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28 ИЮЛЯ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ И РЯД 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО СОЗДАНИЮ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ХАРЬКОВСКАЯ АРМИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ»

  подписании приняли участие Харь-
ковский городской голова Игорь 
Терехов и  руководители обществен-

ных и  благотворительных организаций: 
«Добробат — добровольческий строитель-
ный батальон», «Благотворительный фонд 
«Отстроим Харьков» — Волонтерская ини-
циатива «Отстроим Харьков вместе», «Рота-
ри клуб Харьков Нью Левел».

Игорь Терехов поблагодарил волонтеров 
за помощь, которую с  начала войны они 
оказывают коммунальным службам, бой-

цам теробороны, военным и всем жителям 
Харькова:

— Я безмерно благодарен волонтерам, ко-
торые вместе с нами разбирают завалы, эва-
куируют людей из опасных районов, помога-
ют продуктами питания, готовят и развозят 
еду, покупают нашим защитникам бронежи-
леты, автомобили. Знаково, что мы подпи-
сываем этот меморандум в День Украинской 
Государственности. Впереди нас ждет очень 
много работы. Нам нужно победить агрессо-
ра, отстоять Харьков. Я уверен, что не за го-

рами тот день, когда мы все вместе начнем 
отстраивать наш город. После победы он 
станет еще красивее и комфортнее.

Руководитель БО «Благотворительный 
фонд «Отстроим Харьков» — Волонтерская 
инициатива «Отстроим Харьков вместе» 
Станислав Бочарников отметил, что с  на-
чала войны на улицы города выходят сот-
ни харьковчан, среди которых — женщины, 
дети, старики. Каждый из них вносит свой 
вклад в  ликвидацию последствий россий-
ской агрессии. Однако, если объединить 
усилия всех харьковчан, это можно будет 
сделать намного быстрее.

— Мы собрались здесь, чтобы аккуму-
лировать силу харьковчан, создать армию 
восстановления. Без этого город не высто-
ит. Наша сила — в наших действиях! — под-
черкнул Станислав Бочарников.

Продолжение на стр. 3

ÃÎÐÎÄ È ÂÎËÎÍÒÅÐÛ: 
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ÎÑËÀÁÈÒÜ 
ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ
Дорожная карта санкций, 
наработанная Международной рабочей 
группой по санкциям против россии, 
которую возглавляют руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак 
и директор Института международных 
исследований Фримана-Спогли (FSI), 
экс-советник Президента США 
по национальной безопасности посол 
Майкл Макфол, выполнена на 60%.

В ходе онлайн-об-

щения с предста-

вителями ведущих 

европейских СМИ 

Андрей Ермак отме-

тил, что еще четыре 

месяца назад все это 

казалось невероят-

ным:

— Мы прилага-

ем все усилия, чтобы завтра факт выпол-

нения всех рекомендаций нашей группы 

стал свершившимся. Цель международной 

санкционной группы, созданной по ини-

циативе Президента Украины Владимира 

Зеленского,— превратить россию в бумаж-

ного тигра с картонным мечом. Необходи-

мо нанести сокрушительный удар по эко-

номике агрессора, лишить его денег. Об-

разно говоря, заменить его сталь картоном. 

Победа Украины в войне будет совокупно-

стью многих элементов, в первую очередь 

героизма украинских военных и остальных 

граждан, успехов на фронте, экономиче-

ского прессинга в виде мощных санкций. 

Наше государство активно работает над 

проблемой обхода ограничений и ведет для 

этого большую дипломатическую и геопо-

литическую деятельность. На переговорах, 

которыми заканчиваются все войны, мы 

должны иметь сильную позицию. Также не 

может быть никаких компромиссов в отно-

шении независимости, территориальной 

целостности и суверенитета Украины,—

сказал Андрей Ермак.

Сопредседатель группы Майкл Макфол 

отметил, что санкции являются одним из 

инструментов, которые могут помочь за-

кончить ужасную войну россии против 

Украины, подчеркнув, что рабочая груп-

па сейчас насчитывает более 60 членов из 

разных стран.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТМЕЧЕН ПРЕМИЕЙ 
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ЗА ЛИДЕРСТВО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА УИНСТОНА 
ЧЕРЧИЛЛЯ. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Г
лава Международного общества Лоуренс 

Геллер при включении из пресс-центра 

Офиса Премьер-министра Великобритании 

(Лондон) отметил, что в наши дни происходят со-

бытия и явления, которых не было со времен Уин-

стона Черчилля 80 лет назад:

— Преданность Владимира Зеленского осново-

полагающим принципам демократии и твердость 

в защите своей страны помогает Европе понять себя, 

а его отстаивание демократии вдохновляет всех нас.

Борис Джонсон также подчеркнул, что после начала 

полномасштабной войны рф против Украины Влади-

мир Зеленский преодолевает сверхсложные испыта-

ния и вдохновляет своим лидерством.

— Украинский народ — это лев, а вы должны быть 

его голосом. Голосом против тирании, добра против 

зла, света против тьмы. Мы знаем, что Украина не 

только может победить — она победит! И когда этот 

день наступит, Украина утвердится как сильное неза-

висимое государство.

Благодаря за награду, Президент Украины отметил, 

что эта премия олицетворяет не только его усилия, но 

и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, кото-

рые отличились в боях с российским агрессором.

— Эта награда была бы невозможна, если бы весь 

украинский народ не поднялся для защиты свободы от 

нападения тирании. Украинцы и европейская история 

всегда будут помнить тех, кто без колебаний пришел 

на помощь украинскому народу и идее свободы в це-

лом. Сейчас мы вместе боремся за то, чтобы ни один 

агрессор никогда больше не рассматривал войну как 

средство для достижения захватнических целей. Мы 

способны остановить любое зло, которое угрожает на-

шей свободе. Только общего лидерства всего свобод-

ного мира может хватить для этого. И должно хватить 

и терпения. Терпения на пути к победе. Сегодня никто 

не знает, сколько времени и усилий понадобится, что-

бы дойти до нее. Но победа стоит того, чтобы дойти. 

