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ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНАЯ ОСТАНОВКАУКРЫТИЕ ПОЯВИТСЯ В ХАРЬКОВЕ 
УЖЕ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ, СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

де именно будет построена стартовая 
локация проекта «Безопасная оста-
новка», городской голова предпочел 

пока оставить в секрете:
— Не будем забегать вперед. Могу толь-

ко сказать, что все 25 из намеченных оста-
новок-бомбоубежищ мы создадим в местах 
большого скопления людей, чтобы харь-
ковчане могли находиться в  безопасности 
и  спокойно ожидать общественный транс-
порт. Рассчитана она примерно на 50 чело-
век. На сегодняшний день реализуется пер-
вый этап проекта, так называемый сигналь-
ный экземпляр, после чего можно будет 
запускать серийное производство. В целом 
данный проект, от разработки модели до ее 
установки, внедряется за счет города. Так-
же для комфорта мы хотим оснастить такие 
остановки интернетом, чтобы у горожан бы-
ла возможность связи и  общения посред-

ством различных мессенджеров. Догово-
ренность с  интернет-провайдером относи-
тельно осуществления необходимых работ 
уже получена.

Также Игорь Терехов сообщил, что не-
смотря на непрекращающиеся обстрелы, 
все больше и  больше харьковчан продол-
жают возвращаться в родной город. Коли-
чество желающих вернуться заметно пре-
вышает число выезжающих из Харькова:

— Конечно, сегодня Харьков совсем дру-
гой по сравнению с тем, как он выглядел до 
момента российского вторжения. Агрессор 
нанес колоссальные разрушения инфра-
структуре города. Уничтожены тысячи жи-
лых домов, сотни школ, медицинских учре-
ждений, административных зданий. Многие 
дома, к  сожалению, не подлежат восста-
новлению. Но я уверен, что мы обязатель-
но выстоим и  восстановим наш любимый 

Харьков, и после победы он станет еще бо-
лее красивым, комфортным, а  главное — 
безопасным! Я горжусь нашими людьми — 
мужественными, сильными и  безгранично 
любящими свой город. Мы — вместе, мы — 
харьковчане!

ÌÛ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 
ÂÛÑÒÎÈÌ!
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ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÅ, 
ÊÀÊ ÑÀÌÓÐÀÈ
В борьбе с российским агрессором 
для Украины очень важна и ценна поддержка 
Японии, ведь украинский и японский народы 
объединяет мужество и готовность сражаться 
за свою землю, заявил Руководитель Офиса 
Президента Андрей Ермак в интервью 
крупнейшему национальному вещателю 
Японии — телеканалу NHK.

Сегодня весь мир знает, какие украинцы 

героические и сильные. Мы смогли пока-

зать, что ничего не боимся и готовы сра-

жаться за свою землю, свободу и независи-

мость, сказал Андрей Ермак:

— Среди россиян нет настоящих саму-

раев, а среди украинцев их, как оказалось, 

очень много. Думаю, что поддержка Япо-

нии сегодня сильна, потому что вы в нашей 

борьбе видите себя. Вы видите в украинцах 

такое же преданное отношение к своей стра-

не, видите, как они сегодня рискуют, отда-

вая жизнь за свои идеалы, ценности и своих 

людей. Мы были бы счастливы, если бы 

Япония была среди тех стран, которые стали 

бы гарантами нашей будущей безопасности.

Руководитель Офиса Президента отме-

тил важность деоккупации всех террито-

рий Украины, которые принадлежат ей 

согласно международному праву. Руко-

водитель Офиса Президента убежден, что 

необходимо показывать людям, к чему 

приводит неконтролируемая жестокость, и 

продемонстрировать, что наказание за это 

будет неизбежным.

— Украинский народ уже пять меся-

цев демонстрирует силу сопротивления 

и способность воевать, поэтому помощь 

Украине сегодня, ее поддержка — это инве-

стиции в будущее, в безопасность, в то, что 

можно спокойно выпить кофе в Париже или 

Берлине и мирно жить во многих европей-

ских столицах европейских государств и не 

только. Украине до сих пор не хватает ору-

жия, но наши партнеры четко понимают, 

что и когда нужно украинской армии, чтобы 

борьба с российским агрессором была эф-

фективной,— подчеркнул Андрей Ермак.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ВРУЧИЛ ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, КОТОРЫМ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ

В 
церемонии в Мариинском дворце 

приняли участие дети военнослу-

жащих, которые защищают стра-

ну, героев, которые отдали жизнь в боях 

за Украину, и школьников, вынужденных 

покинуть дом из-за российской агрессии.

— Среди них был и харьковский ученик 

Александр Гармаш, окончивший 7-й класс Харьковско-

го лицея № 89. Школьник — уже победитель ІІ этапа 

Всеукраинских ученических олимпиад по математике 

и информатике, областного фестиваля компьютерной 

графики и анимации в номинации «Scratch-проек-

ты», — сообщили в Департаменте образования ХГС.

Во время вручения документов Владимир Зеленский 

подчеркнул, что паспорт гражданина Украины симво-

лизирует силу.

— Его знают и уважают во всех странах мира и даже 

там, где нет свободы сказать об этом открыто. Укра-

ина переживала разные 

периоды в своей более 

тысячелетней истории 

— подъемы и спады, по-

беды и потери, героизм 

и спокойствие. Но не 

было ни одного перио-

да, когда мы потеряли 

бы нашу национальную 

силу — нашу украинскую 

любовь к свободе, наше 

особое чувство независи-

мости и нашу прочность — все то, что вполне прояви-

лось именно сейчас, когда мы воюем за будущее для 

Украины, за будущее для всех вас, — сказал Президент.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что юные 

украинцы еще не раз смогут почувствовать уважение 

к себе и своим паспортам, и призвал делать все, чтобы 

это уважение только усиливалось.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÑÈËÀ

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.

Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился 
с волонтерами, которые помогают харьковчанам 
пережить войну.

В
о встрече приняли участие несколько десятков ор-

ганизаций, которые поддержали идею создания 

совместного координационного совета.

— Среди них есть много 

достойных его возглавить. 

Моя цель — способствовать 

волонтерской деятельно-

сти, а не руководить ею. Еще 

раз хочу сказать, что без во-

лонтеров удержать ситуацию 

в Харькове было бы невоз-

можно. Поэтому я благода-

рен каждому из них. Каждо-

му — тем, кого знаю, и тем, 

кого не знаю. У нас есть 

общие проблемы. Напри-

мер, дублирование в разда-

че гуманитарной помощи. Будем ре-

шать эту проблему вместе, — отметил 

Игорь Терехов.

