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М
эр отметил, что за год пол-

номасштабного вторжения 

разные степени повреждений 

получили более 5 тысяч зданий:

— Сейчас Харьков обстреливают 

в  основном модернизированными ра-

кетами С-300, но, несмотря на посто-

янные сигналы тревоги, работа над 

восстановлением инфраструктуры про-

должается. Харьков восстанавливают 

уже сегодня. В прошлом году удалось 

отремонтировать около 135 домов, 

66 из которых были сильно поврежде-

ны. Это касается всех районов Харь-

кова, в том числе наиболее пострадав-

шей Северной Салтовки. Харьковчане 

должны жить в  более-менее, соглас-

но военным реалиям, комфортных услови-

ях. Это долгосрочный процесс, но важно не 

останавливаться, чтобы люди чувствовали 

и видели, что Харьков живет и работает.

Возродить Харьков и сделать из него центр 

индустрии, инноваций и создать условия для 

развития бизнеса — главная задача после 

нашей победы, подчеркнул Игорь Терехов:

— Разрабатывается проект обновления 

Харькова совместно с  британским архи-

тектором и  дизайнером Норманом Фосте-

ром, флагманом современного британского 

строительства. Новые жилые дома будут по-

строены с применением энергосберегающих 

технологий — это автономные котельные, 

автономное водоснабжение. Во всех шко-

лах и детских садах появятся полно-

ценные бомбоубежища, обязательны 

будут подземные паркинги… Таких 

планов нет ни у одного города нашей 

страны. Харьков станет примером 

для других городов. Много внима-

ния в  плане возрождения Харькова 

уделено экономическому развитию. 

Я  благодарен нашим специалистам 

и сообществу архитекторов, которые 

работают вместе с нами. Не сомнева-

юсь, что вместе со всеми харьковча-

нами нам удастся воплотить в жизнь 

все задуманное. У нас все получится, 

я очень оптимистично настроен!

Реализовывать проект планируют 

за счет разных источников финан-

сирования. Это средства городского бюдже-

та, государственные дотации, заграничные 

вливания и,  главное, репарации, которые 

должна заплатить страна-агрессор. Под-

рядчиками могут стать как украинские, так 

и иностранные компании. Отбирать кандида-

тов будут тщательно, и  главное требование 

к ним — безупречная репутация.

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НАД ПОИСКОМ ФИНАНСОВОГО РЕСУРСА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ХАРЬКОВА. ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ, ЕВРОПЕЙСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ 

И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ. ПРЕДОСТАВИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ТАКЖЕ ГОТОВЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ ХАРЬКОВА, СООБЩИЛ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ — 
ÂÑÅÎÁÙÀß ÏÎÁÅÄÀ

Своей героической борьбой с российской 
агрессией украинцы напомнили миру о настоящих 

ценностях демократии и свободы, которые 
всегда побеждают, заявил Руководитель Офиса 

Президента Андрей Ермак в эфире американского 
телеканала Fox News.

— Мы показали, что способны бороться, защи-

щаться и освобождать наши оккупированные терри-

тории. Украинская 

формула победы — 

это в первую оче-

редь наша храбрая, 

героическая на-

ция, наше сильное 

объединенное об-

щество. И, конеч-

но, мощная под-

держка партнеров 

и союзников, — от-

метил Глава ОП.

Андрей Ермак 

в очередной раз поблагодарил американский народ 

за его невероятную поддержку и помощь украинцам 

на протяжении всего этого года.

— Мы всегда будем об этом помнить. Уверен, что 

наша победа будет всеобщей победой. Недавний ви-

зит лидера США в Киев был чрезвычайно мощным 

сигналом того, что Соединенные Штаты не только 

поддерживают Украину, но и уверены в ее победе. 

Наш народ объединил свободный мир вокруг под-

держки Украины, показал, что можно не бояться, 

быть уверенным, что настоящая демократия и сво-

бода всегда побеждают.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии Китая 

на войну рф против Украины, Руководитель ОП от-

метил, что обнародованная позиция КНР по мир-

ному урегулированию является хорошим сигналом 

потенциальной готовности принять участие в этом 

процессе. В то же время необходимо смотреть на 

действия. «Нужно четко понять, что Китай действи-

тельно имеет в виду и что он готов делать, чтобы по-

мочь закончить эту войну», — убежден Андрей Ер-

мак.

Руководитель Офиса Главы государства также 

подчеркнул, что будет очень большой и опасной 

ошибкой, если Китай решит поставлять любое ору-

жие и то, что поможет россиянам продолжать уби-

вать украинцев, разрушать гражданскую инфра-

структуру. И это будет противоречить той позиции 

по мирному урегулированию, которую Китай де-

кларирует.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ОНЛАЙНВСТРЕЧУ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УКРАИНСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫМИ К РАБОТЕ ТЕЛЕМАРАФОНА «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ»

Г
лава государства поздравил медийщиков с годов-

щиной выхода телемарафона и отметил, что «Еди-

ные новости» сыграли важную роль в формирова-

нии общественного единства и доверия в условиях полно-

масштабной войны России против Украины:

— Я понимаю, что люди устают от новостей и ищут ка-

кой-то сериал, кино или программу. Но с чего начинается 

день и чем он заканчивается? С вопроса, что происходит 

внутри страны и вне ее. Что там на войне? Что со светом? 

Что с водой? Где россияне? Кто с нами и кто нас поддер-

живает? Я считаю, что наши граждане в большинстве 

своем доверяют украинским средствам массовой инфор-

мации. Хочу поблагодарить вас за ту большую работу, ко-

торую вы делаете с гордостью и очень профессионально. 

Телемарафон стал мощным медийным фронтом на пути 

к победе Украины.

Участники встречи обсудили вопросы в области без-

опасности в нашей стране, эффективности информаци-

онной политики государства и коммуникацию органов 

власти и средств массовой информации во 

время войны.

Владимир Зеленский также подчеркнул, 

что телемарафон — важный инструмент 

для более широкого донесения позиции 

Украины иностранному зрителю и ак-

центировал внимание на необходимости 

информационного присутствия Украины 

в государствах Латинской Америки, Афри-

ки и Азии с целью противодействия рос-

сийской пропаганде в их медийном поле:

— Особенно это касается тех частей 

света, где наша дипломатия долгие де-

сятилетия по разным причинам не была 

представлена. Сейчас мы должны сделать так, чтобы ин-

формационно и дипломатически мы были максимально 

мощными. Чтобы позиция Украины была абсолютно по-

нятна во всех частях света. Это важно в нашей работе по 

обеспечению деоккупации территории, наших активных 

действий, которые мы планируем. Чем больше знают об 

Украине, чем больше понимают Украину, тем больше под-

держивают Украину. И тем ближе становится наша побе-

да. Еще раз благодарю всех, кто создает информационный 

фундамент нашего национального единения.