И станет нашей с вами общей историей. Такой же вы-

дающейся, что нас с вами будут цитировать впослед-

ствии так же, как мы сейчас цитируем сэра Черчил-

ля, — сказал Президент.

ÎÑÒÀÍÎÂÈÌ ËÞÁÎÅ ÇËÎ!

НОВИНИ МІСТАГЕРОЯ ХАРКОВА «ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
З 25 ЛИПНЯ 2022 РОКУ ВИХОДЯТЬ НА КАНАЛІ «ТРІОЛАН ІНФО» 

Дивіться о  9.00, 12.00, 18.00, 22.00

«ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — щоденна інформаційна програма, в якій все оперативно та достовірно — 
про війну, ї ї наслідки, про політику та економіку, про життя харків’ян і самого міста.

28 июля наша страна впервые отметила День Украинской 
Государственности. Харьковчан поздравил Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

М
эр отметил, что этот праздник был установлен 

не случайно — именно во время полномасштаб-

ной войны россии против Украины:

— Наш враг цинично манипулирует событиями далеко-

го прошлого и оправдывает свое вторжение на нашу терри-

торию в том числе и фейковыми историческими наррати-

вами, на которых базируются его имперские амбиции. Но 

вся российская идеология — это обман и фальсификации.

В случае с Украиной — все иначе. Праздник украинской 

государственности отмечается в День крещения Киев-

ской Руси. Больше тысячи дет назад наши предки жили на 

этой земле. И все это время защищали ее точно так, как 

защищаем сейчас и мы. Боль и горе, принесенные войной, 

сплотили нас, и на наших глазах заново рождается нация 

украинцев — единых, решительных, мужественных, го-

товых без раздумий отдать жизнь за свою семью, за свою 

страну. Дорогие харьковчане! Верю, что совсем скоро мы 

выгоним врага с нашей земли, и сегодняшние события еще 

долго будут вдохновлять наших потомков на развитие и за-

щиту украинской государственности. Я горжусь каждым 

из вас и жду всех в родном мирном городе. С твоим днем, 

Украина! Мы обязательно победим, потому что едины, как 

никогда!

ÅÄÈÍÛ ÊÀÊ ÍÈÊÎÃÄÀ
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Враг продолжает безжалостно обстреливать Харьков. С 27 по 28 июля агрессор нанес 
ракетный удар по Немышлянскому и Киевскому районам. Были частично повреждены 
объекты критической инфраструктуры. Произошли пожары, которые сотрудники ГСЧС 
оперативно ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Т
акже на днях зафиксированы попадания вра-

жеских снарядов в микрорайоны возле станций 

метро «Спортивная» и «Защитников Украины».

Харьковский городской голова Игорь Терехов от-

метил, что агрессор продолжает бомбить жилые дома, 

административные здания, остановки общественного 

транспорта — инфраструктуру, не имеющую никако-

го отношения к военным объектам. Городские ком-

мунальные службы совместно со спасателями и во-

лонтерами сразу приступают к восстановительным 

работам: разбирают завалы, ремонтируют кровлю, 

подъезды, где выбиты стекла, восстанавливают инже-

нерные коммуникации. 

В частности, 27 июля на улице Свободы бригады Ки-

евского района комплекса «Харьковводоотведение» 

КП «Харьковводоканал» Департамента по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности города ХГС восста-

навливали поврежденные взрывом сети водоотведе-

ния и разрушенный канализационный колодец на 

ул. Свободы.

— Деформация и полное разрушение сетей водоотве-

дения произошли в результате прямого ракетного уда-

ра в расположенный рядом жилой дом. Уже закончили 

земляные и подготовительные работы, определились 

с объемом реконструкции, приступили к восстанов-

лению канализационного ко-

лодца и замене разрушенной 

части трубопровода. Также 

благоустроим место разрытия 

и передадим участок дорожной 

службе города для дальнейшего 

асфальтирования, — рассказал 

начальник Киевского участка 

Владислав Рычко.

Оперативно восстанавливают подачу во-

ды в дома харьковчан и в Слободском районе. 

28 июля ремонтниками были взяты в работу 

девять поврежденных участков трубопрово-

дов. Также в кратчайшие сроки ликвидирована 

сложная аварийная ситуация на участке водо-

вода диаметром 400 мм по пр. Льва Ландау.

— Этот трубопровод обеспечивает водоснаб-

жением не только жителей района, но и важ-

ные социальные объекты, поэтому комплекс 

запланированных работ выполнили оператив-

но и в кратчайшие сроки восстановили водо-

снабжение, — сообщили в КП «Харьковводо-

канал».

ËÈÊÂÈÄÈÐÓÅÌ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 

М
эр отметил, что реформа предоставила го-

роду больше полномочий и финансовых ре-

сурсов. В мирное время это позволило Харь-

кову эффективно развиваться, а сейчас — оперативно 

ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

— Российские оккупанты с ожесточенностью обстре-

ливают Харьков. География ударов совершенно хаотич-

ная. И предыдущие несколько дней — не исключение. 

У нас постоянно происходят разрушения. Но, несмотря 

на всю сложность, мы можем убирать завалы, готовить-

ся к отопительному сезону. Это все позволила децен-

трализация. И я уверен, что после того, как мы победим 

и отстоим независимость Украины, реформа децентра-

лизации продолжится. Это даст мощный импульс раз-

витию местного самоуправления. Сильные громады — 

сильное государство! — сказал Игорь Терехов.

Кроме того, городской голова подчеркнул, что благо-

даря проведенной реформе у Харькова есть ресурсы 

для поддержки жителей. В частности, в самое трудное 

время муниципальный транспорт доставлял харьков-

чанам гуманитарную помощь, а сейчас бесплатно осу-

ществляет перевозки пассажиров.