Городской голова подчеркнул, что 

координационный совет должен быть 

максимально эффективным инстру-

ментом работы волонтеров по оказа-

нию помощи харьковчанам. Присо-

единиться к нему могут все желающие 

волонтерские организации.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
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МИРНЕ МАЙБУТНЄ 
ХАРКОВА

Департамент культури 
Харківської міської ради оголошує 

початок конкурсу дитячого малюнку 
«Мирне майбутнє Харкова».

Акція проводиться під патронатом 

Харківського міського голови Ігоря Тере-

хова до Дня нашого улюбленого міста, 

що відбудеться 23 серпня. Нехай на-

ші діти малюють лише мирне майбутнє 

рідного міста та втілюють свої бажання та 

бачення, яким буде Харків дитячої мрії, 

як він відродиться, оживе та розквітне в 

мирний час, відзначили у Департаменті:

— Запрошуємо всіх охочих створити 

малюнки за темою «Мирне майбутнє 

Харкова» та надіслати їх з 3 по 18 серп-

ня на електронну адресу prostir.kh.kh@

gmail.com.

Ваші роботи будуть розміщені 
на медіаресурсах: телеграм-канал @prostir_kh 
та інстаграм-сторінка @prostir_kh. Ви можете 

обрати малюнки, що вам подобаються, 
та проголосувати на сторінці інстаграма 

@prostir_kh. Переможця у номінації 
«Глядацькі симпатії» чекає особливий сюрприз.

У фінал конкурсу ввійдуть 23 найкра-

щі малюнки, які будуть демонструвати-

ся на екранах Харківського метрополіте-

ну напередодні Дня міста. Малюйте, 

надсилайте нам фото ваших малюнків, 

переглядайте роботи ваших друзів та 

ставте вподобайки на сторінці інстагра-

ма @prostir_kh. Адже ми разом будемо 

створювати мирне майбутнє Харкова.

ЖУРНАЛИСТКА ИТАЛЬЯНСКОГО ИЗДАНИЯ CORRIERE DELLA SERA ДЖУЗЕПИНА ФАЗАНО 
ОЗНАКОМИЛАСЬ С РАБОТОЙ КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС, ЧТОБЫ ВООЧИЮ УВИДЕТЬ, 
КАК ГОРОД ПОД ОБСТРЕЛАМИ ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Д
жузепина Фазано посетила один из наиболее 

пострадавших районов Харькова — Северную 

Салтовку. В первую очередь она хотела узнать, 

как устроена система отопления большого украинско-

го города и как теплоэнергетики работают в условиях 

ежедневных обстрелов.

Заместитель техническо-

го директора КП «ХТС» 

Алексей Лука рассказал, 

что на днях на одной из ко-

тельных Северной Салтов-

ки нашли «Град», застряв-

ший под теплообменником. 

Для продолжения работ 

пришлось вызывать пиро-

техников. Однако, даже не-

смотря на такие «сюрпри-

зы», работники ХТС уже 

немного привыкли к условиям работы и получили 

психологический иммунитет.

На сегодняшний день специалисты предприятия 

ускоренными темпами готовятся к отопительному се-

зону и устанавливают новое оборудование на системах 

отопления и горячего водоснабжения. В частности, 

бригады осуществляют замену теплообменников, изу-

родованных обломками снарядов и морозом. Для этого 

уже завезли новое оборудование. Старые теп-

лообменники демонтируют.

Также ускоряются работы на котельных, 

реконструируемых по проектам Всемирного 

банка. Демонтируются старые дымовые трубы, 

устанавливаются новые 

котлы. Не вышедшие из 

строя элементы дымовых 

труб, которые еще при-

годны для эксплуатации, 

будут смонтированы 

в котельных Киевского 

района, которые суще-

ственно пострадали от обстре-

лов. Кроме того, на источниках 

теплоснабжения, распредели-

тельных пунктах и администра-

тивных зданиях предприятия 

в разных районах города рабочие заканчивают строи-

тельные работы и ремонт кровель, занимаются благо-

устройством территории.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сооб-

щил, что в рамках подготовки города к новому отопи-

тельному сезону из запланированных 200 км теплосе-

тей уже переложили 100 км магистральных трубопро-

водов.

— Коммунальные службы делают все возможное, 

чтобы зимой в домах харьковчан было тепло. В частно-

сти, помимо ремонтных работ на системах тепло-

снабжения, в городе утепляют жилые дома, закрывая 

контуры и разбитые окна. То, что сегодня творят рос-

сийские агрессоры, — это намеренное уничтожение 

нашей инфраструктуры. Обстрелами разрушены ко-

тельные, трубопроводы, водоводы. Все это мы сегодня 

восстанавливаем для того, чтобы 15 октября начать 

отопительный сезон. Потому что в дома харьковчан 

нужно подавать тепло, горячую воду. Несмотря на всю 

сложность, эти работы будут продолжаться, — проин-

формировал мэр.

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÒÅÏËÎ

Харьковский школьник Андрей Пшеничный победил 
на чемпионате мира по авиамодельному спорту, который 
проходил с 25 по 30 июля в городе Пордим (Болгария).

П
о информации Департамента образования ХГС, 

в этом году Украину представляли три участника, 

среди которых — воспитанник кружка авиамо-

делирования Центра внешкольного образования «Вектор» 

Киевского района Харькова Андрей Пшеничный. По ито-

гам соревнований харьковчанин занял первое место.

Остальные украинские участники также завоевали при-

зовые места в личном зачете, и по итогам сборная Украины 

заняла на чемпионате первое место.

Харьковских школьников приглашают принять 
участие в онлайн-конкурсе физической активности 
#Яхарьковспортивный.

В 
Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта 

ХГС отметили, что война в корне изменила привыч-

ный ритм жизни харьковчан. Сейчас в городе не ра-

ботают секции, кружки и центры, закрыты детско-юноше-

ские спортивные школы и площадки. Однако даже в таких 

условиях неравнодушные к физическому воспитанию детей 

тренеры, инструкторы и спортклубы запускают собствен-

ные онлайн-проекты, которые помогают их воспитанникам 

быть в форме и продолжать вести здоровый образ жизни.

— Знаем, что для многих юных харьковчан онлайн-за-

нятия — это глоток свежего воздуха в современных реали-

ях. Поэтому мы решили добавить соревновательную изю-

минку в будничную тренировку и объявляем онлайн-кон-

курс #Яхарьковспортивный, в котором вместе с вами будем 

определять самых активных и креативных юных спортсме-

нов города, — сообщили в Департаменте.