ÌÅÄÈÉÍÛÌ ÔÐÎÍÒÎÌ

В городе-побратиме Харькова Лилль, как и в других городах 
Франции, состоялись мероприятия в знак солидарности 
с Украиной под лозунгом «Прошел год. Мы остаемся 
с вами».

Г
одовщина полномасш-

табного вторжения 

объединила представи-

телей городской власти, об-

щественных организаций, жи-

телей Лилля и украинцев, кото-

рые там сейчас живут, отметили 

в Департаменте международно-

го сотрудничества ХГС.

В частности, общественная 

акция прошла на Харьковском 

мосту, в рамках которой мэр го-

рода Лилль Мартин Обри возложила цветы с символами 

Франции и Украины к табличке с названием сооружения, 

а французские школьники спели украинскую песню, ко-

торую выучили во внешкольное время, оказывая помощь 

в центре «Lalo-Clément».

В культурном муниципальном учреждении Maison Folie 

de Wazemmes прошла фотовыставка «Украина: взгляды 

украинских художников на родную страну, которая выну-

ждена воевать». На фотографиях 

продемонстрированы стойкость 

и несокрушимость украинцев. 

Там же прошел показ докумен-

тального фильма «Мариуполь. 

Неутраченная надежда», снято-

го в 2022 году украинским ре-

жиссером Максимом Литвино-

вым. Фильм собрал полный зал.

Кроме того, накануне го-

довщины полномасштабного 

вторжения мэрия города во гла-

ве с Мартин Обри совместно 

с Благотворительным фондом 

Лилля вновь обратилась к громаде с призывом об органи-

зации очередного гуманитарного конвоя. Ожидается, что 

помощь прибудет в Харьков в марте 2023 года.

Также на протяжении четырех дней Эйфелева башня бу-

дет подсвечена цветами украинского флага.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
встретился с бывшим премьер-министром 
Албании, народным депутатом Республики 
Албания, главой группы «Дружба Албании 
и Украины» Пандели Майко. В мероприятии 
также приняли участие албанские нардепы 
Денис Делиу, Кемал Чефалия и Почетный консул 
Албании в Украине Шахин Омаров.

И
горь Терехов поблагода-

рил гостей за политиче-

скую и гуманитарную под-

держку и отметил, что после победы 

в войне Харьков будут восстанавли-

вать и в этом процессе рассчитыва-

ют на участие мирового сообщества:

— У нас всегда были дружеские 

отношения с Албанией, у нас есть 

города-партнеры. Я благодарен вам 

за помощь в трудные времена. Вы 

собственными глазами увидели раз-

рушения, нанесенные российским 

агрессором, и я уверен, что отстраи-

вать Харьков мы будем вместе.

Пандели Майко сообщил, что 

это его четвертый визит в Украину 

и первый — в Харьков, и заверил, 

что его страна продолжит оказывать 

посильную помощь: «В случае необ-

ходимости вы можете рассчитывать 

на нашу поддержку».

ÌÛ ÎÑÒÀÅÌÑß Ñ ÂÀÌÈ

ÎÒÑÒÐÎÈÌ ÃÎÐÎÄ 
ÂÌÅÑÒÅ



3Вторник 
28 февраля 2023 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ: 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Международное рейтинговое агентство 
Moody's Investors Service подтвердило кредитный 

рейтинг Харькова.
Заместитель городского головы — директор Де-

партамента экономики и коммунального имущества 

Михаил Фатеев сообщил, из-за развязанной росси-

ей полномасштабной войны Moody's Investors Service 

понизило инвестиционный кредитный рейтинг Укра-

ины, при этом рейтинг 

Харькова остался на 

прежнем уровне и впер-

вые в истории превысил 

рейтинг государства:

— До этого агентство 

придерживалось жестко-

го правила, согласно которому рейтинг территорий не 

мог быть выше суверенного. Для инвесторов это зна-

чит, что Харьков способен рассчитываться с долгами 

и в состоянии обеспечить предоставление администра-

тивных и базовых услуг. Город живет, выполняет свои 

финансовые обязательства перед инвесторами. На бли-

жайшее будущее это будет иметь большое значение.

Moody’s Investors Service — одно из ведущих мировых 

рейтинговых агентств, которое занимается присвое-

нием кредитных рейтингов, исследованиями и анализом 

рисков.

ДАЖЕ КОГДА НУЖНО 
РИСКНУТЬ

Водитель Юрий Калиниченко во время обстрелов 
спасал автобусы из горящего депо на Салтовке, 
развозил гуманитарную помощь и участвовал 

в эвакуации харьковчан.
В КП «Салтовское трамвайное депо» Юрий Кали-

ниченко работает с октября 2021 года.

— Юрий Михайлович очень трудолюбивый и ответ-

ственный. В сложных ситуациях он всегда ищет опти-

мальные решения, поддерживает работу подразделе-

ния в тяжелые моменты и всегда готов прийти на по-

мощь. Даже тогда, когда нужно рискнуть и подвергнуть 

свою жизнь опасности, — отметили на предприятии.

Юрий Калиниченко награжден Благодарностью го-

родского головы.

НА СЕВЕРНОЙ САЛТОВКЕ В ХАРЬКОВЕ ЗАПУСТИЛИ ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ № 16 
И 16А, КОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЛИ С НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ

В 
результате массированных обстре-

лов Харькова трамвайный парк 

получил значительные поврежде-

ния. Часть маршрутов в городе заменили 

автобусными, а на часть пустили трамваи, 

полученные от чешских партнеров, отме-

тил Харьковский городской голова Игорь 

Терехов:

— На контактных и кабельных сетях 

провели комплекс восстановительных ра-

бот и пустили на маршруты пять трамваев. 

В зависимости от времени суток они будут 

курсировать с интервалом 10–15 минут. 

Трамвай, в котором мы сейчас находимся, прибыл из Че-

хии. Наши международные партнеры действительно ока-

зывают нам большую поддержку, включая Брно и Прагу. 

Эти трамваи — гуманитарная помощь Харькову.

Мэр также сообщил, что в будущем го-

род планирует закупить новый подвижной 

состав электротранспорта. Сейчас Харь-

ков нуждается в 100–120 трамваях.

ÒÐÀÌÂÀÈ ÊÓÐÑÈÐÓÞÒ ÂÍÎÂÜ!

На станции метро «Университет» открылась 
выставка фотопроекта «Ангелы спорта». 
В экспозиции представлены истории 
более 200 спортсменов, отдавших свою 
жизнь за Украину.