 Окончание. Начало на стр. 1

С
 первого дня войны волонтеры были и до сего-

дняшнего дня остаются верными союзниками 

городской власти. В самые страшные дни бом-

бардировок и ракетных ударов волонтеры вместе с го-

родской властью в тяжелейших ситуациях помогали 

харьковчанам, чем могли: от оказания медицинской 

помощи до вывоза людей из зоны обстрелов, отметил 

Харьковский городской голова Игорь Терехов:

— За пять месяцев войны мы с волонтерами стали 

единой силой. Совместными усилиями с волонтерами 

мы многое сделали. Я горжусь этим сотрудничеством 

и благодарен за него каждому!

Мэр предложил создать в Харькове координацион-

ный совет, который объединит городскую власть и во-

лонтеров:

— Сейчас настало время вывести наше сотрудниче-

ство на более эффективный уровень. Мы это сделаем 

в ближайшее время. Также я предлагаю областной вла-

сти последовать нашему примеру и создать координа-

ционный совет с волонтерами для оказания помощи 

в районах Харьковской области.

ÎÁÚÅÄÈÍßÅÌ ÓÑÈËÈß

Проект «Харьковская армия восстановления» создан для помощи бойцам Вооруженных сил Украины 
и территориальной обороны в обустройстве блокпостов, а также коммунальным службам и подразделениям 
ГСЧС — в разборе завалов, уборке мусора, ремонте домов и площадок. Также среди основных направлений 

проекта — поиск фондов для предоставления Харькову помощи, в том числе гуманитарной.

ÑÈËÜÍÛÅ ÃÐÎÌÀÄÛ — 
ÑÈËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
Благодаря первому этапу реформы децентрализации, который прошел в Украине еще в мирное время, Харьков 
смог достойно ответить на вызовы войны, заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
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Я
к українським дітям-біженцям та пересе-

ленцям нормально долучитися до освітнього 

процесу, які документи для цього потрібні, 

що робити, якщо відповідних документів немає, яке 

свідоцтво про закінчення навчального року є дійсним. 

Ці та інші питання є наразі нагальними.

Зазначимо, що документ, який забезпечує гарантії 

освіти з боку держави в умовах війни, це — наказ № 274 

Міністерства освіти України.

 ОФОРМЛЕННЯ ДИТИНИ В НОВУ ШКОЛУ
Щоб зарахувати дитину, яка змінила місце прожи-

вання, перебуває в Україні або за кордоном, до україн-

ської школи, батькам чи опікунам потрібно у будь-якій 

зручній формі — очно, електронною поштою, будь-

яким іншим способом подати заяву.

 ЯК ОФОРМИТИ СТАРШОКЛАСНИКА 
В НОВУ ШКОЛУ

Щоб оформити дитину, яка на поточний момент на-

вчається у 10-х-11-х класах, разом із заявою потрібно 

подати свідоцтво про закінчення базової школи за 9 

класів. Якщо такого документа немає, потрібно звер-

нутися для його отримання в Єдину державну елек-

тронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). ЄДЕБО працює 

більш як 10 років. У реєстрі документів про освіту, 

який тут міститься, потрібно оформити запит на учня. 

В запиті потрібно вказати ПІБ, дату народження, но-

мер та серію документа учня. Протягом 3 днів після по-

дання запиту на електронну пошту 

прийде витяг з реєстру з кваліфіко-

ваним електронним підписом 

(КЕП).

 ЩО РОБИТИ У РАЗІ, 
ЯКЩО ДАНИХ СВІДОЦТВА ПРО 

БАЗОВУ ОСВІТУ НЕМАЄ?
Якщо дані свідоцтва про освіту 

невідомі, батьки чи опікуни стар-

шокласників можуть подати заяву 

та копію документів, що підтвер-

джують їхню особу, з проханням 

надати виписки до державного підприємства, яке ке-

рує електронною базою — «Інфоресурс». Школи, згід-

но з наказом МОН № 274, зобов’язані приймати такі 

заяви та передавати їх підприємству для оформлення 

виписок.

 У ЯКОМУ ФОРМАТІ МОЖЕ НАВЧАТИСЯ ДИТИНА?
Учні навчатимуться у тому форматі, який може на-

дати школа і який є безпечним для дитини. Якщо, 

наприклад, дитина переїхала, а її школа продовжує 

функціонувати, учень може навчатися в ній дистанцій-

но, екстерном (для цього потрібно написати відповід-

ну заяву).

 ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ ТА КИМ МАЮТЬ БУТИ ВИДАНІ?

Згідно з заявою очільника МОН Сергія Шкарлета, 

дійсними про завершення навчального року будуть до-

кументи, видані будь-яким закладом середньої освіти, 

де учні навчаються. Документи, видані, зокрема, при-

ватними школами, вважаються чинними.

 ЯКЩО БАТЬКИ, ОПІКУНИ ВИЇХАЛИ З ДІТЬМИ 
ЗА КОРДОН, ДЕ МОЖУТЬ НАВЧАТИСЯ ШКОЛЯРІ?
Якщо українська школа продовжує функціонувати, 

учень може продовжувати навчатися в ній дистанцій-

но та отримати відповідні документи про закінчення 

навчального року. Якщо школа з якихось причин не 

працює, можна оформити дитину до будь-якої іншої 

української школи, що функціонує. Процедура зара-

хування до нової школи дітей, що перебувають за кор-

доном, така ж сама, як дітей-переселенців в Україні. 

Батьки чи опікуни мають надати заяву та у разі, якщо 

дитина — старшокласник, документ про базову освіту 

чи його копію.

 ЧИ Є ЗА КОРДОНОМ ШКОЛИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ 
НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ?
Шкіл, які видають свідоцтво про освіту українського 

зразка, на цей час 36 в 11 країнах Європи. Перелік їх 

можна знайти на сайті 

Міжнародної україн-

ської школи. Ця ор-

ганізація уповнова-

жена Міністерством 

освіти України прово-

дити оцінювання дітей 

на території, де вони 

перебувають. За бажан-

ням діти можуть бути 

оформлені безпосе-

редньо до цієї школи, 

яка працює виключно 

в екстернатній формі навчання, організовуючи для 

кожного учня індивідуальний навчальний план.