Для участия в конкурсе необходимо снять свою он-

лайн-тренировку на телефон, смонтировать видео в фор-

мате TikTok и с разрешения родителей до 15 августа отпра-

вить его на электронную почту: sportevents.kharkiv@gmail.

com. При этом необходимо соблюдать определенные пра-

вила: снимать вертикально, для четкой картинки использо-

вать штатив, не снимать против света, накладывать музыку/

эффекты и помнить о качестве видео (разрешение должно 

быть не менее 1080 dp).

Жюри будет оценивать только участников, которые выпол-

нили все условия конкурса. Десять лучших видео опубликуют 

16 августа на странице Департамента в TikTok. Победителя-

ми станут авторы трех роликов, которые наберут наибольшее 

количество лайков. Их авторы получат награды от Харь-

ковского городского совета и Департамента по делам семьи, 

молодежи и спорта. Итоги конкурса подведут 23 августа.

«Сейчас есть только дедлайн — 15 октября, когда должен 
начаться отопительный сезон, и ответственность перед 

харьковчанами, которые будут ждать тепло. Поэтому война 
за тепло против обычной войны идет строго по графику» — 

отметили в КП «ХТС».

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÌÛ — ÏÅÐÂÛÅ,
ÌÛ — ËÓ×ØÈÅ!
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СУЦІЛЬНІ РУЇНИ ТА ЗГАРИЩЕ  ЦЕ ВСЕ, ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ ВІД 
АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ ТА ЛАБОРАТОРІЇ ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 6 
У СЛОБІДСЬКОМУ РАЙОНІ. ПО ЦЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ОКУПАНТИ 
НАНЕСЛИ ДЕКІЛЬКА РАКЕТНИХ УДАРІВ. ОБСТРІЛ СТАВСЯ 
НА МИНУЛОМУ ТИЖНІ, В НІЧ НА СУБОТУ

З
араз колектив готується до нового навчального 

року. Поки розбирають те, що вціліло. Цього 

року заклад відзначав би 100-річний ювілей.

— Пряме влучання було в актовий зал, він вщент 

зруйнований. Повністю вигорів третій поверх, по-

страждав і другий, — розповідає заступник директора 

профтехучилища Діана Хваджа. — Корпусу, можна 

сказати, взагалі немає. Наскільки розумію, було чо-

тири влучення. Перше — в актовий зал, потім у двір, 

а куди потрапили інші, не можу сказати. Цей заклад 

дуже старий. Ми збирались у грудні цього року від-

святкувати його 100-річчя. Зруйноване училище — 

для нас всіх велике потрясіння. Наші співробітники 

досі не можуть прийти до тями від того, що зроби-

ли ці «освободітєлі». Вони звільнили нас від робочих 

місць, від мирного життя, від усього.

Навіть через три дні після 

обстрілу у декількох місцях 

будівля ще тліла, і рятуваль-

ники час від часу навідували 

училище, щоб загасити місця 

займання.

В навчальному корпусі 

третього поверху немає вза-

галі, також є наскрізні дірки у 

два поверхи. Палали і бібліо-

тека, і кабінет історії Украіни.

Тим часом до колективу 

училища доєдналися волонте-

ри. Вони допомагають роз-

бирати те, що вціліло після 

пожежі, яку спричинили ра-

кетні удари. Роботи, кажуть, 

на тиждень. Усі з доброї волі 

прагнуть допомогти місту у 

складні часи.

— На початку війни я пішов 

до військкомату як доброво-

лець, закінчив у свій час вій-

ськову кафедру університету, 

але зараз, на жаль, за моїм фа-

хом мобілізація не проводить-

ся, — розповідає волонтер 

Олексій. — Тому вирішив шу-

кати альтернативні варіанти 

допомоги країні і місту. Спочатку возив на деокупо-

вані території гуманітарну допомогу. Тепер доєднався 

до волонтерської ініціативи 

«Відбудуємо Харків разом». 

Зараз ми здебільшого об-

лаштовуємо блокпости та 

бліндажі. Але якщо є запи-

ти і на такі роботи по роз-

бору завалів, ми, звичайно, 

відгукуємося.

Представник Департа-

менту житлово-комуналь-

ного господарства Хар-

ківської міської ради Олег 

Армійський щиро вдячний 

волонтерам за їхню допо-

могу:

— Це ті люди, для яких Харків — не просто місто, в 

якому вони мешкають, а перлина України. Девіз цих 

людей «Харків’янин — звучить гордо!». Вони відда-

ють всі сили на скорішу відбудову нашого міста, щоб 

він знов став найкращим і зайняв почесне місце се-

ред найрозвинутіших міст Європи. Їм не байдуже, 

допомагають, чим можуть, і фінансово, і фізичною 

працею. Це люди, завдяки яким наше місто буде роз-

квітати.

Не вбитий ракетами і освітній процес. Тому зараз тут 

активно готуються до нового навчального року.

— Те, що нас розбомбили, не скасовує перше ве-

ресня, — каже директор навчального закладу Василь 

Костоглотов. — Ми будемо працювати як годиться, 

навчання почнеться за всіма спеціальностями. Так, 

роботи багато, часу мало. Велика подяка колективу та 

волонтерам. Україна була і залишиться!

У понеділок вранці, 1 серпня, ворог знов наніс 
ракетний удар по Харкову. Постраждав один 
з мікрорайонів на Салтівці. Двоє людей зазнали 
поранень, один з них згодом помер у лікарні.

О
дна з ракет влучила в зупинку громадсько-

го транспорту, інша впала у дворі багатопо-

верхового будинку. Вибухами пошкоджені 

цивільні автівки та навколишні будівлі. За даними 

правоохоронців, обстріл був здійснений з реактив-

них систем залпового вогню «Ураган».

Власник пошкодженого авто Сергій із сарказмом 

«дякує» за «руський мир»:

— «Дякую» цим хлопцям за вранішній «подару-

нок». Сумно, прикро, але ж прорвемося. Ми — сила! 

Тримаймося! Не падати духом допомагає те, що за-

раз ми об’єднані як ніколи. І нас ніхто не переможе. 

Метал, автівки — це все ремонтується, це зараз не 

головне. А ті нелюди з часом за всі свої вчинки отри-

мають по заслузі. Все буде добре! Все буде Україна!

Власник іншого пошкодженого авто Володимир 

не знає, що робити зі своєю машиною:

— Я навіть зараз боюся її заводити і перевіряти: 

мій сусід завів, а в нього масло «погнало»… Як ці 

друзки від снарядів розлітаються — незрозуміло. Ось 

один з уламків застряг у фарі… Це просто варвари, 

а не люди. Навіщо таке робити? Мені 75-й рік, пен-

сіонер, я вже на іншу машину ніколи не зароблю. 