С
реди погибших — 14 харьковчан: 

Артем Бородавка (фрисби, 39 лет), 

Владислав Шаповалов (гиревой 

спорт, 19 лет), Дмитрий Шарпар (фигурное 

катание, 25 лет), Евгений Малышев (би-

атлон, 19 лет), Александр Клушин (ММА, 

28 лет), Вадим Денчик (стендовая стрель-

ба, 54 года), Алексей Быковский (амери-

канский футбол, 28 лет), Александр Зако-

лодный и Григорий Григорьев (альпинизм, 

по 35 лет), Николай Пивень (биатлон, 50 лет), Михаил 

Барыбин (биатлон, 51 год), Дмитрий Кобенко (тяжелая 

атлетика, 21 год), Анастасия Гончарова (велоспорт, 21 

год), Кирилл Баев (ММА, 21 год), Вячеслав Шахов (во-

лейбол, 43 года).

В открытии фотовыставки приняли участие Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов и президент 

Спортивного комитета Украины Илья Шевляк. На меро-

приятии также присутствовали семьи погибших «ангелов», 

представители спортивных федераций и военнослужащие.

— Харьков всегда был очень спортивным городом: мы 

проводили различные соревнования, марафоны, вело-

пробеги. Так было до 24 февраля прошлого года, когда 

пришла война, и наши спортсмены одними из первых 

взяли оружие в руки и пошли защищать Родину. Многих 

из них уже нет рядом с нами. Они отдали жизнь за неза-

висимость нашей страны. К большому сожалению, есть 

среди погибших и дети. Мы обязательно победим и обе-

щаем навсегда сохранить память о тех, чьи жизни унесла 

страна-оккупант, — отметил городской голова.

Фотопроект уже был представлен в Киеве, Житомире, 

Ровно, Львове и Ивано-Франковске.

Предложения Харьковского 
городского совета 
по переименованию топонимов, 
связанных с российской 
федерацией, подержали 
от 77,2 до 89,4% участников 
общественного опроса.

И
з принявших участие в опросе респондентов 

96,4% прописаны в Харькове, а 3,6% зареги-

стрированы как ВПЛ. Большинство из них — 

граждане в возрасте от 25 до 44 лет.

Как уже сообщалось, в Харькове планируется пере-

именовать восемнадцать улиц, а еще один топоним, 

ул. Кремлевскую вообще убрать с карты, поскольку на 

ней нет застройки, требующей адре-

сации. Предложения были разрабо-

таны представителями Харьковской 

топонимической группы, Центра 

краеведения имени академика 

П. Т. Тронько, Харьковской социо-

логической сети и отдела топоними-

ки Харьковского городского совета.

Городская комиссия по вопросам топонимики и охра-

ны историко-культурной среды также единогласно под-

держала переименования. Окончательное решение долж-

но быть принято на сессии Харьковского городского со-

вета.

Работа по переименованию топонимов, связанных 

с рф, продолжится с учетом мнения общественности.

ÏÀÌßÒÜ ÎÁÅÙÀÅÌ 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ…

ÓËÈÖÛ ÏÎËÓ×ÀÒ ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ
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В
еликий піст завжди триває сім тижнів і закінчу-

ється напередодні Великодня. Він складається 

з Чотиридесятниці та Страсної седмиці. Остання 

— це тиждень перед Пасхою. Чотиридесятницю встано-

вили на честь сорокаденного посту, якого дотримувався 

Спаситель. А Страсна седмиця вшановує пам'ять останніх 

семи днів Ісуса Христа перед розп'яттям на хресті.

 Перший понеділок називається Чистим понеділком, 

а увесь перший тиждень — Чистою седмицею.

 Другий тиждень називається Другою седмицею.

 Третій і четвертий тижні посту називаються Хресто-

поклонними.

 П'ятий тиждень називається Похвальною седмицею.

 Шостий тиждень називається Вербною неділею.

 Субота у Вербну неділю називається Лазаревою.

 ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
Церква зазначає, що піст — це не лише дотримання об-

межень в їжі. У ці дні християни мають проводити багато 

часу у молитвах, роздумах про своє життя. Треба покаяти-

ся у своїх гріхах й пробачити ближніх. Оскільки піст — час 

духовного очищення, то найбільша цінність у цей період 

— чесність. Церква наказує бути абсолютно чесними пе-

ред собою та іншими, а також не відмовляти у допомозі 

тим, хто про неї попросить.

ІСНУЄ КІЛЬКА МОРАЛЬНИХ ЗАБОРОН:

 Не можна лаятися матом, сваритися з рідними, засу-

джувати людей і заздрити.

 Не можна пити алкоголь (крім вина в деякі дні) і кури-

ти, і взагалі піддаватися поганим звичкам.

 Під час посту недоречні розваги та вечірки.

 Категорично заборонено одружуватися і вінчатися під 

час посту.

 Під час Великого посту варто стримувати себе у ті-

лесних втіхах.

 На час посту кожен віруючий також мусить відмови-

тися від тих речей, які шкодять особисто йому, наприклад, 

азартних ігор або залежності від соцмереж.

ЩО МОЖНА ЇСТИ

Під час Великого посту заборонені продукти тварин-

ного походження — можна їсти тільки рослинну їжу. Але, 

незважаючи на всі обмеження, меню на Великий піст 

2023-го можна зробити різноманітним і смачним.

Дозволяються:

 овочі свіжі і мариновані, квашені і солоні, фрукти, яго-

ди, зелень;

 каші з круп, приготовані на воді, без додавання олії;

 макарони та бобові;

 житній хліб;

 продукти з сої;

 горіхи, сухофрукти, насіння;

 гриби;

 мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, козинаки, варення;

 чаї, компоти, квас, кисіль.

ХАРЧУВАННЯ ПО ДНЯХ ТИЖНЯХАРЧУВАННЯ ПО ДНЯХ ТИЖНЯ

Найскладнішими вважаються перший день посту — 

Чистий понеділок і передостанній — Велика п'ятниця: 

в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити 

тільки воду. В інші дні є просто обмеження в харчуванні. 

Найбільш суворі на тижні — середа і п'ятниця (в середу 

Христа зрадили, в п'ятницю — розіп'яли), але є посла-

блення в суботу та неділю.

 ЯК ПОСТУЮТЬ У РІЗНИХ РЕЛІГІЯХ
Пости обов’язкові для більшості християн, всіх мусуль-

ман та юдеїв. В інших релігіях — ця справа добровільна

 КАТОЛИКИ

Як і в православ’ї, у католиків є Великий піст. Також 

віруючі постяться перед П’ятидесятницею, 14 серпня — 

перед Успінням, 31 жовтня — перед днем Всіх святих, 

24 грудня — в переддень Різдва. Головна відмінність като-

лицького Великого посту від православного — обмеження 

кількості прийомів їжі. Як правило, католикам у дні посту 

можна їсти все, але один раз на день. У більш суворі дні ві-

руючі відмовляються від м’яса.

 ПРОТЕСТАНТИ

З усіх християнських релігій протестантизм має най-

більше течій, в кожній з яких існують певні традиції що-

до посту. Однак є й дещо спільне — піст у протестантів не 

календарний, він не прив’язаний до свят або днів тижня. 

