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ОККУПАНТЫ НЕ ОСТАВЛЯЮТ В ПОКОЕ ХАРЬКОВ. ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ВРАГ ПРОДОЛЖАЕТ ЖЕСТОКО БОМБИТЬ МИРНЫЕ КВАРТАЛЫ, РАЗРУШАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА

еспредел, который творит россий-
ский агрессор, нацелен на плано-
мерное запугивание населения, 

но эти попытки не увенчаются успехом, 
заявил Харьковский городской голова 
Игорь Терехов:

— Последние дни были очень тревожны-
ми. Снова попадания в одну из централь-
ных частей Харькова, в  результате чего 
произошел крупный пожар, который ло-
кализовали наши мужественные работни-
ки ГСЧС. Был обстрелян Шевченковский 
район. К сожалению, один человек погиб, 
один получил ранения. Враг также целе-
направленно бьет по нашим ТЭЦ, есть зна-
чительные повреждения. Работаем над их 
устранением. Посеять хаос и панику в го-
роде — вот чего добиваются оккупанты. 
Обстреливают жилые микрорайоны, дет-
ские сады, школы, остановки обществен-
ного транспорта. Во многих домах после 
обстрелов отсутствует газо- и  электро-
снабжение, разрушены кровли, выбиты ок-
на… Это то, что мы сегодня видим на ме-
стах прилетов. Таким образом враг хочет 
держать людей в постоянном страхе. Могу 

с уверенностью, сказать, что ничего у них 
не выйдет! Дух харьковчан не сломить! На-
ши коммунальные службы ежедневно де-
лают все возможное для возобновления 
функционирования города: оперативно 
устраняют аварии, восстанавливают инже-
нерные коммуникации, чтобы у  горожан 
были все необходимые условия жизнедея-
тельности. Сегодня харьковчане сплочены 
как никогда, действуют сообща и  готовы 
помогать друг другу. И я искренне горжусь 
каждым жителем Харькова. Мы выдержим, 
мы выстоим, обязательно восстановим 
наш родной город, сделаем его еще более 
комфортным, красивым и  благоустроен-
ным. Победа — за нами!

Также мэр отметил, что за месяцы пол-
номасштабной войны в Харькове частично 
или полностью разрушено около полови-
ны рынков и торговых площадок. Несмотря 
на это, предприятия возобновляют работу 
и обеспечивают харьковчан продуктами пи-
тания и  другими необходимыми товарами. 
Сегодня в  городе полностью или частично 
возобновили работу 61 % супермаркетов 
и 68% рынков.

Кроме того, продолжается работа по вне-
дрению проекта «Безопасная остановка»:

— Модель таких остановок-укрытий мы 
разрабатывали вместе с  нашими комму-
нальными предприятиями, за аналог был 
взят израильский вариант. После того как 
мы презентовали проект, к работе подклю-
чилось очень много архитекторов. Уже со-
здано несколько типов остановок, которые 
после проведения испытаний можно запус-
кать в серию. Главная задача данного проек-
та — обеспечить безопасность и сохранить 
жизни харьковчан.

ÄÓÕ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ 
ÍÅ ÑËÎÌÈÒÜ!
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×ÒÎÁÛ ÑÊÎÐÅÅ 
ÇÀÊÎÍ×ÈÒÜ ÂÎÉÍÓ!
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел телефонный разговор 
с советником Федерального канцлера 
по вопросам внешней политики — 
директором Департамента внешней 
политики, безопасности и развития 
ведомства Федерального канцлера 
Германии Йенсом Плетнером.

Стороны обсудили поддержку нашего 

государства в сфере безопасности и эконо-

мики, а также формирование системы га-

рантий безопасности для Украины.

Выразив благодарность ФРГ за помощь 

Украине в условиях полномасштабной 

агрессии рф, Андрей Ермак отметил необ-

ходимость ускоренного получения нашим 

государством современного вооружения.