Я не знаю, що ще тут можна сказати. Хай їм грець! 

Їм так це не минеться! Вони ж знищили пів-України. 

Гади вони!

Машина Ольги потрапила під пряме влучання сна-

ряду:

— Це все страшно і жахливо. Все це звірство роб-

лять нелюди. Нема слів.

Ворожі війська застосували проти харків’ян по-

тужну зброю, що призводить до масових руйнувань 

та загибелі людей. Уламки розлетілися по всьому 

кварталу, пронизуючи все на своєму шляху.

— О сьомій ранку я ще була вдома. Коли бахнуло, 

я аж підскочила, настільки був потужний вибух, дім 

здригнувся, — розповідає продавчиня Юлія. — О вось-

мій прийшла на роботу у цей кіоск — дивлюсь, а на зу-

пинках вже скла немає, все розбите. Потім перевіри-

ли — мій кіоск теж пошарпаний уламками, залетіло 

навіть усередину, наскрізна дірка. Страшно дуже. За-

синаєш ввечері і не знаєш, прокинешся чи ні.

Один з потерпілих зазнав поранень як раз пере-

буваючи на зупинці громадського транспорту, що 

неподалік кіоску. Інша жертва окупантів отримала 

поранення на вулиці біля дому. Одного з них вряту-

вати лікарям не вдалося. У Харківській міській раді 

повідомили, що загиблий був співробітником КП 

«Харківводоканал», він отримав поранення по до-

розі на роботу. Свої співчуття рідним та близьким 

загиблого висловив Харківський міський голова Ігор 

Терехов.

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÎÏÐÈ ÂÑÅ!

ÐÎÁÎÒÈ 
ÄÓÆÅ ÁÀÃÀÒÎ
Три вибухи, три влучання раз і назавжди зруйнували 
звичайне та мирне життя мешканців однієї 
з багатоповерхівок у Салтівському районі Харкова. 
І вона така не єдина.

С
початку було гучно, а страшно стало потім, — 

розповідає мешканець ушкодженого будин-

ку Руслан. — Тому що не зміг одразу зреагува-

ти. Це все так раптово трапилося. Сюди в квартиру на 

першому поверсі зібрав усю сім’ю. Гадав, що підвал 

поруч, встигнемо якщо що. Спочатку було два вибухи, 

а третій влучив вже по нас. Я був майже під місцем влу-

чання, батько в цей 

час йшов коридором, 

він вже дуже повільно 

ходить… Одразу ди-

кий гуркіт, вилетіло 

усе скло, потім поже-

жа, гасіння. У свідо-

мості це все якось 

одним кадром лиши-

лося. Все, що зали-

шилося від квартири 

— згарище з голими 

стінами, вкритими 

сажею та брудом, з уламками меблів та сміттям. Влучан-

ня прийшлося у кухню. Тут навіть стіни між ванною та 

кухнею не лишилося. Це трапилося 4 березня. Те, що 

ми лишилися живими, вважаю другим днем народжен-

ня. Сусідам з четвертого поверху теж пощастило, вони 

вчасно перейшли до дальньої кімнати. Кажу ж, нам всім 

пощастило.

Виконроб КП «ХРБП» ХМР Кирило Грітчин каже, 

що саме цей мікрорайон Салтівки постраждав від об-

стрілів найсильніше:

— Наприклад, в цей будинок прилетів снаряд, по-

трапив прямо в квартиру, яка вигоріла вщент. Ми зараз 

закриваємо вибиті вікна в будівлі, вже за день зробили 

більше двадцяти, але роботи скрізь ще дуже багато.

ÑÅÐÏÅÍÜ ÏÎ×ÀÂÑß 
Ç ÒÐÀÃÅÄIЇ
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МОЗ УКРАЇНИ СХВАЛИЛО РЕКОМЕНДАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ 
З ПИТАНЬ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ, РОЗРОБЛЕНІ 
У ЧЕРВНІ. ТЕПЕР І В УКРАЇНІ МОЖНА 
ОТРИМАТИ ДРУГУ БУСТЕРНУ ДОЗУ ПРОТИ 
COVID19. ЇЇ РЕКОМЕНДУВАЛИ В ЄВРОПІ Й 
ДАВНО ЗАСТОСОВУЮТЬ В ІЗРАЇЛІ, США, 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ЯПОНІЇ. ЩОПРАВДА, НЕ ВСІМ, 
НЕ СКРІЗЬ І НЕ ЗАРАЗ

Д
руга бустерна доза вводиться не менш як через 

чотири місяці після першої. Для цього реко-

мендовано мРНК-вакцину, і наразі в Україні 

це Comirnaty/Pfizer.

 КОМУ ПОКАЗАНО ДРУГИЙ БУСТЕР
Згідно з рекомендаціями МОЗ, поки що у цьому 

переліку шість категорій:

 ті, кому понад 60 років;

 ті, хто живе в будинках для людей похилого віку, 

геріатричних пансіонатах, у будь-яких установах, де 

здійснюється догляд за літніми людьми;

 люди з інвалідністю;

 пацієнти з імуносупресією;

 люди віком від 18 до 59 років з медичними ста-

нами, що підвищують ризик важкого перебігу коро-

навірусу;

 пацієнти віком від 18 до 59 років з численними 

хронічними захворюваннями, що підвищують ризик 

важкого перебігу хвороби.

 ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ЧЕТВЕРТУ ДОЗУ, 
НЕ ЧЕКАЮЧИ 60 РОКІВ

У рішенні Національної технічної групи експертів 

з питань імунопрофілактики, де вказано ці категорії, 

зазначено: перелік не вичерпний, лікарі можуть його 

розширювати.