 ЯК ОФОРМИТИ ДИТИНУ В ШКОЛУ З НАВЧАННЯМ 
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ?

Процедура оформлення в такі школи залежить від 

країни, де перебуває сім’я, наразі оформлення для 

українських переселенців спростили. Наприклад, 

в Німеччині, Польщі батьки дитини чи опікун повин-

ні заповнити анкету та вказати дані свого українського 

паспорта.

Якщо сім’я планує повернутися до України, де ди-

тина продовжуватиме навчатися, оцінки відповідно до 

місцевого стандарту оцінювання потрібно перевести 

на українську систему оцінювання. На цей час МОН 

розробляє рекомендації щодо такого переводу.

 ЯКА ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ?

Процедуру визнання проводить державне під-

приємство «Інформаційно-іміджевий центр 

Міністерства освіти та науки України». На сайт під-

приємства потрібно зареєструватись у персонально-

му кабінеті, завантажити документи дитини та наді-

слати заяву на їх опрацювання. Протягом 10 днів 

документи будуть перевірені і надані рекомендації 

щодо подальших кроків для отримання документів 

українського зразка.

ÎÑÂIÒÀ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂIÉÍÈ: 
ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ
ЗГІДНО З ДАНИМИ ЮНІСЕФ, 1,8 МЛН УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ВИЇХАЛИ В ІНШІ КРАЇНИ, ПОНАД 2,5 МЛН 
СТАЛИ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ 
В МЕЖАХ УКРАЇНИ

З початку війни в Харкові зруйновано 
та пошкоджено близько 110 шкіл.

Директор департаменту освіти ХМР 
Ольга ДЕМЕНКО:

— Позиція Харківського міського голови 
Ігоря Терехова — найголовніше — безпека наших 
дітей. Разом с тим, якщо буде така можливість, 
ми дуже оперативно відреагуємо для того, щоб 
навчатися офлайн. Жодна дитина, де б вона не 

знаходилась — в Харкові, в іншому регіоні України 
чи за кордоном, не буде втрачена як учасник 
навчально-виховного процесу, адже онлайн-
навчання може охопити всіх. Тільки б був мир! 
Аби тільки ворог нарешті залишив нашу країну!

Харьківський міський голова Ігор ТЕРЕХОВ:
З вересня поточного року навчання в школах міста буде 
проводитися в режимі онлайн. З огляду на ситуацію, яка 
склалася в Харкові, про офлайн навіть і не йдеться, оскільки це 
вкрай небезпечно для життя дітей. На жаль, це так. Сьогодні 
всі наші викладачі, всі вчителі готуються до навчального року. 
Щодо приведення в належний стан підвальних приміщень, 
бомбосховищ у школах та дитсадках, цю роботу ми, 
звичайно, проводимо. Але воєнна ситуація 
не дозволить 1 вересня нашим дітлахам піти 
до школи. Тому будемо працювати, зважаючи 
на ситуацію, яку маємо на сьогодні, тобто 
навчання розпочнеться в режимі онлайн.
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НЕ ТІЛЬКИ КОМУНАЛЬНИКИ, НЕ ПОКЛАДАЮЧИ 
СИЛ, НАМАГАЮТЬСЯ ПРИВЕСТИ ДО ЛАДУ МІСТО 
ТА ПІДГОТУВАТИ ЙОГО ДО ЗИМИ. ЧИМАЛУ 
ДОПОМОГУ У ЦЬОМУ НАДАЮТЬ ВОЛОНТЕРИ. 
МОЛОДІ ЛЮДИ ОХОЧЕ ВІДКЛИКАЮТЬСЯ 
НА ПРОХАННЯ У СОЦМЕРЕЖАХ ТА СТАЮТЬ 
ДО РОБОТИ: ПРИБИРАЮТЬ СМІТТЯ ПІСЛЯ 
РУЙНУВАНЬ, КОНСЕРВУЮТЬ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ 
ВІД ВОЛОГИ ТА МАРОДЕРІВ, ЛАТАЮТЬ ВІКНА 
ТА ОБЛАДНУЮТЬ ПІДВАЛИ БУДИНКІВ ПІД 
КОМФОРТНІ СХОВИЩА. І ЧИМ БІЛЬША ПОТРЕБА 
У ДОПОМОЗІ ЛЮДЯМ, ТИМ БІЛЬШЕ ОХОЧИХ 
ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО ДОБРИХ СПРАВ

Д
митро Давідьянц до війни став заступником 

директора комунального закладу «Офіс ре-

форм Харкова», нині взявся ще й за волонтер-

ство. Каже, що кожен наближає перемогу, як може. 

Він разом з іншими хлопцями та дівчатами взялися 

приводити до ладу освітні заклади, зашивати розбиті 

вікна у квартирах та під’їздах, облаштовувати підвали 

та робити з них справжні комфортні сховища від об-

стрілів. І на цьому зупинятися не збираються.

– Спочатку ми законсервували дитячий садок 

у Шевченківському районі. Він постраждав від об-

стрілів. Ці заходи потрібні, щоб узимку в середину 

будівлі не потрапила волога, щоб не було мародерства. 

Відновили там віконні рами, зашили їх фанерою. Та-

кож довкола цього об’єкта ми прибрали будівельне 

сміття, дерева, які попадали. Так само законсервували 

і одну зі шкіл у центрі міста,— розповів Дмитро.

У серпні цього року волонтери планують таким чи-

ном законсервувати ще чотири навчальні заклади.

Також активні харків’яни долучилися до прибиран-

ня завалів. Це були гаражі, а потім і квартири, щоб ко-

мунальники змогли дістатися до тепломереж.

Потім, як каже Дмитро, почалася інша історія — за-

криття вікон плівкою, фанерою та плитами OSB (лист, 

що складається з деревної стружки, склеєної різними 

смолами з додаванням синтетичного воску та бор-

ної кислоти). Працювати довелось як в під’їздах, так 

і в квартирах. Тільки минулого тижня волонте-

ри відвідали 60 квартир, де закрили 210 вікон.