— Украина нуждается в поставках как 

можно большего количества современно-

го оружия — дальнобойной артиллерии 

и реактивных систем залпового огня, бес-

пилотных летательных аппаратов. Проти-

вовоздушные системы, такие как IRIS-T, 

о готовности поставок которых объявила 

Германия, позволят защитить, по крайней 

мере, Киев, Харьков, Днепр, Никола-

ев и Одессу. Украина должна приложить 

усилия, чтобы вернуть как можно больше 

оккупированных территорий, особенно 

в южной части страны. Поэтому, чем бы-

стрее мы получим тяжелое вооружение, 

тем скорее сможем остановить эту войну, — 

отметили в ОП.

Собеседники также обсудили вопросы 

дальнейшей макрофинансовой поддерж-

ки Украины со стороны Германии и ЕС. 

Отдельно Руководитель Офиса Президента 

остановился на вопросе усиления санкци-

онного давления на россию. Андрей Ермак 

также выразил надежду на высокий уро-

вень участия немецкой стороны в онлайн-

саммите международной Крымской плат-

формы 23 августа 2022 года.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УКРАИНЕ 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИЕЙ РФ

В
ладимир Зеленский отметил, что вопрос 

компенсации ущерба, нанесенного россий-

ским вторжением, — важный элемент ответ-

ственности, которую должно понести государство-

агрессор.

С целью создания и внедрения механизма компен-

сации Глава государства сформировал специальную 

рабочую группу под председательством руководителя 

Офиса Президента Андрея Ермака, в которую вошли 

представители Кабинета Министров и ведущие укра-

инские и иностранные юристы-международники.

Участники совещания обсудили ход переговорного 

процесса относительно принудительного изъятия ак-

тивов рф в пользу Украины и скоординировали шаги 

в этом направлении.

В частности, идет работа над созданием специаль-

ной компенсационной комиссии путем заключения 

многостороннего международного договора с парт-

нерами Украины. Эта комиссия сможет рассматри-

вать заявления о возмещении ущерба, причинен-

ного войной. Важным шагом для обеспечения меж-

дународно-правового фундамента этого механизма 

стало принятие 22 июня текущего года Парламент-

ской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в кото-

рой говорится, что Совет Европы будет продвигать 

и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы 

ответственности за агрессию против Украины путем 

внедрения институционального компенсационного 

механизма для нашего государства. Подобная рабо-

та ведется в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других 

организациях.

— Кроме того, Украина ведет переговоры с парт-

нерами относительно того, каким образом россий-

ские активы, которые сейчас заморожены в различных 

юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на 

возмещение ущерба, причиненного войной. На сего-

дняшний день наши партнеры не ставят под сомнение, 

что это должно быть сделано, и вопрос лишь в том, 

чтобы найти юридический механизм.

Â ÏÎËÜÇÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

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.

7 августа страна отметила 
День Воздушных Сил Украины. 
Поздравляя военнослужащих 
с профессиональным 
праздником, Харьковский 
городской голова Игорь Терехов 
отметил, что для нашей победы 
очень важно, чтобы все части 
огромного военного механизма 
украинской армии работали 
как часы.

Н
икто и никогда даже 

подумать не мог, что 

нашим летчикам, зе-

нитчикам, пехотинцам придет-

ся по-настоящему применять 

свои боевые навыки и защищать страну от агрессора, под-

черкнул мэр:

— Вклад каждого из вас — бесценен. Кто-то сбивает 

в украинском небе вражеские самолеты, вертолеты или 

ракеты, кто-то обеспечивает логистику и тылы, а кто-то 

поднимает боевой дух сослуживцев. Роль каждого важна, 

и в этом — залог победы. Мы верим в нашу армию, в на-

ши Воздушные силы, которые 

закрывают украинское небо 

и уничтожают оккупантов. При-

мите огромную благодарность 

за вашу работу от всех харьков-

чан. Победа будет за нами!

Игорь Терехов вручил воен-

нослужащим Почетные грамо-

ты исполнительного комитета 

Харьковского городского сове-

та и Благодарности городского 

головы.

— Ценой невероятных уси-

лий вы сохраняете целостность 

Украины, отстаиваете Харьков. 

Уверен, что благодаря вашему 

духу, вооружению, которое мы 

получим, сможем победить врага и начать строить новую 

жизнь в мирном городе. Очень много харьковчан уеха-

ло, но все они внимательно следят за тем, что происходит 

у нас, и хотят вернуться в родной Харьков. Низкий поклон 

за ваш подвиг,— сказал мэр.