З якими діагнозами точно рекомендовано другий бу-

стер:

 онкопатологія: зокрема, діагностована в останні 

5 років онкологія;

 проведення хіміотерапії та променевої терапії, 

імунотерапія, прогресування хвороби незалежно від 

лікування;

 хронічні запальні стани, що вимагають лікуван-

ня протиревматичними препаратами або імуносупре-

сивної терапії: зокрема лікування червоного вовчаку, 

ревматоїдного артриту, хвороби Крона, виразкового 

коліту;

 хронічні хвороби легень: зокрема хронічна об-

структивна хвороба легень, муковісцидоз, інтер-

стиціальна хвороба легень, 

тяжкий ступінь бронхіальної 

астми;

 хронічні захворюван-

ня печінки: зокрема цироз, 

аутоімунний гепатит, неал-

когольна жирова хвороба 

печінки, алкогольна хвороба 

печінки;

 тяжкі захворювання ни-

рок: 4-та чи 5-та стадії;

 хронічні неврологічні 

хвороби: зокрема інсульт, де-

менція, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, цере-

бральний параліч, міопатії, епілепсія;

 цукровий діабет, що потребує лікування;

 хронічні захворювання серця: зокрема ішемічна 

хвороба, застійна серцева недостатність, кардіоміо-

патія, погано контрольована гіпертензія, легенева 

гіпертензія, захворювання клапанів серця, важкі вро-

джені вади серця;

 люди зі складними проблемами у здоров’ї або 

численними супутніми хворобами, що підвищують ри-

зик тяжкого перебігу ковіда: наприклад, синдром Дау-

на або комплекс мультисистемних розладів;

 третій рівень ожиріння з індексом маси тіла 

більше 40 кг/мг;

 виражена мала маса тіла з індексом менше 

16,5 кг/мг.

 КОМУ ПОКИ ЩО 
НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

Якщо коротко, то не реко-

мендовано людям без проблем 

зі здоров’ям, вагітним, медикам 

та решті, кому ще не виповни-

лося 60. Обґрунтовують це екс-

перти тим, що дані про користь 

бустера для молодих і здорових 

дуже обмежені, а ті, що є, де-

монстрували її мінімальність.

Тому поки що другу ревак-

цинальну дозу не отримають: люди до 60 років, які не 

мають жодних факторів ризику для тяжкого перебігу 

ковіда; вагітні без супутніх захворювань; люди з про-

фесійної групи ризику, зокрема медики, які не мають 

супутніх хвороб, що підвищують ризики.

 ЧИ ЕФЕКТИВНІ «СТАРІ» ВАКЦИНИ
Цієї осені світ чекає на новий бустер, який розробля-

ють фармкомпанії і який повинен захищати від нових 

штамів «Омікрона» ВА.4/5. Тих, які вже підняли коро-

навірусну хвилю в США, Європі, Індії.

Підваріант ВА.5, який ухиляється від імунного за-

хисту і після хвороби, і після вакцинації, 

вчені вже назвали еволюцією цього вірусу. І, 

здається, який сенс тепер у вакцинації, якщо 

щеплення не є надійним захистом від зара-

ження? Про сенс свідчать цифри: за даними 

Центру контролю та профілактики захво-

рювань США, ймовірність інфікування цим 

варіантом серед невакцинованих приблиз-

но у п’ять разів вища, ніж у щеплених. У них 

у 7,5 раза вищий ризик госпіталізацій та у 15 

разів — ймовірність летального кінця.

І вакцинацію наразі слід розглядати не як 

гарантію не захворіти, а як захист від смерті, 

госпіталізації чи підключення до апарату штучної вен-

тиляції легень. Тим більше що ВА.5 вражає легені силь-

ніше, ніж ранні версії «Омікрону», а це означає підви-

щення ризику перебігу хвороби для найуразливіших 

груп. Особливо для людей похилого віку: у Європі кіль-

кість нових пацієнтів старше 65 років щотижня зростає 

в середньому на 30%.

Щодо надії на осінній бустер від нових різновидів 

«Омікрону», то вчені не надто покладаються на його 

ефективність. Як працюватимуть препарати, що ви-

робляють імунітет до кількох різновидів коронавірусу, 

покаже час.

На думку американського епідеміолога, директора 

Центру досліджень та політики в галузі інфекційних 

захворювань Майкла Остерхолма, велика ймовірність, 

що за кілька місяців на зміну ВА.5 прийде щось інше. 

І переслідуючи вірус і створюючи 

нові вакцини, людство завжди бу-

де на день спізнюватися. Тому най-

краще, що може зробити кожен,—

отримати ту вакцину, яка доступна 

прямо зараз.

 ДЕ ЩЕПИТИСЯ
За інформацією МОЗ, отримати 

другий бустер можна у будь-якому 

пункті чи центрі вакцинації.

Але краще все ж таки заздалегідь 

уточнити у сімейного лікаря, чи все 

вже налагоджено, або зателефонувати за загальним для 

України телефоном 16-77 чи безпосередньо до пункту 

вакцинації. Несподіванки можуть бути різні: не відоб-

ражається вакцина, не працює сам центр, не завезли 

препарат.

Медики просять всіх, хто входить до групи ризику, за 
першої ж нагоди наздогнати пропущений бустер, і доро-
бити або розпочати первинну вакцинацію. Заразитися бу-
де легко: і імунітет не захищає від нових штамів, і захи-
сту ніхто не дотримується, і восени навіть без «Омікрону» 
зростають темпи поширення вірусних інфекцій. А урахо-
вуючи війну, це ще й додаткове навантаження на лікарів, 
які й так працюють на межі своїх можливостей.

У Департаменті охорони здоров’я ХМР розповіли, 
що ті харків’яни, які не встигли вакцинуватись 
через війну і покинули країну, можуть зробити 

щеплення в тій країні, де перебувають. 
Детальна інструкція щодо цього міститься 

на Офіційному сайті ХМР.

У міських поліклініках Харкова продовжують роботу 
пункти вакцинації проти COVID-19. Медустанови 

у достатній кількості забезпечені вакциною CoronaVac 
та в обмеженій — вакциною Pfi zer.

У Департаменті охорони здоров’я ХМР закликали 
харків’ян не забувати про вакцинацію, адже у воєнний 
час ризик розвитку та розповсюдження інфекційних 
захворювань зростає. Найбільш уразливими є діти 

та дорослі, які не щеплені взагалі або вчасно 
не зробили ревакцинацію.

ÂÑÅ ÏÐÎ ÁÓÑÒÅÐ:
ÐÅÂÀÊÖÈÍÀÖIß ÍÀ ×ÀÑI
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Стабильная работа в одном направлении может 

привести к крупному успеху. Вы, возможно, получи-

те кредит, приобретете что-то для дома, решите спор-

ный вопрос по наследству.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Обстоятельства этого дня могут столкнуть Тельцов 

с проблемами дома, родителей. Многих заинтересу-

ют вопросы эмиграции, смены места жительства. Не 

стоит опрометчиво ставить свои подписи под согла-

шениями и договорами. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Включаются сложные механизмы, скрытые от про-

стых глаз, но сопутствующие положительным пере-

менам в характере Близнецов. Постарайтесь реали-

зовать давние планы. Работа принесет известность, 

прибыль и самоудовлетворение.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Этот день ознаменован признанием заслуг Раков. 