Наразі, щоб задовольнити по-

треби в ремонті вікон, сформова-

но 5 волонтерських бригад, кожна 

з яких складається з 5 осіб.

Потребу у закритті вікон во-

лонтери відпрацьовують разом 

з Департаментом житлово-кому-

нального господарства ХМР та 

адміністраціями районів.

– Зараз наша команда працює 

з двома громадськими ор-

ганізаціями «Я спасен» і «Во-

лонтерская». «Я спасен» дала 

на кожну бригаду професійного 

майстра з усіма інструментами, 

який має досвід будівництва. Інші 

люди — це ті, які побачили ого-

лошення в соцмережах і виріши-

ли приєднатися. Більшість з них 

досвіду до цих пір не мала, проте навчилися 

працювати прямо на місці: і молоток, і шуру-

поверт, і навіть перфоратор у руках тримати,—

зазначив Дмитро Давідьянц.— Після того як 

прорахуємо, скільки нам потрібно матеріалу 

на об’єкт, подаємо кошторис до громадської 

організації «Волонтерская». Вони, у свою чер-

гу, залучають кошти на купівлю усього необхідного. 

Благодійна організація World Central Kitchen забезпе-

чує наших волонтерів-будівельників гарячими обіда-

ми.

У найближчий час хлопці та дівчата запланували 

привести до ладу 10 підвалів у стислі строки — за 10 

днів. Для цього слід залучити ще 50 волонтерів. Нещо-

давно ми анонсували набір у волонтери в соцмережах. 

Охочі знайшлися відразу.

– У адміністрацій районів міста є пряма комунікація 

з мешканцями, вони краще розуміють потребу лю-

дей, де і який підвал треба привести до ладу у пер-

шу чергу. Зараз роботи будуть проводитись у Інду-

стріальному та Київському районах. Нам обирають 

певні підвали, далі ми їдемо за адресами і дивимось 

їх. У кожному буде виконана програма-мінімум —

вивезти звідти сміття, попрацювати зі стінами: по-

крити антигрибковою рідиною, провести грунту-

вання. Далі ми проводимо світло до підвалу, вста-

новлюємо розетки, щоб у людей була змога заря-

дити телефони. Завозимо піддони, які можуть ста-

ти імпровізованим ліжком. Також встановлюємо 

унітази і робимо вентиляцію. Наразі ми займати-

мемося підвалами багатоквартирних будинків. За 

свідченням місцевих жителів, під час обстрілів у бе-

резні там ховалося від 100 до 700 осіб.

І це тільки початок. Працювати за обраними 

напрямами волонтери планують і влітку, і восени.

Крім того, каже Дмитро, команда волонтерів для 

себе намітила ще низку заходів задля допомоги хар-

ків’янам. На кшталт придбання необхідних теплих ре-

чей — від пледів до спальних 

мішків, вони допоможуть 

зігрітися людям у разі необ-

хідності взимку заночувати 

у підвалі.

Також у найближчих 

планах Дмитра Давідьян-

ца — поїздка до Дніпра. Там, 

за дорученням Харківського 

міського голови Ігоря Тере-

хова, волонтер виступати-

ме перед представниками 

спеціальних фондів. Має 

надію, що у виступі озвучить 

всі нагальні потреби при-

фронтового Харкова, та у по-

дальшому містяни отримають 

допомогу.

– Харків’яни — одна вели-

ка сила, ми віримо в перемогу і будемо надалі працюва-

ти на благо міста,— запевняє Дмитро та акцентує ува-

гу,— такого волонтерського підйому, як зараз, не було 

вже багато років. Місто згуртувалось, як ніколи. Лю-

дям раджу не з острахом гадати, що може бути взимку, 

а краще запастися теплим одягом, зробити собі певний 

запас продуктів. Вірю, що ми все переживемо!

ÕÀÐÊIÂ’ßÍÈ — 
ÎÄÍÀ ÂÅËÈÊÀ ÑÈËÀ!
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Ураховуючи кадрові зміни, керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ви-

конавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 19.08.2020 № 470 «Про 

створення районних комісій щодо розгляду заяв членів 

сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), помер-

ли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 

компенсації», виклавши додаток 4 в новій редакції (до-

дається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків 

з громадськістю Харківської міської ради (Сідорен-

ко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-

новленому порядку в офіційному друкованому виданні 

в п’ятиденний строк з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-

ступника міського голови з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Горбунову-Рубан C.O.

Міський голова  І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 19.08.2020 № 470 «ПРО СТВОРЕННЯ РАЙОННИХ КОМІСІЙ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСІБ, 

ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ), ПОМЕРЛИ, ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 27.07.2022 № 201

СКЛАД КОМІСІЇ В ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ 
ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСІБ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ), ПОМЕРЛИ, 

ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

Семеногова Ольга Вікторівна
— заступник голови адміністрації району з  соціальних та гуманітарних пи-
тань Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, голова 
комісії;

Кононенко Тетяна Іванівна — начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Холод-
ногірського району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Гут Юлія Миколаївна

— заступник начальника відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, 
ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, інших 
громадян пільгових категорій Управління соціального захисту населення 
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, секретар 
комісії.

Члени комісії

Барська Олена Сергіївна — начальник відділу соціально-економічного розвитку Адміністрації Холод-
ногірського району Харківської міської ради;

Бєлят Наталія Миколаївна — заступник начальника Управління обліку та розподілу житлової площі Де-
партаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради;

Білецька Лариса Миколаївна — начальник Служби у  справах дітей по Холодногірському району Депар-
таменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

Благонравов Володимир Леонідович
— заступник начальника Управління з  будівництва, ремонту та реконструк-
ції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської 
ради;

Головко Світлана Миколаївна
— начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку 
та звітності — головний бухгалтер Адміністрації Холодногірського району 
Харківської міської ради;

Жданов Євген Олександрович — начальник управління комунального господарства Адміністрації Холодно-
гірського району Харківської міської ради;

Крестенков Віталій Вікторович — голова громадської спілки «Асоціація ветеранів АТО та патріотів України 
Холодногірського району м. Харкова» (за згодою);

Кузнецова Дарина Вячеславівна
— головний спеціаліст — юрисконсульт сектору правового забезпечен-
ня діяльності адміністрацій районів відділу правового забезпечення де-
путатської діяльності, представницьких функцій міської ради та діяльності 
адміністрацій районів Юридичного департаменту Харківської міської ради.