Здебільшого кожен віруючий поститься, коли є певна по-

треба — хвороба, важкі життєві ситуації, коли треба при-

йняти якесь відповідальне рішення або просто укріпитись 

у вірі. Зазвичай протестантський піст не буває дуже трива-

лим — декілька днів. І пов’язано це з повним утриманням 

від їжі.

 МУСУЛЬМАНИ

Мабуть, найвідоміший з постів — Рамазан, або Рама-

дан, — дев’ятий місяць мусульманського місячного кален-

даря. Протягом усього місяця мусульмани дотримуються 

суворого посту. Під час нього мусульмани взагалі нічого 

не їдять і навіть не п'ють. Більш того, не вступають у стате-

ві стосунки. Піст триває тільки у світлий час доби — з ран-

кової молитви (намазу) і до вечірнього азана (призову на 

намаз). Тобто їсти та пити можна все що завгодно, але 

тільки вночі.

 ІУДЕЇ

А ось в іудаїзмі існує єдиний пісний день, передбачений 

Мойсеєвим законом, хоча пізніше були встановлені ще 

кілька постів. Це Йом Кіпур, або Судний день. Духовна 

сутність його полягає в очищенні душі, покаянні й про-

щенні. Протягом доби Йом Кіпур віруючим суворо забо-

роняється працювати, а ще — вмиватися, носити шкіря-

не взуття, пити та їсти. Послабити піст дозволяється ли-

ше вагітним жінкам і важко хворим. Напередодні віруючі 

просять пробачення у близьких та знайомих не тільки за 

лихі вчинки, але й за слова, адже якщо тобі не пробачили 

люди, то не пробачить і Бог.

×ÀÑ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ 
Î×ÈÙÅÍÍß
РОЗПОЧАВСЯ ВЕЛИКИЙ ПІСТ  ОДИН 
З НАЙВАЖЛИВІШИХ ТА НАЙСУВОРІШИХ, 
ЯКОГО ДОТРИМУЮТЬСЯ ВІРЯНИ СХІДНОГО ОБРЯДУ. 
ЗГІДНО З БІБЛІЄЮ, ВІН Є НАГАДУВАННЯМ 
ПРО СОРОКАДЕННИЙ ПІСТ СПАСИТЕЛЯ У ПУСТЕЛІ. 
ПРОТЯГОМ НЬОГО ХРИСТИЯНИ МАЮТЬ НЕ ЛИШЕ 
ОБМЕЖУВАТИ СЕБЕ У ПЕВНІЙ ЇЖІ, ЦЕ ЩЕ Й 
ЧУДОВА МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕОСМИСЛИТИ 
СПРАВЖНІ ЦІННОСТІ СВОГО ЖИТТЯ

КАЛЕНДАР ХАРЧУВАННЯ КАЛЕНДАР ХАРЧУВАННЯ 
НА ВЕЛИКИЙ ПІСТНА ВЕЛИКИЙ ПІСТ

 1-й ТИЖДЕНЬ ПОСТУ
Тиждень суворого посту. У понеділок (27 лютого) 

потрібно повністю відмовитися від їжі, з вівторка по 

п'ятницю — сухоїдіння, субота і неділя — гаряча їжа 

з олією, трохи вина.

 2-й6-й ТИЖДЕНЬ ПОСТУ
Понеділок, середа, п'ятниця — сухоїдіння, вівторок 

і четвер — гаряча їжа без олії, субота і неділя — гаряча 

їжа з олією, трохи вина.

 7-й ТИЖДЕНЬ ПОСТУ
Дозволено тільки сухоїдіння, в п'ятницю (14 квіт-

ня) потрібно повністю відмовитися від їжі.

Сухоїдіння — це їжа без попередньої термічної об-

робки (відварювання, обсмажування, гасіння або за-

пікання).

Гаряча їжа без олії — страви без додавання олії та 

інших жирів.

Гаряча їжа з маслом — страви з олією (соняшнику, 

оливи, льону, гірчиці та інших).

Повна відмова від їжі: 27 лютого — початок посту 

і 14 квітня — Велика п'ятниця.

Рибний день (можна їсти рибу і морепродукти): 

7 квітня — Благовіщення, 8 квітня — Лазарева субота 

(дозволена ікра), 9 квітня — Вербна неділя.

Церковне вино: можна трохи по суботах і неділях, 

крім 15 квітня (субота).

Зауважимо, що не дотримуватися Великого посту 

можуть:

 діти до 14 років;

 вагітні жінки і мами, що годують грудьми;

 люди похилого віку або з хронічними хворобами, 

яким може нашкодити піст;

 люди у важкій життєвій ситуації, наприклад, 

у прифронтових територіях;

 військовослужбовці;

 мандрівники.

У 2023 році Великий піст почався 27 лютого і триватиме до 15 квітня у православних християн, а у католиків 
— розпочався 22 лютого і завершиться 6 квітня. Дата Великого посту змінна та залежить від дати 

Великодня. У 2023 році православні християни відзначають Великдень 16 квітня, а католики — 9 квітня.
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ТВОРЧИЙ КЛУБ РУКОДІЛЛЯ «НАТХНЕННЯ» ІСНУЄ ВЖЕ СІМ РОКІВ ТА ОБ’ЄДНУЄ ЗОВСІМ 
РІЗНИХ ЛЮДЕЙ  ЗА ВІКОМ, ПРОФЕСІЄЮ, ВПОДОБАННЯМИ. ЦЕ ВИДНО ІЗ РОБІТ, ВОНИ 
ТАКІ Ж РІЗНІ, ЯК І МАЙСТРИНІ, ЩО ЇХ СТВОРЮЮТЬ. ХТОСЬ ЛЮБИТЬ ВИШИВАТИ ХРЕСТИКОМ, 
ХТОСЬ ОБИРАЄ БІСЕР АБО СТРІЧКИ, ІНШОМУ ДО ВПОДОБИ МАЛЮВАННЯ ЧИ СТВОРЮВАННЯ 
ЛЯЛЬОК. ОДНАК УСІХ ОБ’ЄДНУЄ ЛЮБОВ ДО ТВОРЧОСТІ, ІНТЕРЕС ДО НОВИХ СПОСОБІВ 
САМОВИРАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ТЕ ПРЕКРАСНЕ, ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ СВОЇМИ РУКАМИ

Т
радиційно на зимові свята 

майстрині демонструють 

свої роботи в галереї «Бу-

зок». Незважаючи на те що зараз 

відбувається, вони змогли провес-

ти виставку і в цьому році та по-

ділитися з гостями теплом своїх 

сердець. Це був справжній пода-

рунок харків’янам. На жаль, не всі 

рукодільниці взяли участь у показі 

під час війни, бо більша частина 

роз’їхалася по різних куточках кра-

їні, а дехто поїхав за межі України.