В ходе мероприятия присутствующие почтили память 

погибших во время войны украинцев минутой молчания.

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Вторник 
9 августа 2022 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ 

В ПОМОЩИ
В Харькове приступили к созданию 
реестра людей, которые нуждаются 

в помощи. Соответствующее решение 
было принято по итогам первого 

заседания координационного совета 
волонтеров, инициированного 

Харьковским городским головой 
Игорем Тереховым.

Участниками первого заседания 

координационного совета стали более 

25 крупных общественных организа-

ций. В ходе встречи были определены 

основные направления совместной 

работы, среди которых — подготовка 

к отопительному сезону, работа с во-

лонтерскими кухнями, сбор пожерт-

вований, систематизация деятельно-

сти, работа со специальными служба-

ми (территориальная оборона, ГСЧС 

и служба скорой помощи).

— На заседании координационно-

го совета мы также приняли решение 

о создании реестра людей, которые 

нуждаются в помощи. Совместно с во-

лонтерами мы разработаем мощное 

программное обеспечение. Благодаря 

этому мы сможем оказывать помощь 

всем, кто в этом нуждается, как мож-

но быстрее, — подчеркнул городской 

голова.

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ЛИКВИДИРОВАЛИ БОЛЕЕ 70 АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 97 СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
18 УЛИЧНЫХ КОЛОНОК

Р
емонтникам 7 августа пришлось 

устранять 12 порывов на трубопро-

водах.

— В частности, в Шевченковском райо-

не бригады оперативно устранили аварии 

на трех участках водоводов. Специалисты 

предприятия всегда стараются выполнять 

ремонтные работы без отключения водо-

снабжения. Если же это не удается — при-

кладывают все усилия и мастерство, чтобы 

ликвидировать утечку как можно быстрее. 

К примеру, в воскресенье в сжатые сроки 

провели ремонт на пр. Людвига Свобо-

ды, и потребители почти не ощутили отсутствия во-

ды. А вот во время устранения аварий на пр. Победы 

и ул. Деревянко вообще обошлись без отключений. По 

завершении работ провели благоустройство террито-

рии, — рассказал начальника районной службы наруж-

ных водопроводных сетей Андрей Целогородцев.

По информации предприя-

тия, 8 августа бригады аварий-

но-восстановительных работ запланировали отре-

монтировать 10 участков водоводов. Чтобы сэконо-

мить время специалистов, к харьковчанам обраща-

ются с просьбой более подробно сообщать об утечках 

воды, указывая место самой точки утечки и точный 

адрес, а также предоставлять номер телефона заяви-

теля для уточнения. Эту информацию принимают по 

тел.: 15-33.

ÑÒÀÐÀÍÈß È ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

До старта отопительного сезона осталось 69 дней. 
В городе продолжаются работы по реконструкции тепловых 
камер и перекладке магистралей больших диаметров.

С
отрудники всех филиалов КП «Харьковские тепло-

вые сети» Департамента по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности города ХГС ежедневно отраба-

тывают заявки граждан. Особое внимание уделяют ремонту 

кровель на всех источниках теплоснабжения — как постра-

давших от боевых действий, 

так и тех, где ремонт нужен 

по регламенту.

На предприятии сообщи-

ли, что соблюдение культу-

ры выполнения ремонтных 

работ и правил благоустрой-

ства территорий регулярно 

проверяет руководство ХТС.

— Также в повестке дня — 

рациональное использова-

ние запчастей и материалов. Например, в одной из котель-

ных, реконструируемых по проекту Всемирного банка, де-

монтировали дымовую трубу. Поскольку система еще не 

отслужила свой срок эксплуатации, ее установят вместо 

разбитой на котельной в Киевском районе. Кроме того, 

в городе продолжают устанавливать новые вентиляционные 

шахты, украшенные рисунками сказочных героев. В частно-

сти, на днях такие появились в Холодногорском районе, — 

рассказали в КП «Харьковские тепловые сети».