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради  Л.В. БОЛГОВА
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВІД 27.07.2022 № 201

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 19.08.2020 № 470 
«ПРО СТВОРЕННЯ РАЙОННИХ КОМІСІЙ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСІБ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ), ПОМЕРЛИ, 

ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ»

МОЯ, ТВОЯ, 
НАША УКРАИНА
Определены победители фотоконкурса 

«Моя, твоя, наша Украина», 
инициированного Муниципальным 

центром культуры и аматорского 
искусства при поддержке Департамента 

культуры ХГС. В этом году его впервые 
провели в Харькове ко Дню Украинской 

Государственности.

Конкурсанты представили более 300 

фотографий — пейзажей, семейных 

фото, украинской символики, горо-

дов, панорам. На официальной страни-

це Муниципального центра культуры 

и любительского искусства в фейсбуке 

фотографии участников набрали более 

5 тыс. просмотров. Зрители определили 

лучшие из них.

Еще восемь участников получили 

от оргкомитета дополнительные ди-

пломы-отличия за творческий подход 

и креативность.

В Шевченковском районе Харькова ускорили 
работы по перекладке магистральных теплотрасс 
и восстановлению источников теплоснабжения.

С
пециалисты КП «Харьковские тепловые сети» 

Департамента по вопросам обеспечения жиз-

недеятельности города ХГС осуществляют 

монтаж труб диаметром 800 и 1000 мм. Кроме того, на 

поврежденных домах устанавливают запорную арма-

туру, отсекающую их от внутриквартальной сети.

— Темпы перекладки самих внутриквартальных се-

тей, особенно горячего водоснабжения, существен-

но ускорили благодаря использованию современных 

труб. Также продолжаются работы по восстановле-

нию поврежденных источников теплоснабжения. Ко-

тельные на Северной Салтовке начинают работать на 

заполнение внутриквартальных сетей. Продолжается 

работа по демонтажу поврежденных радиаторов отопления 

в квартирах, пострадавших от обстрелов. К сожалению, не-

которые из них в результате повторных прилетов приходит-

ся заполнять и проверять несколько раз, но при всех суще-

ствующих проблемах коллектив ХТС ждет победы, — отме-

тили на предприятии.

Для жителей частного сектора 
Салтовского района, чьи дома 
находятся на «красных линиях», 
установили контейнеры для 
сбора бытовых отходов.

С
ейчас жители частного 

сектора складывают бы-

товые отходы в пакетах 

перед своими домами, а работ-

ники КВБО дважды в неделю со-

бирают их и вывозят. Летом из-

за этого на улице — неприятный 

запах, а бродячие животные часто разносят мусор.

Чтобы обеспечить чистоту и облегчить работу коммуналь-

щикам, на специальных бетонных площадках, отдаленных 

от частных домов, установили контейнеры для сбора мусо-

ра. По словам заместителя начальника автоколонны № 1 

Евгения Гулия, их проверят в те-

стовом режиме в районе домов 

по ул. Академика Павлова. Если 

харьковчане поддержат ново-

введение, контейнеры будут 

устанавливать в зоне частного 

сектора и в других районах Харь-

кова.

— Сбор бытовых отходов 

в контейнеры, а не в пакеты — 

способ более цивилизованный 

и экономный. Предприятие 

и дальше готово вводить новые 

формы работы, максимально удобные для потребителей 

услуг и рабочих нашего предприятия, — сообщил директор 

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства ХГС Алексей Артику-

ленко.

ÝÊÎÍÎÌÍÎ È ÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÎ

ÓÑÊÎÐÅÍÍÛÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ
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Ураховуючи кадрові зміни, керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ви-

конавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 19.08.2020 № 471 «Про 

створення районних комісій щодо розгляду заяв вну-

трішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, про 

призначення грошової компенсації», виклавши дода-

ток 4 в новій редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків 

з громадськістю Харківської міської ради (Сідорен-

ко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-

новленому порядку в офіційному друкованому виданні 

у п’ятиденний строк з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-

ступника міського голови з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 19.08.2020 № 471 «ПРО СТВОРЕННЯ РАЙОННИХ КОМІСІЙ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, 

ЯКІ ЗАХИЩАЛИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ, ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 27.07.2022 № 199

СКЛАД КОМІСІЇ В ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ 
ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ 

ТА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ

Семеногова 
Ольга Вікторівна

— заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних пи-
тань Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, голо-
ва комісії;

Кононенко 
Тетяна Іванівна 

— начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Хо-
лодногірського району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Гут 
Юлія Миколаївна 

— заступник начальника відділу з  питань обслуговування осіб з  інвалід-
ністю, ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 
інших громадян пільгових категорій Управління соціального захисту насе-
лення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, се-
кретар комісії.

Члени комісії

Барська 
Олена Сергіївна 

— начальник відділу соціально-економічного розвитку Адміністрації Холод-
ногірського району Харківської міської ради;

Білецька 
Лариса Миколаївна 

— начальник Служби у справах дітей по Холодногірському району Депар-
таменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

Благонравов 
Володимир Леонідович 

— заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструк-
ції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської місь-
кої ради;

Головко 
Світлана Миколаївна 

— начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського 
обліку та звітності — головний бухгалтер Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради;

Жданов 
Євген Олександрович 

— начальник управління комунального господарства Адміністрації Холод-
ногірського району Харківської міської ради;

Крестенков 
Віталій Вікторович 

— голова громадської спілки «Асоціація ветеранів АТО та патріотів України 
Холодногірського району м. Харкова» (за згодою);