Коммерческая деятельность принесет успех, уваже-

ние и новые возможности. Можно будет смело гор-

диться собой перед родственниками. Отпразднуйте 

свою победу всей семьей.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Правильным будет делать то, что вы умеете лучше 

всего, не пытаясь выходить за некие существующие 

ныне рубежи. С другой стороны, используйте все 

возможности нынешнего места — активнее знакомь-

тесь, работайте на будущее.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Любые финансовые манипуляции в начале меся-

ца будут не к месту. Вы можете потерять больше, чем 

приобрести. Самое лучшее — посмотреть за гори-

зонт, написать программу-максимум.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Для амбициозных представителей этого знака бу-

дет важен социальный статус. Вам нужно скрасить 

явное проявление амбиций и честолюбия тонким 

чувством юмора, обаянием и доброжелательностью.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Если вы сегодня встретите подходящего человека, 

то ради него сможете отказаться от многого. Не бой-

тесь ни переездов, ни путешествий, ни смены парт-

нера. Научитесь приспосабливается к каждой жиз-

ненной ситуации.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Не исключено, что энергичные, честолюбивые, 

трудолюбивые Стрельцы могут попасть в зависи-

мость от окружения или родственников. Денег может 

быть то много, то мало. Отнеситесь серьезно к своим 

обязанностям. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Существует вероятность бессилия что-либо пред-

принять в кризисной ситуации. Вы, бесспорно, об-

ладаете способностями, которые помогают вам до-

биться определенных успехов в работе. Но у вас есть 

и слабости, о которых не стоит забывать. Поэтому 

в трудную минуту обращайтесь за помощью.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Представители этого знака сегодня могут проявить 

себя в социальной сфере. Вы сможете достичь пол-

ного осуществления своих желаний, если примете 

участие в борьбе за урегулирование социальных кон-

фликтов и несправедливости.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Хороший день для хозяйственных покупок. Мно-

гие захотят заняться обустройством квартиры, дачи, 

гаража. Возникнет желание пересмотреть свой гарде-

роб. С готовностью поддерживайте любые конструк-

тивные начинания.

Ãîðîñêîï íà 4 àâãóñòà

ПП
ротягом століть стандарти краси 

змінювались: у моді була то ари-

стократична блідість шкіри, то 

смагляві і спортивні тіла. І справа не тільки 

в моді — люди змінювали свої погляди під 

тиском соціальних норм, релігії або медичних 

відкриттів.

Моду на засмаглу шкіру запровадила Коко 

Шанель. Але їй це вдалося завдяки збігу обста-

вин. По-перше, зростаюча урбанізація та інду-

стріалізація того часу призвели до того, що все 

більше людей працювали не на сонці, а в офісах, 

на заводах і фабриках. І всі бідні були такими ж 

блідолицими, як і сильні світу цього. По-друге, 

медицина того часу зробила чимало відкриттів. 

Був знайдений збудник туберкульозу — паличка 

Коха. Лікарі почали масово призначати сонячні 

ванни як профілактику цього поширеного саме 

тоді захворювання, оскільки його збудник чутли-

вий до сонячного світла. Сонце і свіже повітря 

стали невід'ємною частиною здорового способу 

життя і профілактики багатьох захворювань.

У 20-х роках минулого століття легендарна Ко-

ко Шанель повернулася з відпочинку на Серед-

земному морі з легкою засмагою. ЇЇ прикладу по-

чали слідувати представники богеми. Саме з того 

часу для кінозірок, співаків і заможних людей 

стало модним проводити літній сезон на Фран-

цузькій Рив'єрі…

У 1980-х і в 1990-х роках популярність засма-

глої шкіри пішла на спад. І знову-таки причиною 

стали нові відкриття в медицині. Наукові факти 

доводили вплив сонячного випромінювання на 

прискорення процесів старіння шкіри і підви-

щення ризиків розвитку онкології. Сучасні фахів-

ці такої ж думки.

Ультрафіолетові промені не тільки прискорю-

ють фотостаріння шкіри, спричиняючи зморшки 

та пігментні плями, а й підвищують ризик появи 

раку шкіри та меланоми, — зазначають у Депар-

таменті охорони здоров'я ХМР. Щоб зменшити 

негативний вплив ультрафіолетових променів, 

медики радять харків'янам захищати шкіру всіма 

можливими способами: носити закритий одяг, 

надягати головний убір та окуляри, використо-

вувати сонцезахисні косметичні засоби та як-

найменше перебувати під активним сонцем.

ÑÎÍÖÅ — ÄÐÓÃ ×È ÂÎÐÎÃ?ÑÎÍÖÅ — ÄÐÓÃ ×È ÂÎÐÎÃ?
Сто років тому вперше почали говорити про 
користь сонця для здоров'я. Засмагати стало 
не тільки корисно, а й модно. Наразі, коли країна 
охоплена війною, засмагати практично ніде, 
південь окупований, прямого сполучення 
із курортними країнами немає. Але люди 
все одно, аби не ходити блідими, прямують 
засмагати на город, а дехто до соляріїв.

По горизонтали: 1. В одежде: положение верхней 

полы, находящей на нижнюю. 5. Поручение изго-

товить, доставить что-либо. 8. Греческая мелкая 

разменная монета. 10. Взрослый мужчина. 11. От-

логий берег, удобный для купания и солнечных 

ванн. 13. Рабочий на скотобойне. 14. Ряд того, 

что объединено общим назначением. 15. Живо-

пись на бытовые сюжеты. 16. Недорогая столовая. 

19. Строение для хранения товаров, грузов. 22. Ро-

говой шип на ногах у некоторых птиц. 23. Конеч-

ный пункт дистанции в состязаниях. 26. Самец в 

пчелиной семье. 28. Космический источник им-

пульсного излучения. 32. Атмосферный осадок 

в виде белых хлопьев. 34. Разновидность форте-

пьяно. 35. У некоторых животных: выступающее 

из пасти длинное и острое костное образование. 

36. Лиственное дерево. 37. Неглубокое место в во-

доёме. 38. Сумчатый медведь. 39. Наивысшая вооб-

ражаемая точка небесной сферы, находящаяся над 

головой наблюдателя. 40. Орудие для лова рыбы.

По вертикали: 2. Комедийный герой итальянско-

го народного театра. 3. Полоска ткани на спинке 

одежды. 4. Горючая и обычно опьяняющая жид-

кость, добываемая особой перегонкой веществ, со-

держащих сахар или крахмал. 5. Знак препинания. 