Директор СДЮСШОР 
по плаванию «Спартак», глава 
обособленного подразделения 
Федерации плавания Украины 
в Харьковской области 
и старший тренер городского 
спортколледжа Аюна Морозова 
с первого дня войны служит 
в рядах территориальной 
обороны Харькова.

В 
городском спортив-

ном сообществе Аюну 

Морозову знает каж-

дый. Ее ученики многократно прославляли Харьков дале-

ко за пределами Украины. Сегодня Аюна продолжает ди-

станционно выполнять должностные обязанности и служит 

в рядах территориальной обороны.

— С первых дней вой-

ны Аюна Морозова работала 

в штабе ТрО, расположенном 

в помещении Харьковской 

облгосадминистрации. Была 

внутри здания и 1 марта, когда 

российский агрессор запу-

стил в ХОГА ракету. Три часа 

женщина провела под завала-

ми. К счастью, осталась жи-

ва, но получила повреждения 

лица. Однако этот случай не 

повлиял на гражданскую по-

зицию Аюны. Она до сих пор 

продолжает служить в ТрО, занимается обеспечением про-

визией подразделения «Хартия». Вместе с ней доброволь-

цем служит и ее супруг Андрей, — сообщили в Департаменте 

по делам семьи, молодежи и спорта ХГС.

ÑÈËÜÍÀß ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÏÎÇÈÖÈß

ÇÀßÂÊÀÌ ÃÎÐÎÆÀÍ — 
ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

По вопросам, связанным с отоплением 
и горячим водоснабжением, харьковчане могут 

обратиться в колцентр по тел.: 341-41-40, для звонка 
с мобильного — (057) 341-41-40.
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О
сновна сесія НМТ тривала з 22 липня до 

4 серпня. «Вперше в історії України масове 

тестування проводилось онлайн. Для забез-

печення 20 змін тестувань у межах основної сесії було 

створено та задіяно тимчасові екзаменаційні центри —

566 (1 886 аудиторій) в Україні та 64 (177 аудиторій) за 

кордоном (наразі тестування відбувались у 23 країнах 

Європи). Попри повітряні тривоги, перебої з інтер-

нетом, аварійні відключення електроенергії, 155 790 

вступників уже отримали свої результати (пройшли 

тестування з 22 липня до 2 серпня), а учасники тесту-

вань 3–4 серпня отримають їх невдовзі»,— повідомили 

у прес-службі УЦОЯО.

Зазначається, що явка у тимчасових екзаменаційних 

центрах щодня становила понад 90% учасників, а всьо-

го 187 836 із 206 433 абітурієнтів, які підтвердили участь 

в основній сесії НМТ, прийшли до тимчасових екза-

менаційних центрів. «Українським підліткам дійсно є 

чим пишатись, адже кожної сесії значна кількість учас-

ників отримувала щонайменше по одному 200-бально-

му результату»,— йдеться у повідомленні.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також по-

відомив, що середній бал національного мультипред-

метного тесту був досить високий, але значна кількість 

учасників склала тест на найвищі бали. «Можу сказати, 

що середня оцінка балів національного мультипред-

метного тесту виглядає дуже пристойно. Є значна кіль-

кість учасників, які і одержали найвищі бали. Це нас 

тішить»,— сказав він в ефірі національного телемара-

фону у середу, 4 серпня.

За інформацією УЦОЯО, станом на 4 серп-

ня стало відомо, що 200 балів уже отримали 6556 

вступників: 375 учасників — з трьох предметів; 

1269 учасників — з двох предметів; 4912 учас-

ників — з одного предмета.

 НАШІ НЕ ПІДВЕЛИ
Не пасуть задніх і харківські випускники, які 

показали чудові результати на здачі основної сесії 

національного мультипредметного тесту, повідо-

мили у Харківській міській раді.

Наприклад, випуск-

ниця школи № 54 Но-

вобаварського району, 

золота медалістка Юлія 

Свириденко отримала 

200 балів з трьох пред-

метів в межах національ-

ного мультипредметно-

го тесту 2022 року, а са-

ме: з української мови, 

математики та історії 

України. 