Сувора доля не оминула й учас-

ниць клубу «Натхнення душі». 

Майстриня Галиня Дягілева під 

час бойових дій на Північній Сал-

товці втратила своє житло і разом 

з ним всі свої вишиті картини.

В її колекції було понад 50 дій-

сно шедеврів. Але життя продо-

вжується і у Галини Іванівни вже 

багато нових творчих планів. Клуб 

щиро підтримує майстриню, і всі 

впевнені, що на наступних вистав-

ках знову будуть демонструватися 

її роботи.

У кожного свій шлях до мисте-

цтва. Наприклад, Жанетта Храпо-

ва захопилася малюванням, вже 

коли вийшла на пенсію. Вона від-

чувала нестерпне бажання писати 

маслом. Потім зацікавилася ви-

шивкою. Свої картини Жанетта 

Іванівна створює тільки за власни-

ми схемами. Тому це ексклюзивні 

роботи.

Кожна майстриня має свій осо-

бистий почерк. Роботи Вікторії 

Півоварової дуже різноманітні. 

Кожного року вона дивує своїми 

знахідками.

А ось роботи Світлани Семе-

нової взагалі щось непереверше-

не. Глядачі завжди здивовані, не 

можуть повірити, що її картини 

дійсно вишиті, а не намальова-

ні. Майстриня створює полотна в 

техниці гобеленовий стібок.

Майстер-лялькар Віолетта Со-

лонецька не змогла в цьому році приїха-

ти і взяти участь в виставці. Але зробила 

харків`янам чудовий подарунок — написа-

ла вірші.

…Майстрині клубу вишивання

Під гуркіт смерчів і тривог

Створили сад вишневий біля хати

І молодят закоханих удвох…

«Дякуємо нашим відвідувачам за відгуки 

і теплі слова. Це надихає нас на створення 

нових робіт. На цей рік заплановано проведення ще де-

кількох показів у виставкових залах Харкова. Найближ-

чий відбудеться у квітні в Обласному організаційно-мето-

дичному центрі культури і мистецтва. Наші роботи також 

можна побачити в Instagram @nathnennya_kh та на https://

www.facebook.com/groups/1148084028670853/members/

Ми завжди раді прийняти усіх, кому подобається ви-

шивка та інші види рукоділля, хто бажає спілкуватися та 

ділитися своїм захопленням з іншими.

Чекаємо на вас!» — запрошують у творчому клубі.

25 ЛЮТОГО В ТРЦ «НІКОЛЬСЬКИЙ» 
ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ВІДКРИТЕ ТРЕНУВАННЯ 
«ЮНІ ТА НЕЗЛАМНІ», ЦЬОГО РАЗУ З ТАЕКВОНДО

С
правжній майстер-клас показали вихованці та 

провідні тренери ДЮСШ «ХЗТД», Богодухів-

ської ДЮСШ. У видовищному показовому ви-

ступі задіяли понад 200 спортсменів.

Бажаючі мали змогу брати участь в активних фізичних 

вправах. Всі учасники отримали подарунки, а провідних 

тренерів нагородили Почесними грамотами Департамен-

ту у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР.

ÍÀÒÕÍÅÍÍß ÄÓØI

ÞÍI ÒÀ ÍÅÇËÀÌÍI
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КОТЕЛЬНЯ № 3 НА ПІВНІЧНІЙ 
САЛТІВЦІ У МИРНИЙ ЧАС ЖИВИЛА 
30 БАГАТОПОВЕРХІВОК. АЛЕ ЩЕ 
В ПЕРШІ ДНІ ВІЙНИ ЇЇ БУЛО 
ПОШКОДЖЕНО ОБСТРІЛАМИ

Д
иректор технічний КП «Харківські 

теплові мережі» Євген Кауркін роз-

повів, що перший приліт стався по 

ангарному приміщенні, потім по адмінбу-

дівлі, потім вже по котельному обладнанню. 

Котельню були вимушені закрити.

Але попри це, тепловики змогли перела-

штувати роботу інших котелень, щоб спо-

живачі вцілілих будинків Північної Салтівки 

отримували газ і тепло.

Тут проведені мінімальні ремонтні роботи, щоб не до-

пустити подальшого руйнування будівель. А от щодо по-

вного відновлювання, то 

наразі триває процес про-

єктування реконструкції. 

Чекають, що в березні він 

буде вже готовий.

Загалом за рік війни 

у Харкові з 260 котелень 

було пошкоджено ворогом 

— 44. За попередніми під-

рахунками, збитки «ХТМ» 

сягають за мільярд гри-

вень.

Незважаючи на це, пе-

ред опалювальним сезо-

ном тепловики спромоглися підготувати місто до зими. 

Хоча через масовані обстріли їм довелося п’ять разів з ну-

ля перезапускати систему опалення у 2022-му і два рази 

вже в цьому році. Відновлювальні роботи у місті не при-

пиняються ні на день, зауважують на підприємстві.

— Коли будівельники закінчу-

ють ремонтні роботи, у тому числі 

внутрішньо будинкових мереж, ви-

кликають нас і ми подаємо послугу 

будинкам, які ще в цьому році не 

бачили тепла, — повідомляє Евген 

Кауркін. — Відремонтовані у Харко-

ві на сьогодні котельні мають змо-

гу працювати автономно, що вкрай 

важливо в умовах воєнного часу. За-

вдяки міжнародним партнерам та 

допомозі міста вони всі забезпечені 

генераторами.

Протягом 2023-го у Харкові пла-

нують реконструювати 7 котелень та встановити там нове 

сучасне енергоефективне обладнання.

ÂIÄÐÅÌÎÍÒÓÂÀËÈ 
I ÂÈÊÎÍÀËÈ 
ÇÀÌÎÂËÅÍÍß
Ще не так давно будівельники відновили цю 
багатоповерхівку на околиці П’ятихаток після кількох 
прильотів. Зараз вже і не віриться, що вона була 
серйозно зруйнована. Люди повернулися 
до своїх квартир.

П
роте роботи у міських комунальників на 

об’єкті ще вистачає. Так, в одному з під’їздів 

пожильці попросили зробити більш ком-

фортний вихід для літніх людей.

— Мешканці цього будинку звернулися до Харків-

ського міського голови Ігоря Терехова з проханням 

встановити пандус та поручні, бо тут мешкає багато 

людей з фізичними вадами та літніх. Наше підприєм-

ство, крім усього іншого, якраз робить ремонти вхідних 

груп, тому раді були допомогти, — повідомив виконроб 

КП «ХРБП» Євген Ємець. — Також у будинку закрили 

вікна та контури, щоб зберегти тепло. Загалом наше 

КП працює у трьох районах міста: Київському, Салтів-

ському та Немишлянському. Заявки від містян надхо-

дять на номер 1562, і ми їх відпрацьовуємо. За весь час 

ми закрили вікна у 384 будинках, це 5300 вікон. Відре-

монтовані 220 дверей та 160–180 східців. Це здебільшо-

го відновлення після прильотів. Підприємством сфор-

мовані аварійні бригади, які оперативно реагують на 

запити. У нас для цього є все необхідне.