6. Короткий обрубок толстого бревна. 7. Устрой-

ство, предназначенное для замены человека при 

выполнении монотонных или опасных работ. 

9. Порядок, направление чего-нибудь, способ. 

10. Часть корпуса струнного музыкального инстру-

мента. 12. Бесхвостое земноводное. 17. Тот, кто 

распространяет чьи-нибудь идеи. 18. Совокупность 

явлений, возникающих в растворимых водой гор-

ных породах. 20. Электрическое устройство для жа-

рения или выпечки. 21. Металлические стержни, 

вкладываемые в рот упряжного животного. 24. Не-

большое музыкальное произведение для испол-

нения между двумя действиями оперы, пьесы. 

25. Чертёжный прибор. 26. Нудная скука, смешан-

ная с отвращением. 27. Судьба, участь. 29. Грязека-

менный горный поток. 30. Дробные раскатистые 

звуки. 31. Перевозчик ракет. 33. Хвалебная песня. 

35. Орган у птиц, образованный удлинёнными без-

зубыми челюстями.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Запах. 5. Заказ. 8. Лепта. 10. Дядя. 

11. Пляж. 13. Боец. 14. Серия. 15. Жанр. 16. Трактир. 
19. Пакгауз. 22. Шпора. 23. Финиш. 26. Трутень. 
28. Пульсар. 32. Снег. 34. Рояль. 35. Клык. 36. Липа. 
37. Мель. 38. Коала. 39. Зенит. 40. Невод.

По вертикали: 2. Паяц. 3. Хлястик. 4. Спирт. 5. За-
пятая. 6. Кряж. 7. Робот. 9. Образ. 10. Дека. 12. Жаба. 
17. Рупор. 18. Карст. 20. Гриль. 21. Удила. 24. Антракт. 
25. Кульман. 26. Тоска. 27. Удел. 29. Сель. 30. Рокот. 
31. Тягач. 33. Гимн. 35. Клюв.
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Я
ким він буде? Певно, що нелегким. Більше 

подробиць про те, чого чекати, на що сподіва-

тися та до чого готуватися, в інтер-

в’ю газеті «Харьковские известия» розповіла 

директорка Департаменту освіти Харківської 

міської ради Ольга Деменко.

— Коли у Харкові почнеться новий навчальний 
рік? Як завжди, 1 вересня, чи є інші варіанти? 
Якщо так, то з чим це пов’язано?
— Розумію, чому саме це питання перше. 

Було чимало інформації щодо цього з різних 

джерел, але одразу заспокою: старт новому 

2022/2023 навчальному року в Харкові буде 

дано традиційно з першого вересня.

— Харків залишається прифронтовим містом. Як 
буде відбуватися навчальний процес: в дистанційному 
варіанті, офлайн, змішаному? Поясніть, будь ласка, 
що малося на увазі, коли голова ХОВА сказав, що очно 
запрацюють школи, які знаходяться не ближче ніж 
за 40 км від лінії фронту. Як це можна виміряти?
— Давайте поступово. Питання пов’язані, але різні. 

Місто наразі докладає максимум зусиль, щоб освітній 

процес розпочався максимально комфортно для всіх 

його учасників. Для нас немає інших відправних то-

чок, крім безпеки. Це однозначна позиція як міського 

голови Ігоря Терехова, так і всієї освітянської спільно-

ти міста. Враховуючи умови сьогодення, схильні роби-

ти вибір на користь онлайн-формату. Нашу готовність 

почати навчальний рік саме за дистанційною фор-

мою обговорювали на оперативній нараді з міністром 

освіти і науки Сергієм Шкарлетом під час його візиту 

до Харкова. В нас є достатній практичний досвід, наші 

вчителі знаходять оптимальні форми надання навчаль-

ного матеріалу в дистанційному режимі. Зараз ми спіл-

куємося з батьками та збираємо об‘єктивну інфор-

мацію щодо зручного часу початку занять. Він може 

відрізнятись у кожному закладі 

і навіть класі. Будуть враховува-

тися різниці в часових поясах, 

якщо діти перебувають не на 

території України. Електронні 

версії підручників кожної пара-

лелі будуть розміщені на сайтах 

шкіл, щоб кожна дитина мог-

ла їх завантажити, де б вона не 

знаходилася. Школярі, які за-

лишилися в Харкові, отрима-

ють також і традиційні паперові 

версії підручників. Далі будемо 

діяти відповідно до обставин.

Тепер щодо територіальної близькості до зони бойо-

вих дій. Питання не зовсім адресне. Звертаю вашу ува-

гу, що в умовах військового стану рішення, що необ-

хідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників 

освітнього процесу, приймають обласні військові 

адміністрації. Монолітна стійкість Харкова обумовле-

на, перш за все, тим, що всі гілки регіональної влади 

чітко співпрацюють в межах своїх компетенцій. Про-

фесіоналів на місцях в нас вдосталь, тому кожен тримає 

оборону саме у своїй зоні відповідальності. Впевнена, 

що і надалі зберігатиметься саме такий формат. І саме 

це буде запорукою наближення Перемоги.

— Багато шкіл та дитячих садочків зруйновано 
внаслідок обстрілів. Як місто буде виходити 
з цього становища?
— Мушу підтвердити. Об’єктивна реальність така, 

що майже кожного дня військових дій фіксуємо руй-

нування освітньої інфраструктури Харкова. Про їх 

масштабність красномовно говорять цифри: пошко-

джено 224 будівлі в 221 установі, це більше половини 

освітнього фонду.

Пошкодження значні, тому, якщо дозволить ситу-

ація з безпекою, освітній процес в режимі офлайн, 

можливо, буде здійснюватися майже в 100 закладах 

загальної середньої освіти. Учнів та педагогів інших 

закладів плануємо передислокувати до шкіл, облашто-

ваних укриттями. Розробляємо наочні пропозиції як 

ВІЙНА В УКРАЇНІ ТРИВАЄ, ПРИФРОНТОВИЙ ХАРКІВ ЩОДНЯ І ЩОНОЧІ ПІДДАЄТЬСЯ 
РАКЕТНИМ ОБСТРІЛАМ, РУЙНУЮТЬСЯ ДОМІВКИ І ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ, ГИНУТЬ І СТРАЖДАЮТЬ 
ДІТИ ТА ДОРОСЛІ. МІЖ ТИМ НА ДВОРІ ВЖЕ СЕРПЕНЬ. А ЦЕ ЗНАЧИТЬ, ЩО ЗОВСІМ СКОРО 
ПОЧНЕТЬСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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картосхеми з дислокації учнівського контингенту за-

кладів, що не плануються для відновлення освітньо-

го процесу в очному режимі в 2022/2023 навчальному 

році.