Склала національний 

мультипредметний тест 

на 200 балів і ще одна ви-

пускниця школи № 93 

того ж району, Марина 

Хорасанова. Як зазначили в районній адміністрації, 

Марина є не лише старанною ученицею, яка закінчила 

школу із золотою медаллю, а й творчою особистістю.

200 балів з усіх предметів отримали випускники 

шкіл Немишлянського району: Софія Фурманова (лі-

цей № 161 «Імпульс»), Костянтин Матюшенко (школа 

№ 11), Владислав Гузєв та Катерина Зубцова (гімназія 

№ 14), Дар’я Шевченко та Анастасія Надточій (школа 

№ 49), а також Анна Літус (школа № 61).

 ВСТУПНА КАМПАНІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ
У відомстві звертають увагу на частку вступників, які 

отримали менше ніж 161 бал із різних блоків: з україн-

ської мови таких 62,5%, з математи-

ки — 75,8%, з історії України — 74,9%.

— Тобто з кожного навчального 

предмета таких осіб є значно більше 

ніж половина. Загалом розподіли ре-

зультатів основної сесії НМТ свід-

чать про те, що випробування у 2022 

році повною мірою уможливлять ре-

алізацію вступної кампанії, адже те-

стові форми достатньою мірою роз-

поділили учасників за рівнями на-

вчальних досягнень,— заявляють в 

УЦОЯО.

Щодо можливості заміни зовнішнього незалеж-

ного оцінювання (ЗНО) національним мультипред-

метним тестом (НМТ) на постійній основі, міністр 

освіти повідомив, що про це поки що рано говори-

ти, оскільки ці два види іспитів не можна повністю 

зіставити.

— Після зробимо висновки. Подивимось якість 

знань вступників, заклади вищої освіти оцінюватимуть 

перший семестр, другий. І дивитимемося наступного 

року, в який спосіб далі крокуватимемо цим форматом 

вступу,— зазначив він.

 ЯК ПРОХОДИТИМЕ ДОДАТКОВА СЕРІЯ НМТ
У МОН пояснили, що цей етап також повинні прой-

ти учасники основної сесії, які не з’явилися для скла-

дання тестування.

До 10 серпня на інформаційній сторінці учасника 

слід вибрати із запропонованого переліку назву насе-

леного пункту, в якому зручніше буде складати НМТ 

в період проведення додаткової сесії.

Ураховуючи населений пункт, вибраний під час ета-

пу підтвердження участі у тестуванні, буде здійснено 

розподіл учасників за тимчасовими екзаменаційни-

ми центрами. «Якщо кількість вступників, які мають 

намір складати тестування в певному місті, перевищу-

ватиме кількість робочих місць центру, то місто стане 

недоступним у списку»,— йдеться у повідом-

ленні МОН.

Зазначається, що можливість завантажи-

ти запрошення з’явиться після проходжен-

ня двох етапів підтвердження участі у НМТ 

(з 12 серпня). У перепустці буде вказано дату, 

час і місце додаткової сесії.

Так, додаткова сесія мультипредметного те-

стування проходитиме у 21 області України та 

місті Київі. Наразі неможливо провести НМТ 

в АР Крим, місті Севастополі, Донецькій, Лу-

ганській і Херсонській областях.

За кордоном додаткову сесію НМТ буде 

проведено в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, 

Грузії, Данії, Естонії, Канаді, Латвії, Литві, 

Люксембургу, Молдові, Німеччині, Порту-

галії, Польщі, Словенії, Словаччині, Сполу-

ченому Королівстві Великої Британії та Пів-

нічної Ірландії, США, Туреччині, Угорщині, 

Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швей-

царії.

В ОСНОВНІЙ СЕСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ (НТМ) 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 187 836 АБІТУРІЄНТІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ЦЕНТРІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (УЦОЯО)

ÌÓËÜÒÈÏÐÅÄÌÅÒÍÈÉ 
ÒÅÑÒ ÑÅÁÅ ÂÈÏÐÀÂÄÀÂ
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ПРИ ПОГЛИНАННІ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ СКЛОПАКЕТ ПРУЖИНИТЬ І ВГИНАЄТЬСЯ ВСЕРЕДИНУ. 
ЯКЩО ВИТРИМАЄ  ДОБРЕ, А НІ  ВИЛЕТИТЬ. ОПИСАНІ НИЖЧЕ МЕТОДИ ВІДМІННО ПІДХОДЯТЬ 
ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ І ДЕРЕВ’ЯНИХ ВІКОН

Ї
х можна обклеювати з внутрішньої та зовнішньої 

сторон, якщо вважаєте, що уламки скла, розліта-

ючись, можуть когось зачепити.

