остаточний кое-

фіцієнт буде затверджений Кабміном. Тоді ми дізнаємось, 

якою буде розмір індексації,— каже голова Комітету ВРУ 

з питань фінансів, податкової та митної політики Данило 

Гетманцев.

Важливим моментом є те, що індексувати будуть тільки 

розрахунковий розмір пенсії, тобто «голу» суму виплати 

без доплат та надбавок. Припустимо, що людина отримує 

2 400 гривень пенсії, з якої розрахункова — 2 093 гривні. 

Тоді пенсія збільшиться на 2093×0,22 = 460,46 гривні.

 КОМУ ЧЕКАТИ НА ПІДВИЩЕННЯ
В березні пенсію проіндексують для найбільш вразли-

вих верств населення. Підвищать такі виплати:

 за віком;

 за інвалідністю;

 за втратою годувальника;

 за вислугу років;

 страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та лік-

відаторам аварії на ЧАЕС.

Інші пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, 

військовослужбовців тощо, проіндексують уже після за-

кінчення воєнного стану, каже заступниця Голови прав-

ління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

З ЯКОГО ВІКУ В УКРАЇНІ МОЖНА 
ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ

З кожним роком розмір обов'язкового страхового ста-

жу в Україні збільшується на рік. Так відбуватиметься до 

2028 року. Оскільки розмір страхового стажу збільшився, 

то у 2023 році для виходу на пенсію потрібно накопичити 

30 років стажу.

Українці, які не матимуть у 60 років достатньо страхово-

го стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наяв-

ності стажу не менше ніж 20 років. Ті громадяни, що ма-

тимуть страховий стаж від 15 до 20 років, зможуть почати 

отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досяг-

ненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціаль-

ну допомогу від держави.

Страховий стаж можна також докупити, проте це обі-

йдеться орієнтовно в 34 320–35 376 гривень за рік.

ÍÀ ÑÊIËÜÊÈ ÏIÄÂÈÙÀÒÜÍÀ ÑÊIËÜÊÈ ÏIÄÂÈÙÀÒÜ
ÏÅÍÑIÏÅÍÑIЇЇ Ó ÁÅÐÅÇÍI Ó ÁÅÐÅÇÍI
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Ãîðîñêîï íà 18 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Время позитивных перемен, которые могут коснуться 

как деловых, так и личных отношений. Возможны ин-

тересные знакомства. Сегодня стоит нарушить затвор-

нический образ жизни и встретиться с друзьями, прой-

тись по магазинам, сходить в гости.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня вам представится шанс изменить некоторые 

обстоятельства, которые вас тяготят. В денежном отно-

шении вы можете оказаться несколько расточительны, 

но это не ударит по вашему бюджету слишком серьезно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Пора подумать о своих отношений с кем-то из 

родственников. Возможно, вы сможете преодолеть дав-

ний конфликт и избавиться от переживаний. Вероятны 

дела с вышестоящими организациями. Неподходящее 

время для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня весьма вероятны сложности в общении 

с окружающими: постарайтесь не принимать карди-

нальных решений, иначе вы рискуете испортить отно-

шения с близкими или друзьями. Вечер постарайтесь 

посвятить себе, расслабиться и отдохнуть.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не планируйте дел, требующих больших физических 

или эмоциональных усилий. День подходит для новых 

знакомств, увлечений и активного отдыха. Если хотите 

что-то поменять в своей жизни, не теряйте времени — 

сейчас для этого очень подходящий момент.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В вашей жизни намечается переход на иной уровень 

развития. Не упустите свой шанс. Проявите решитель-

ность в достижении цели. Во второй половине дня ве-

роятно приятное известие, которое повлечет за собой 

непредвиденные расходы.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День обещает головокружительные успехи на любов-

ном фронте. Также вы можете добиться неплохих ре-

зультатов в профессиональной сфере. Для заключения 

сделок, подписания договоров момент вполне подходя-

щий. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Отложите на потом планы отправиться в дальнюю 

поездку. Автолюбители должны быть особенно внима-

тельны на дорогах. Сдерживайте свои эмоции. Не под-

давайтесь на провокации. Сегодня как никогда вам при-

годится способность стойко переносить испытания.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сейчас вы можете допустить серьезные ошибки, 

поэтому не спешите с принятием решений, особенно 

под давлением. Многое будет вас раздражать и даже 

злить. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций — 

победителем в них окажетесь не вы.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
В любых делах опирайтесь на помощь и советы близ-

ких людей. Возможно некоторое ухудшение самочув-

ствия. Не пренебрегайте советами врачей, примите про-

филактические меры, особенно в части рациона и режи-

ма сна.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Удачи чередуются с неудачами, успехи — с пораже-

ниями. Все становится ненадежным, относительным. 

Вплоть до того, что верные друзья могут подвести вас, 

а недруги, как это ни странно, помочь. Во всем пола-

гайтесь только на свою интуицию.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Нейтральный и относительно пассивный день. Отно-

шения с другими людьми постарайтесь строить без гру-

бой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать 

ничего нового, а продолжать уже начатые дела.
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По горизонтали: 2. Сорт мягких конфет. 

7. Душистый сладкий тропической плод. 

8. Представитель одного из видов кавалерии. 