ÐÀÍÈ ÂIÉÍÈ
Ця типова п’ятиповерхівка в Індустріальному районі, 
яких досить багато у Харкові, серед тих, що має свої рани 
війни, нанесених ворогами.

З
овні наче ціла, але весь жах усередині. Здавало-

ся б, скільки сили потрібно, щоб пробити ма-

сивні залізобетонні плити, як олівцем аркуш 

паперу? Виконроб КП «Харківжилбуд» Віталій Локтєв 

повідомив, що внаслідок влучання пробиті дах, вихід 

на нього та плити перекриття: одна впала в квартиру, 

інша — у під’їзд:

— Наша аварійна бригада одразу зробила тимчасове 

накриття даху від опадів. Зараз вже триває капітальний 

ремонт покрівлі, також встановимо нові плити пере-

криття. Потім відновимо вихід на дах. Також відремон-

туємо під’їзд і постраждалу квартиру. Для цього маємо 

весь будівельний матеріал, спеціалістів і бажання пра-

цювати.

Окупанти цілий рік нещадно обстрілюють будь-які цивільні 
об’єкти в Харкові. Адже одне з головних завдань ворога — 
залякати мирних мешканців, посіяти паніку в суспільстві 
та змусити людей зневіритися у перемозі України.

У
же на другий день війни армія рф вдарила по 

центру служби крові, випустила снаряди по об-

ласній дитячій лі-

карні, а потім вже регулярно 

руйнувала медзаклади в усіх 

районах міста. Але медики не 

припиняли роботу жодного 

дня. Змінили звичні палати 

на укриття та продовжили 

рятувати людей.

Директорка Міської дитя-

чої клінічної лікарні Марина 

Кучеренко розповіла, що ма-

ленькі пацієнти з онкогема-

тологічною патологією та іншими гематологічними захво-

рюваннями цілодобово отримували хіміотерапію в умовах 

сховища. А лікарі в операційних, попри бомбардування, 

продовжували свою справу.

Загалом у Харкові вже зруйнова-

но понад півсотні лікарень. І хоча 

ставати до їхнього відновлення ще 

рано — війна триває й ризики ра-

кетного обстрілу у прифронтово-

му місті ще завеликі — у Харкові 

з’являються мобільні медзаклади. 

Наприклад, на Салтівці розмісти-

ли модульну амбулаторію. Вона 

тимчасово працюватиме замість 

10-ї поліклініки, яку розбомбили російські окупанти.

— У нашу поліклініку було десь сім влучань, 6-й та 7-й 

поверхи зруйновані вщент. Медзаклад наразі нездатний 

надавати допомогу. І ця амбулаторія стала у нагоді, — ка-

же директорка Міської поліклініки № 10 Тетяна Лисенко.

І весь цей час харківські лікарі в буквальному сенсі да-

рують життя. За час війни в місті народилося понад 1661 

немовля. У Харківському міському перинатальному центрі 

приймали пологи від першого дня війни — під обстрілами, 

в умовах підвалу і без світла. 24 лютого 2022 року в Харко-

ві народилося 45 дітей. І в річницю війни вони відзначили 

перший рік народження. Малеча не застала мирного жит-

тя, та щодня українські захисники роблять усе, аби вже зо-

всім скоро вони побачили, в якому красивому та сильному 

місті народилися. Усі впевнені: перемога — близько.

ÌÅÄÈÊÈ ÍÅ ÏÐÈÏÈÍßËÈ 

ÐÎÁÎÒÓ

ÂIÄÍÎÂËÅÍÍß
ÍÀ ÑÒÀÄIЇ ÏÐÎЄÊÒÓÂÀÍÍß
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С
ценарист Артем Кобзан каже, Анна розповіла, 

що відбувалося в місті: «Її розповідь надихну-

ла мене написати історію про звичайну дівчину 

з медичного університету, фельдшерку, яка раптом стала 

уособленням надії».

Наразі творці стрічки розповіли і про те, як вони зніма-

ли фільм в умовах війни та що лишилося за кадром.

ВІЙСЬКОВИЙ ЕКСПЕРТ ВСЕ КОНТРОЛЮВАВ
Режисер Денис Тарасов розповідає, що перед тим, як 

вийти на знімальний майданчик, хвилювався, наче сту-

дент.

– Незважаючи на те що в мене є досвід, я вже багато 

чого зняв, я ніколи не знімав під час війни, коли навколо 

тебе сирени, вибухи… Це дуже велика відповідальність пе-

ред глядачами, які будуть дивитися твоє кіно,— пояснює 

Тарасов.— Ми знімали саме художнє кіно, тому його не 

треба сприймати як документалістику, де в кожному кадрі 

має бути стовідсоткова правда. Звісно, ми намагалися, щоб 

правдивість була, але у нас є художні переосмислення, які 

не завжди співпадають з тим, як було в реальності. Ми, на-

приклад, не могли робити вибухи, багато диміти, знімати 

у справжніх зруйнованих квартирах у Харкові, бо там зні-

мати не можна. Тому ми знайшли декілька будинків в Ірпе-

ні, які, на наш погляд, дуже схожі на будинки на Салтівці.

У Харкові відзняли лише заявочні плани. Найбільшу ж 

кількість сцен знімали в Київській області. Наприклад, 

зйомки епізоду з обміном полонених проходили у селі 

Маковище, де околиці були заміновані під час російської 

окупації у лютому-березні 2022 року. Тому, коли узгодили 

місце зйомки з військовими, місцевість на відсутність мін 

додатково обстежували спеціалісти ДСНС.

– Я добре пам'ятаю цей день,— згадує актор Данило 

Мірешкін.— Як завжди перед зміною, я сидів у гримва-

гоні, готувався до зйомок, і раптом адміністратор гово-

рить в рацію: «Любі друзі, будьте уважні, не заходьте на 

поля, бо вони заміновані». В цю мить стало якось ніяково. 

Гримвагон стояв на дорозі поруч із замінованим полем, 

а з нами на майданчику працював військовий експерт, 

який контролював, аби усі були на безпечній території.

Герой актора Данила Мірешкіна — фельдшер Павло, 

який на початку повномасштабної війни вирішує повер-

нутися з-за кордону до рідного міста, щоб допомагати ко-

легам рятувати інших. Актор зізнається, що про таку роль 

мріяв давно.

А от кастинг акторів на роль окупантів був чи не най-

складнішим етапом — ніхто не хотів грати росіян, то ж 

претендентів шукали понад місяць. До 

речі, форма й шеврони російських вій-

ськових у серіалі справжні і були надані 

знімальній групі нашими захисниками.