 ЧИМ ЗАКЛЕЇТИ ВІКНА, 
ЗБЕРІГАЮЧИ ВІД ВИБУХУ

Щоб захиститися від уламків, віконні отвори об-

клеюють скотчем, ізострічкою, смужками паперу або 

тканини, щоб зменшити їхню вібрацію. Мета — захи-

стити вікна від вибухової хвилі й не дати розлетітися 

уламкам по кімнаті або зменшити площу ураження.

Потрібно клеїти нахлистом на раму, щоб уламки за-

трималися на закріпленому матеріалі. Клеїти простіше 

«хрест на в хрест» або «сніжинкою» з мінімальною від-

станню між осередками, але надійніше — суцільно, 

щоб зміцнити поверхню. Так частіше під час вибуху 

скло не розлітається, а лише тріскається.

 СКОТЧ — як ва-

ріант захисту вікна

Скотч малярсь-

кий (жовтий) легко 

рветься, швидко від-

клеюється. Він не ду-

же міцний, тому не 

надійний. Звичайний 

(прозорий) тягучий, 

відповідно, краще три-

має. Робити великий 

хрест — не варіант, по-

гано триматиме удар. 

Потрібно максималь-

но захоплювати площу 

вікна скотчем з метою 

безпеки. Якщо скло вилітатиме, то не дрібними шма-

точками, а цілком або великими фрагментами.

 ТКАНИННІ СМУЖКИ — як альтернатива скотчу

Смужки з бавовняної тканини не поступаються 

скотчу за надійністю. Вони пройшли випробування 

нашими предками у минулих війнах та зарекоменду-

вали себе з кращого боку. Єдине, доведеться повози-

тися, щоб нарізати простирадла на смужки та зварити 

клейстер. Готують його так:

— доводять до кипіння пів літра води;

— пів склянки борошна розводять склянкою холодної 

води;

— вливають суміш у киплячу воду, постійно помішу-

ючи, і проварюють до появи перших бульбашок (приблиз-

но пів хвилини);

— остуджують варево і проціджують через марлю або 

ситечко, щоб не було грудочок.

В’язкий клейстер наносять на тканинні смужки ма-

лярським пензликом і клеять на вік-

на, захоплюючи раму. Застигаючи, 

він міцно кріпиться до поверхні. 

Віддерти його можна, якщо розмо-

чити тканину водою.

 ГАЗЕТА — дешево, але сердито

Коли немає під рукою ні скотчу, 

ні тканини, папір — теж варіант, 

щоб заклеїти вікна від вибухової 

хвилі. Це поганий щит, швидше, 

для самозаспокоєння, але все ж та-

ки краще, ніж нічого. Газета стане 

додатковою перешкодою, щоб при-

крити собою тендітне скло. Яка не є, а все-таки безпе-

ка від дрібних уламків.

Газету бажано нарізати на широкі смужки. Вони 

краще затримують шматочки скла.

Змочити брусок мила, провести ним по паперу та 

приклеїти до поверхні. Тут головне не перестаратися, 

оскільки розмоклий папір миттєво рветься.

Єдиний плюс цього способу — легко зняти папір 

зі скла через непотрібність. Господині оцінять (після 

війни).

 ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Вікна краще не закривати на клямки, а закріплювати 

скотчем. Ще підпирають чимось м’яким: подушкою, 

скрученою ковдрою, матрацом. При вибуху вікно від-

кривається, а не вилітає, уламки не розлітаються. Вазо-

ни та інші предмети з підвіконня краще прибрати.

Описані нижче три додаткові приклади захисту, які 

рекомендують військові, щоб хоч трохи захиститися 

і прикрити себе від уламків.