9. Родовое имение переходившее по наслед-

ству. 10. Типографские литеры и пробель-

ный материал. 12. Создатель какого-либо 

литературного, ученого или художествен-

ного произведения. 15. Историко-архитек-

турный комплекс XIX–XX вв. в Казахстане. 

18. Очертания чего-нибудь, виднеющиеся 

в темноте, тумане. 19. Отправление в путь 

на чем-нибудь. 20. Спиртной напиток из 

фруктовых и ягодных соков, настоев трав. 

21. Продольные нити ткани, переплетающи-

еся с утком. 22. Режущая и колющая часть 

холодного оружия. 23. В старое время: верх-

няя длинная распашная одежда из домотка-

ного сукна. 26. Группа людей, нанятых для 

создания успеха или провала спектакля. 

29. Конусообразное пламя. 31. Тропический 

фрукт. 32. Кинокартина. 33. Ум, умственное 

развитие. 34. Прыжок в балете, во время ко-

торого ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, 

касаясь друг друга.

По вертикали: 1. Нижняя одежда. 2. Тот, кто гото-

вит еду для кого-либо. 3. Химически простое веще-

ство. 4. Брюки особого покроя. 5. Южное вечнозеле-

ное травянистое растение, цветущее один раз в жизни. 

6. Орудие для выжигания клейма на рогах или коже 

животных. 10. Воспаление слизистой оболочки носа. 

11. Порода маленьких комнатных собак с длинной 

волнистой шерстью. 13. Книга с текстами церковных 

служб. 14. Математический знак, которым обознача-

ют действие извлечения корня. 15. Сборник таблиц, 

карт, специальных рисунков. 16. Вид общественно-

го городского транспорта. 17. Хищный пушной зве-

рек семейства куниц. 24. Дворянский титул в странах 

Западной Европы. 25. Пространная реплика, произ-

носимая в приподнятом тоне. 27. Черта на плоскости. 

28. Пастушковый журавль. 29. В римской мифологии 

богиня цветов и весеннего цветения. 30. Должность 

и чин в казачьих войсках.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Помадка. 7. Манго. 8. Гусар. 9. Вотчина. 10. Набор. 12. Автор. 15. Алтын. 18. Силуэт. 19. Отъезд. 20. Ликер. 

21. Основа. 22. Клинок. 23. Свита. 26. Клака. 29. Факел. 31. Авокадо. 32. Фильм. 33. Разум. 34. Антраша.

По вертикали: 1. Майка. 2. Повар. 3. Металл. 4. Джинсы. 5. Агава. 6. Тавро. 10. Насморк. 11. Болонка. 13. Требник. 14. Радикал. 

15. Атлас. 16. Такси. 17. Норка. 24. Виконт. 25. Тирада. 27. Линия. 28. Арама. 29. Флора. 30. Есаул.

Домашние кофемолки способны на большее, 
нежели просто перемалывать кофейные 
зерна. Кстати, многие хозяйки, успевшие 
оценить многофункциональность такой 
чудо-помощницы на кухне, остались 
довольны результатом.

РР
ассказываем, как можно исполь-

зовать кофемолку в быту.

Сразу напомним, что кофемол-

ка — не блендер. Да, этот прибор можно 

использовать не по назначению, но в лю-

бых кухонных хитростях есть некоторые 

ограничения. Во-первых, кофемолка не 

предназначена для продуктов очень высо-

кой плотности. Во-вторых, внутрь аппа-

рата не должны попадать жидкости и масла. Иначе 

ты рискуешь просто сломать девайс.

Можешь смело загружать орехи. Главное, чтобы 

они были без скорлупы (например, как грецкий орех 

или макадамия). Также важно не перегружать отсек 

слишком большим количеством продукта. Добавляй 

орехи частями и помни, что во время перемалыва-

ния они начнут выделять жир. Потому важно вовре-

мя остановиться, если не хочешь вместо ореховой 

присыпки получить ореховую пасту. Слишком круп-

ные ореховые ядра, например, бразильский орех, 

лучше предварительно порубить ножом. Так ты сни-

зишь нагрузку на девайс.

В кофемолке можно обрабатывать различные спе-

ции и пряности. Это особенно актуально, если ты 

хочешь сделать смесь из нескольких видов перцев, 

к примеру. Также в этом аппарате легко измельчить 

гвоздику, мускатный орех или кориандр.

Кофемолка подходит для приготовления пани-

ровочных сухарей. Достаточно поместить в аппарат 

высушенный на сковороде или в духовке хлеб, а за-

тем измельчить его.

Измельчать можно любые семена. Например, 

чтобы сделать льняное яйцо, нужно взять семена 

льна или чиа. Только молоть их лучше сразу перед 

употреблением, а не заранее — в измельченном ви-

де они теряют свои полезные свойства и начинают 

окисляться.

При помощи кофемолки можно сделать муку из 

любой крупы. А из сахара — сахарную пудру. Спе-

циалисты не рекомендуют молоть сахар в электри-

ческих кофемолках, поскольку во время работы 

механизм девайса нагревается. Это может привести 

к тому, что сахар начнет плавиться, а сам аппарат по-

просту сломается. Но у меня такого не бывало еще 

ни разу. Так что тут уже решай сама, рисковать ли.

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÊÎÔÅÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÊÎÔÅ
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