ПРОЙШЛИ КУРС ФЕЛЬДШЕРА 
ПРЯМО НА МАЙДАНЧИКУ

Образ Анни Андрющенко, фельдше-

ра Надію, втілила на екрані Вероніка 

Дюпіна. Для акторки це перша головна 

роль у кіно.

– До зйомок, на жаль, я нічого не 

вміла робити, не проходила жодних 

курсів надання першої медичної допо-

моги,— розповідає Вероніка Дюпіна.—

Найбільшу частину роботи ми вже ро-

били на знімальному майданчику. Там постійно були при-

сутні фельдшери, які допомагали мені, і це було дуже піз-

навально. Раніше я могла максимум поміряти тиск. А от 

робити уколи, кардіограми, ставити крапельниці, робити 

перев’язки — в цьому була повний нуль. Завдяки нашим 

фельдшерам всьому навчилася, і достатньо швидко. Це 

був мій особистий квест — вивчити всі медичні маніпуля-

ції. Але коли ти пробуєш-пробуєш-пробуєш і в тебе ви-

ходить, це — кайф.

За словами Вероніки, найважче було впоратися з вели-

кими фізичними навантаженнями:

– Наприклад, ми постійно носили людей на ношах. До 

того ж я присутня на кожній зміні, майже в кожній сцені, 

під час зміни я майже не відпочивала. Це було цікаво, але 

й складно. Миттєво банально закінчувалися сили, я відчу-

вала якісь внутрішні моменти слабкості, хотілося 

просто впасти комусь на ручки, щоб мене заспо-

коїли. Але з іншого боку, проєкт став для мене 

особистим челенджем.

Першу зарплатню зі зйомок Вероніка задона-

тила на допомогу ЗСУ.

 У КАДРІ  НЕ ДЕКОРАЦІЇ, 
       А РЕАЛЬНІ РОЗБИТІ КВАРТИРИ

Значно легше було на знімальному майдан-

чику Антоніні Хижняк, яка зіграла фельдшерку 

і напарницю Надії. Акторка давно цікавиться 

медициною, а навесні минулого року відвідувала 

тренінги парамедиків.

– Вважаю, зараз кожному варто або пройти ві-

деонавчання, або піти на курси, їх дуже багато. Є 

і безкоштовні зустрічі з медиками, фельдшерами, параме-

диками. Треба бути готовим до всього — і щоб допомогти 

собі, і тим, хто цього 

потребує,— вважає 

Хижняк.

Проте, за словами 

Тоні, дуже непросто 

їм було зніматися 

в зруйнованих квар-

тирах.

– Це не деко-

рації, це реальна 

квартира, будинок, 

в якому жили люди. 

Це тиснуло на мозок 

найбільше,— розпо-

відає вона.— У нас 

була не одна змі-

на в Ірпені, ми знімали ще масові сцени зі швидкими та 

пожежними машинами. Звісно, ми не влаштовували по-

жежі, не робили вибухи, але за допомогою світла та дим-

машини, яка створює ефект безпечного диму, намагалися 

зняти потрібний кадр. І весь цей час усередину мене за-

крадалася думка, щоб ми не травмували жителів міста по-

вторно.

Шоковими називає зйомки в розбомблених будинках 

і Вероніка Дюпіна:

– Коли ми тільки зайшли в розбомблений будинок, 

я була сконцентрована на ролі та сцені, яку мала гра-

ти. Мені й на думку не спало, що навколо не павільйон. 

Але коли прозвучала команда «стоп», мене охопив шок. 

В квартирі все згоріло, але досі були елементи життя —

шафа, в якій висять речі, банки з соліннями на кухні.

Проте, як наголошує режисер, їхня історія не про війну 

як таку. «Я — Надія» — це насамперед історія про людей, 

які живуть під час війни і, незважаючи на небезпеку, сіда-

ють у швидку і їдуть рятувати життя.

«ß — ÍÀÄIß»:
ÏÐÎ ÒÈÕ, ÕÒÎ 
ÐßÒÓЄ ÆÈÒÒß
24 ЛЮТОГО ТЕЛЕКАНАЛ 2+2 ПРЕДСТАВИВ УКРАЇНЦЯМ 
ПРЕМ'ЄРУ ЧОТИРИСЕРІЙНОЇ ВОЄННОЇ ДРАМИ «Я  НАДІЯ». 
НА СТВОРЕННЯ ЦЬОГО ФІЛЬМУ АВТОРІВ НАДИХНУЛА 
ІСТОРІЯ 22РІЧНОЇ ФЕЛЬДШЕРКИ АННИ АНДРЮЩЕНКО, 
ЯКА НА ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 
ЗАЛИШИЛАСЯ У ХАРКОВІ РЯТУВАТИ ЛЮДЕЙ

Про виробництво серіалу, де головна героїня буде 
списана з неї, харків`янка Анна Андрющенко дізналася 
вже під час зйомок. З авторами проєкту фельдшерка 
познайомилася прямо на знімальному майданчику.
– Я була вражена. Актори просто зі сльозами на 
очах дивилися на мене і дивувались, як таке може 
бути, що такі молоді спеціалісти зустріли такий 
«не дитячий» удар на свою долю? Напевно, це 
парадокс українського народу, — говорить Анна 
Андрющенко. — Майже на всіх фото з цієї зустрічі ми 
посміхаємося, ми вже пристосувалися, трохи навіть 
звикли до обстрілів, але в кожного — свій біль.
Нещодавно Анна вийшла заміж за свого колегу, 
фельдшера Дмитра Диканя.
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Ãîðîñêîï íà 28 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Сегодня не желательно принимать важные решения 

и браться за проекты, в которых вы сомневаетесь. Лучше 

заняться давно начатыми, но по какой-то — объектив-

ной или субъективной — причине зависшими делами.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Под категорическим запретом находятся сплетни 

и интриги на рабочем месте — они не только помешают 

делам, но и создадут нервозную обстановку в отноше-

ниях между вашими коллегами.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
В ближайшие дни вы получите мощную планетарную 

поддержку, чтобы пересечь новые горизонты, даже если 

возникнут проблемы и трудности. Необходимо разумно 

использовать свое красноречие, чтобы привлечь вни-

мание новых контактов, которые будут иметь значение 

в вашей профессиональной деятельности.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы вспомните о делах, которые оставили или ото-

двинули на второй план. Воплощение их в жизнь при-

ведет к личному и финансовому процветанию. Идите 

к намеченной цели, мечту не принято покидать.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
От активной деятельности сейчас надо отказаться. 