Кузнецова 
Дарина Вячеславівна 

— головний спеціаліст — юрисконсульт сектору правового забезпечен-
ня діяльності адміністрацій районів відділу правового забезпечення де-
путатської діяльності, представницьких функцій міської ради та діяльності 
адміністрацій районів Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Савченко 
Олена Василівна

— завідувач сектору з  питань захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування Служби у справах дітей по Холодногірському рай-
ону Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

Шрубек 
Олена Вячеславівна 

— заступник начальника відділу обліку громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов Управління обліку та розподілу житлової площі Депар-
таменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради  Л.В. БОЛГОВА
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Ураховуючи кадрові зміни, керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ви-

конавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 11.11.2020 № 667 «Про 

створення комісій адміністрацій районів Харківсь-

кої міської ради щодо розгляду заяв членів сімей осіб, 

які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з ін-

валідністю про призначення грошової компенсації», 

виклавши додаток 4 в новій редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків 

з громадськістю Харківської міської ради (Сідорен-

ко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-

новленому порядку в офіційному друкованому виданні 

у п’ятиденний строк з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-

ступника міського голови з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.

Міський голова  І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 11.11.2020 № 667 «ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЙ АДМІНІСТРАЦІЙ РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСІБ, 

ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ), ПОМЕРЛИ, ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 27.07.2022 № 200

СКЛАД КОМІСІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХОЛОДНОГІРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСІБ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ), ПОМЕРЛИ, ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

Семеногова 
Ольга Вікторівна

— заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних пи-
тань Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, голо-
ва комісії;

Кононенко 
Тетяна Іванівна

— начальник Управління соціального захисту населення адміністрації 
Холодногірського району Харківської міської ради, заступник голови 
комісії;

Гут 
Юлія Миколаївна

— заступник начальника відділу з  питань обслуговування осіб з  інвалід-
ністю, ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 
інших громадян пільгових категорій Управління соціального захисту насе-
лення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, се-
кретар комісії.

Члени комісії
Барська 
Олена Сергіївна

— начальник відділу соціально-економічного розвитку Адміністрації Холод-
ногірського району Харківської міської ради;

Благонравов 
Володимир Леонідович

— заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструк-
ції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської місь-
кої ради;

Головко 
Світлана Миколаївна

— начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського 
обліку та звітності — головний бухгалтер Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради;

Добривченко 
Борис Данилович

— голова Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Холод-
ногірського району м. Харкова (за згодою);

Кузнецова 
Дарина Вячеславівна

— головний спеціаліст — юрисконсульт сектору правового забезпечення 
діяльності адміністрацій районів відділу правового забезпечення депу-
татської діяльності, представницьких функцій міської ради та діяльності 
адміністрацій районів Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Савченко 
Олена Василівна

— завідувач сектору з  питань захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування Служби у справах дітей по Холодногірському рай-
ону Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

Шрубек 
Олена Вячеславівна

— заступник начальника відділу обліку громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов Управління обліку та розподілу житлової площі Депар-
таменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

Директор Департаменту соціальної політики Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Многие Овны вновь почувствуют спокойствие и 

уверенность в себе и своем избраннике. Ветер удачи 

подует в ваши паруса. Вместо конфликтов и сопер-

ничества будьте готовы к сотрудничеству и реализа-

ции семейных планов, идей и замыслов.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вероятен новый роман, начало которого будет 

весьма многообещающим. Для окружающих эта но-

вость окажется большим откровением, ведь со своим 

избранником вы знакомы немало лет. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Дела пойдут в гору, все будет спориться в ваших ру-

ках. Особенно у представителей бизнеса. Что касает-

ся семейных отношений. Близнецы уважают вдумчи-

вого и внимательного партнера и ценят в нем тонкое 

чувство юмора.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы способны добиться высоких результатов там, 

где необходим творческий подход к делу. В этот пе-

риод вы сможете решить все самые сложные во-

просы. Неплохое время, чтобы начать новое дело, 

перейти на новую работу.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вы способны как бы магнитом притягивать удачу. 

Советы и помощь будут весьма ценными, своевре-

менными и точными. Ни деньги, ни материальные 

блага не сделают вас счастливым, главное для вас — 

свобода и возможность идти своим путем.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Творческий потенциал значительно возрастет, 

а планы на отдых будут подкреплены новыми идеями 

и финансовой поддержкой. Почему бы не воспользо-

ваться такой возможностью? Благоприятны дальние 

поездки.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Тем, кому нравится общаться с друзьями, кто лю-

бит поболтать и повеселиться, просто необходимо 

сходить в гости к дальним родственникам или знако-

мым. Все получат от встречи огромное удовольствие.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Многие представители этого знака смогут вернуть 

старые долги. Пусть в прошлом вас постигла неудача 

и дело, на которое вы потратили так много сил и вре-

мени, не принесло удовлетворения, зато вы набра-

лись опыта и теперь знаете, как избежать ошибок.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
В своем желании преуспеть вы можете пользовать-

ся и нечестными способами, что не лучшим образом 

скажется на вашей репутации. Помните, что поте-

рять доверие близких очень легко, а вот восстановить 

отношения получается не всегда.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Если это возможно, возьмите несколько дней 

в счет отпуска. Спокойный анализ вдали от дел по-

может вам открыть новые способы для решения на-

копившихся проблем. Старайтесь избегать ситуаций, 

в которых вы чувствуете себя некомфортно.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вы будете нуждаться в сочувствии и душевном теп-

ле. Нужно смотреть на чередование удач и неудач, 

как на естественную смену дня и ночи. К вам могут 

обратиться за помощью и консультацией. Не остав-

ляйте просьбу без ответа. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
При всех финансовых операциях избегайте риска. 

Во взаимоотношениях между родителями и детьми 

все должно сложиться превосходно. Ребенок благо-

дарен своим родителям за помощь и поддержку, он 

постарается оправдать ожидания.

Ãîðîñêîï íà 1–6 àâãóñòà

ІІ
снує величезна кількість прикмет про кім-

натні рослини і те, які події вони можуть 

притягувати. На думку езотериків, є що-

найменше шість видів кімнатних рослин, які за-

лучають гроші до будинку.