У разі відновлення очного формату, у працюючих 

школах плануємо запровадити навчання у дві зміни. 

Одразу хочу зауважити, що учні початкової школи, 

тобто 1-х–4-х класів, навчатимуться виключно в пер-

шу зміну.

Не залишаємо без уваги і ті випадки, коли на базі од-

нієї школи буде розташовано фактично два навчаль-

них заклади. У цьому разі будуть визначені і погоджені 

режимні моменти роботи обох шкіл, учнівських та пе-

дагогічних колективів.

— Поясніть, будь ласка, що таке «паспорт безпеки», 
який має бути у кожному учбовому закладі?
— Це комплексна назва безпекових заходів, які ма-

ють бути проведені перед початком навчального року. 

Якщо говорити спрощено, то це адап-

тована до сучасних реалій форма акта 

готовності до нового навчального року, 

де скомпільовані всі аспекти, необхідні 

для того, щоб перебування в навчаль-

ному закладі було максимально без-

печним. Це не є концептуально новою 

формою документа, адже питання без-

пеки в нашому місті було не полишено 

уваги і до подій 24 лютого цього року.

Звісно, що є і додаткові складові. 

Обов’язкова перевірка закладів освіти 

та прилеглих територій на наявність ви-

бухонебезпечних предметів. Необхідна 

наявність обладнаного укриття для всіх 

учасників освітнього процесу, визначення та позна-

чення шляхів евакуації, створення запасів води та ме-

дикаментів тощо.

— Які плануються заходи щодо безпекових умов 
навчання дітей і роботи вчителів? У скількох школах 
із тих, що на цей час можуть прийняти дітей, 
є укриття? У якому вони стані?
— Питання важливе. Я б навіть додала, життєво 

важливе. На сьогодні в нас охоплені роботою майже 

70 підвальних приміщень, що можуть бути архітектур-

но адаптовані до найпростіших укриттів. Ми тісно спі-

впрацюємо з представниками ДСНС. Враховуємо пер-

шочерговість запровадження комплексу з приведення 

приміщень відповідно до необхідних вимог. Робота 

кропітка, відповідальна, і вона триває.

— Розкажіть, будь ласка, як на сьогодні 
можна записати дитину у перший клас?
— Процес набору дітей в перші класи 

йде своїм ходом. Уже подали заяви для 

зарахування батьки майже 7 тисяч май-

бутніх першокласників, а це 62% від ро-

зрахункової потужності шкіл міста. Як 

і раніше, процес зарахування проходить 

зазвичай відповідно до території обслу-

говування установ освіти. Подання заяви 

полегшено, адже всі розуміють, як важ-

ливо на сьогодні запроваджувати алго-

ритми, що відповідають вимогам безпе-

ки та зручності. Батьки майбутніх пер-

шокласників мають можливість подати 

заяву на вступ дитини в школу онлайн на 

сайті «Електронна реєстрація до установ 

загальної середньої освіти». Інформацію про умови за-

рахування батьки також можуть знайти на головних 

сторінках пабліків навчальних 

закладів.

Разом з тим, під час роботи 

ми зараз зіткнулися з дублю-

ванням: тобто батьки подали 

електронні заяви в декілька на-

вчальних закладів одночасно. 

Розумію, чим це викликано. 

Хвилюванням, що не встиг-

нуть, або зміняться обставини. 

Але навіть військовий стан не 

став на заваді структурному 

підходу в системі освіти міста. 

Тому хотіла б закцентувати на 

тому, що краще б було визна-

читися з одним навчальним закладом. Це спростить 

комунікацію та організаційні процеси.

Знаю, що чимало питань постає щодо термінів. Так 

от, прийом заяв від батьків продовжений до початку 

нового навчального року. Не буде цього року і про-

цедури жеребкування.

— Відомо, скільки дітей шкільного та дошкільного 
віку наразі перебувають у Харкові? Є якісь прогнози 
щодо кількості учнів та вихованців д\с, що планують 
піти до навчальних закладів в новому навчальному 
році?
На сьогодні зі 126 тисяч учнів майже чверть знахо-

дяться у Харкові. Ще близько 40% перебувають в межах 

України, інші зараз за кордоном. Приблизно аналогіч-

на ситуація і з дошкільнятами. Третину батьки вивезли 

за межі країни, близько 7 тисяч, а це 17% — в Харкові. 

Майже половина з контингенту малюків переїхали 

тимчасово в інші регіони України.

Тримаємо постійний зв’язок з батьками вихованців 

та учнів.

— Багато педагогів евакуювалися в більш безпечні 
області України та за кордон? Вони планують 
повертатися? На вересень буде кому вчити 
і виховувати дітей?
Половина працівників зараз в місті. За кордоном 

щось біля 15%. Навіть такий розподіл за умови он-

лайн-навчання та наявності сучасних технологій не за-

важатиме проведенню занять. 90% керівників навчаль-

них закладів зараз на місцях. Скажу так, підготовкою до 

нового навчального року згуртовані всі освітяни міста.

Отже, вчити буде кого і буде кому. Внаслідок якіс-

но побудованої системи, що дозволяла Харкову вже 

більше 10 років бути серед флагманів. Це робота не од-

ного дня і навіть не одного року, тому до ротацій у разі 

необхідності ми готові.

— Яка була б ваша особиста порада батькам щодо 
обставин, у яких ми зараз опинилися?
— Я двічі бабуся і дуже добре розумію, з якими пи-

таннями стикаються сьогодні батьки. Радити щось 

дуже важко. Можу тільки поділитися своїм баченням. 

Ще Аристотель казав, що ми — це те, що ми робимо 

постійно. Просто щиро спілкуйтеся зі своїми дітьми, 

власним прикладом показуючи, що, незважаючи на 

важкі часи, найцінніше — це віра в краще майбутнє для 

них. А я абсолютно впевнена, що у нашого міста — є 

майбутнє, мирне, європейське і освічене!

Підготовкою до нового навчального року згуртовані всі освітяни міста. Отже, вчити буде кого 
і буде кому. Монолітна стійкість Харкова обумовлена, перш за все, тим, що всі гілки 

регіональної влади чітко співпрацюють в межах своїх компетенцій. 
Професіоналів на місцях в нас вдосталь, тому кожен тримає оборону 

саме у своїй зоні відповідальності. Впевнена, що і надалі 
зберігатиметься саме такий формат. І саме 

це буде запорукою наближення 
Перемоги.