Желательно провести день в тишине и покое, а силы 

и энергию тратить экономно. Не сорите деньгами — на-

чав с незначительной покупки, можно увлечься и по-

тратить большую сумму, о чем впоследствии придется 

пожалеть.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Ссора, возникшая на ровном месте, может привести 

к серьезному конфликту. Важно тщательно следить за 

словами — велик риск в эмоциональном порыве сказать 

нечто такое, о чем впоследствии будете сильно жалеть.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Встреча с друзьями, которую звезды рекомендуют 

вам устроить, несмотря на сложное время, позволит не 

упасть духом: вы сможете поддержать и приободрить 

друг друга, что в такие времена очень важно. В делах ду-

шевных намечаются отличные перспективы. В начале 

марта вы встретите свою любовь.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сейчас вы как никогда нуждается в теплых словах 

и душевной беседе, которые могут дать только близкие 

люди — любимый человек, лучшая подруга или родите-

ли, поэтому не стоит отказываться от общения с ними.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Как известно, благими намерениями вымощена до-

рога в ад: если не хотите, чтобы вас обвинили во всех 

возможных грехах, не вмешивайтесь в чужую личную 

жизнь и не давайте непрошенных советов.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Пришло время профессиональных успехов. Конец 

февраля — период сортировки, выбора между тем, что 

вам подходит и что — нет. Ваши амбиции будут на вер-

шине, и вселенная, в конце концов, преподнесет вам са-

мые лучшие возможности.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Выход из непростой жизненной ситуации удастся 

найти тем, кто сможет взглянуть на сложившиеся об-

стоятельства под новым, непривычным углом зрения. 

Привычные пути решения проблемы положительного 

результата не дадут.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Несмотря на то что профессиональные дела пона-

чалу пойдут без особых препятствий и осложнений, 

расслабляться не стоит — необходимо быть готовыми 

к любым неожиданностям. Вечер лучше всего провести 

в уединении, занимаясь любимыми делами и не думая 

о плохом.
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По горизонтали: 7. Искусственное охла-

ждение водонасыщенных грунтов до темпе-

ратуры ниже 0 градусов с целью упрочения 

и достижения водонепроницаемости. 8. При-

чина, источник чего-нибудь неблагоприятно-

го. 9. Десерт из протертых фруктов. 10. Тон-

ко скрученные натуральные или химические 

волокна. 13. Совокупность норм поведения. 

14. Металлическая пластинка, используемая 

в качестве застежки или украшения. 15. Раз-

новидность ивы. 16. Лучшие растения, семе-

на или животные, наиболее пригодные для 

разведения, воспроизводства. 17. Элементар-

ная частица. 18. Созвучие концов стихотвор-

ных строк. 21. Кормушка для скота. 23. Суп 

со свеклой и другими овощами. 24. Наука 

о товаре как предмете торговли.

По вертикали: 1. Устройство для приема 

и регистрации радиоизлучения космических 

объектов. 2. Кустарник некоторых пород 

ив. 3. Вид общественного городского транс-

порта. 4. Тонкий специалист по какому-ни-

будь делу, пройдоха. 5. Одновременный выстрел из 

нескольких орудий. 6. Метод выполнения операций 

с использованием оптических приборов. 10. Жир, об-

разующийся при варке. 11. Официально установлен-

ный размер стоимости, оплаты, обложения чего-либо. 

12. Текстильный банан. 19. До революции: промысел, 

состоящий в перевозке грузов и людей. 20. Специаль-

но оборудованная площадка для дрессировки живот-

ных. 22. Духовное лицо, которое заведует мечетью. 

23. Нечто бессмысленное, вздорное, несвязное.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 7. Замораживание. 8. Вина. 9. Пюре. 10. Нитка. 13. Этика. 14. Бляха. 15. Верба. 16. Элита. 17. Кварк. 

18. Рифма. 21. Ясли. 23. Борщ. 24. Товароведение.

По вертикали: 1. Радиотелескоп. 2. Лоза. 3. Такси. 4. Химик. 5. Залп. 6. Микрохирургия. 10. Навар. 11. Тариф. 12. Абака. 

19. Извоз. 20. Манеж. 22. Имам. 23. Бред.

КК
ожна людина щодня втрачає 

близько 100 волосин. Такі показ-

ники вважаються нормальними 

до того часу, поки на місці старого волосся 

виростає нове. Але іноді навіть дуже густа 

шевелюра починає посилено рідіти. Чи то 

ковід зробив свою справу, чи то наслідки 

стресу від війни далися взнаки. Але про-

блема таки є. І більшість людей уже всер-

йоз побоюються алопеції, яку в народі 

просто називають облисінням.

 ЧОМУ ВИПАДАЄ ВОЛОССЯ
Причин випадіння волосся може бути кілька:

 спадковість — найпоширеніша причина;

 інфекційні захворювання, зокрема коронавірус;

 гормональні зміни;

 ліки чи добавки. Випадіння волосся може бу-

ти побічним ефектом прийому різних препаратів, 

наприклад, препаратів, які приймають при артриті, 

депресії або проблемах із серцем;

 променева терапія;

 стрес — у цьому разі випадіння волосся зазви-

чай тимчасове і нечасто закінчується облисінням;

 дефіцитні стани, наприклад коли організму не 

вистачає заліза;

 неправильний догляд, наприклад, тугий хвіст 

або коса можуть вплинути на стан волосся — у люди-

ни розвивається так звана тракційна алопеція. Також 

високі температури під час косметичних процедур 

можуть нашкодити структурі волосся і призвести до 

випадіння.

Як лікувати облисіння? Успіх лікування визнача-

ється комплексним підходом: потрібно поєднувати 

домашнє лікування та професійні процедури.

ДОМАШНІЙ ДОГЛЯД
Шампуні, на етикетках яких написано, що допо-

магають від випадіння, не діють. При терапії ало-

пеції використовують спеціальні лосьйони, у складі 

яких можуть бути такі речовини, як амінексил та мі-

ноксидил. Такі засоби може призначити лише лікар-

трихолог. Також можна спробувати мікронідлінг. 

Пристрій містить сотні крихітних голок та викорис-

товується для масажу шкіри голови. Але перед його 

придбанням необхідно проконсультуватись із трихо-

логом. Іноді такий масаж може зашкодити.

ПРОФЕСІЙНІ ПРОЦЕДУРИ
Без професійної допомоги навряд чи вдасться зу-

пинити випадіння волосся. Для лікування облисіння 

роблять ін'єкції в проблемні ділянки шкіри. Зазви-

чай таке лікування триває від 4 до 8 тижнів.

У деяких випадках можуть рекомендувати пере-

садку волосся. Це особливо актуально при спадко-

вій формі алопеції (андрогенній), коли залисини 

з'являються на скронях і маківці. Рішення про пе-

ресадку волосся приймає лікар разом із пацієнтом 

після повторної фототрихограми та неефективності 

інших видів лікування.

Ç ÃÀÐÍÎÞ ÇÀ×IÑÊÎÞ — Ç ÃÀÐÍÎÞ ÇÀ×IÑÊÎÞ — 
ÇÀÂÆÄÈ!ÇÀÂÆÄÈ!
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