 ГРОШОВЕ ДЕРЕВО
Також його називають товстянка, чи красула. 

Округле листя рослини нагадує монети. У фен-

шуй грошове дерево — один із найпотужніших 

символів багатства в будинку. Вважається, коли 

у вас засихає чи опадає листя з товстянки, то по-

трібно розібратися з матеріальними проблемами.

 ЗАМІОКУЛЬКАС
Ще одна назва цієї рослини — доларова паль-

ма. З нею пов’язано багато прикмет щодо валю-

ти. Вважається, що таке деревце притягує до сі-

мейного бюджету валютні надходження.

 ДРАЦЕНА САНДЕРА
Так званий щасливий бамбук символізує успіх 

у роботі, а отже, і матеріальний прибуток. Згідно 

з прикметою, якщо драцена Сандера цвіте і ро-

звивається, то це сприяє процвітанню її госпо-

даря.

 АУКУБА
У народі цю рослину називають золотим дере-

вом. Багато хто вірить, що вона символізує талант 

і сильний дух свого власника, що допомагає йому 

досягати всіх вершин і гідно заробляти. Крім того, 

вважається, що аукуба захищає житло від ворогів.

 БУГЕНВІЛІЯ
Ця красива рослина, яка ще зветься паперовою 

квіткою, не дуже поширена в нашій країні. Прик-

мети говорять, якщо в будинку є ця кімнатна рос-

лина, то вона обіцяє добробут і грошовий потік.

 КАКТУС
Цю рослину вважають певним фінансовим 

магнітом. Як свідчать багато прикмет, какту-

си уберігають від непотрібних витрат і сприяють 

несподіваним фінансовим надходженням, чи то 

премія, спадщина, чи повернення боргів.

ØIÑÒÜ ÐÎÑËÈÍ, ßÊI ØIÑÒÜ ÐÎÑËÈÍ, ßÊI 
ÏÐÈÒßÃÓÞÒÜ ÄÎ ÕÀÒÈ ÃÐÎØIÏÐÈÒßÃÓÞÒÜ ÄÎ ÕÀÒÈ ÃÐÎØI
Езотерики та фахівці з фен-шуй вважають, що кожна 
кімнатна рослина має певну енергію і може як залучити 
щось хороше в будинок, так і притягувати нещастя 
та проблеми із самопочуттям. Крім того, багато квітів, 
які можна вирощувати у квартирі, впливають 
на фінансове благополуччя своїх власників.

По горизонтали: 3. Преподаватель, наблюдающий 

за обучением студентов. 8. Верхний слой коры бе-

резы. 9. Оборот речи, вышедший из употребления. 

10. Одна из основных деталей инструмента, исполь-

зуемого при штамповке и прессовании металлов. 

11. Изделия народной художественной керамики с 

яркой синей росписью по белому фону. 12. Груп-

па, категория людей, объединенных каким-либо 

общим признаком. 13. Украшения из недрагоцен-

ных камней и металлов. 16. Часть зрительного за-

ла. 20. Вид бытовой утвари. 23. Место научных и 

других испытаний, проб. 24. Морская мера длины. 

25. Материк, суша. 27. Денежная сумма, выдавае-

мая одной из сторон в счет причитающихся с нее по 

договору платежей. 28. Измерительный преобразо-

ватель. 30. Потребитель. 35. Прибор, измеряющий 

влажность воздуха. 37. Род теплых чулок, закрыва-

ющих ногу от щиколотки до колена. 38. Освещение 

неба над горизонтом при заходе солнца. 39. Вну-

треннее убеждение человека, определяющее его от-

ношение к действительности, нормы поведения и 

деятельности. 40. Назначенная встреча отдельных 

кораблей или соединений кораблей. 41. Обсужде-

ние, разбор чего-нибудь с целью оценить, выявить 

недостатки. 42. Музыкальное произведение вирту-

озного характера.

По вертикали: 1. Символ власти монарха. 2. Род 

сиденья, укрепляемого для езды на спине лошади. 

3. Неожиданно появившееся немотивированное 

желание. 4. Краткая характеристика содержания 

произведений печати или рукописи. 5. Построение 

в шеренге по росту. 6. Спортивное соревнование на 

специально подготовленных автомашинах. 7. Про-

зрачный драгоценный камень густого зеленого цве-

та. 14. Образование новых отростков у растений. 

15. Военно-медицинское учреждение для стационар-

ного лечения. 16. Деталь стрелкового оружия, служа-

щая для упора в плечо при выстреле. 17. Спортсмен, 

занимающийся командным видом спорта. 18. Рас-

тение с ядовитым белым соком. 19. Речь одного ли-

ца, обращенная к слушателям или к самому себе. 

21. Один из двенадцати основных православных 

праздников. 22. Драгоценный камень. 26. Тот, кто 

совершает насилие, грубо притесняет. 29. Лицо или 

учреждение, которому адресовано почтовое отправ-

ление. 31. Способ обработки металлов давлением. 

32. Публичный спор. 33. Небольшой стаканчик для 

вина. 34. Куча. 36. Жилое помещение на судне.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Куратор. 8. Береста. 9. Архаизм. 10. Пуан-

сон. 11. Гжель. 12. Племя. 13. Бижутерия. 16. Партер. 20. По-

суда. 23. Полигон. 24. Кабельтов. 25. Континент. 27. Задаток. 

28. Датчик. 30. Клиент. 35. Гигрометр. 37. Гетры. 38. Закат. 

39. Принцип. 40. Рандеву. 41. Критика. 42. Токката.

По вертикали: 1. Держава. 2. Седло. 3. Каприз. 4. Аннота-

ция. 5. Ранжир. 6. Ралли. 7. Изумруд. 14. Ветвление. 15. Гос-

питаль. 16. Приклад. 17. Регбист. 18. Молочай. 19. Монолог. 

21. Успение. 22. Аметист. 26. Разбойник. 29. Адресат. 31. На-

катка. 32. Диспут. 33. Стопка. 34. Груда. 36. Каюта.