 ФАНЕРА для захисту скла

Фанера або дошка надійніша за клейку стрічку. 

Якщо поставити на вікно такий захист, скло не по-

вилітає, оскільки дерево розсікає ударну хвилю. Пога-

но лише те, що в приміщенні завжди буде темно (зате 

будете дотримуватися світломаскування). Або ж дове-

деться прибивати листи із прорізами, щоб у кімнату 

хоч трохи проникало світло.

Цей спосіб не вбереже від прямого влучення оскол-

ків, не збереже тепло в приміщенні, якщо вибите 

скло, але дірочки можна заліпити скотчем і пережити 

небезпеку без ризику поранитися битим склом.

 МІШКИ З ПІСКОМ — для поглинання удару

Щоб вікна не розбивалися, їх 

закладають мішками з піском 

(землею) із зовнішнього боку. 

Цей спосіб актуальний для при-

ватних будинків та перших по-

верхів висоток. Якщо потрібно 

захиститися на висоті, будують 

барикади із наповнених міш-

ків всередині приміщення. Такі 

зміцнення поглинають удари 

мін та снарядів.

 КНИЖКИ
Закласти вікно книгами — 

другий за надійністю спосіб вберегтися від уламків пі-

сля мішків із піском. Книжки чудово розсіюють удар 

вибухової хвилі. Якщо в будинку багато друкованих 

видань, закладайте ними прорізи та не втрачайте на-

годи убезпечити себе від наслідків вибуху.

Коли чуєте вибух, через секунди прийде повітряна 

ударна хвиля. Тримайтеся якомога далі від вікон, ло-

джій, дзеркал і скляних дверей. Негайно лягайте на 

підлогу і прикривайте голову руками. Щоб «не при-

летіло», поставте собі за мету № 1 захистити вікна та 

дзеркала від вибухової хвилі у себе вдома одним із до-

ступних способів.

В ХАРЬКОВЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, ПОВРЕЖДЕННЫЙ 
ОБСТРЕЛАМИ ОККУПАНТОВ

И
з 150 новеньких «Карсанов» 123 были раз-

биты во время массовых вражеских бом-

бардировок: либо в месте дислокации, либо 

на маршрутах. Три машины вообще выгорели дотла 

и восстановлению не подлежат, другие еще смогут 

выйти на маршруты. В настоящее время поврежден-

ные муниципальные автобусы ремонтируют автосле-

сари. 56 уже починили, 23 — в работе.

Працівники комунальних підприємств 
та волонтери Харкова продовжують закривати 
вікна житлових будинків, пошкоджених під час 
обстрілів. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, 

що спільними зусиллями місто вдасться 
підготувати до зими, а постійні провокації з боку 
агресора — це невдалі намагання нас залякати.

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÌ 
«ÊÀÐÑÀÍÛ» Â ÐÀÁÎÒÓ
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На Салтівці частина харків’ян, які тут залишилися, 
з березня живуть в підвалах деяких вцілілих 
багатоповерхівок. Зараз волонтери облаштовують 
укриття до зимового періоду.

Д
екому з мешканців одного з таких підвалів 

просто нікуди повертатись. Інші просто жи-

вуть, бо вдома небезпечно, оскільки Салтівка 

— один з найбільш неспокійних районів Харкова.

— Страшно було знаходитися вдома, коли йдуть 

постійні обстріли. Прийшов сюди, — каже Олег, від-

повідаючи на питання, чому він 

тут. — Дома, звісно, краще. Але 

в підвалі не так страшно. На по-

чатку весни тут було холодно, 

а зараз сиро та некомфортно.

— Ми тут з 3 березня, — роз-

повідає пенсіонерка Ольга Ми-

колаївна. — Тому що в наш під’їзд 

влучив снаряд, там така величезна 

діра утворилася… І той підвал, де 

ми раніше переховувалися, вия-

вився заблокованим. На п’ятому 

поверсі згоріли три квартири, лю-

ди загинули. Ну як вам сказати? 

Жити тут не найкраще, жахливий 

дискомфорт. Ця війна нікому не 

потрібна, з яких спонукань її за-

подіяли, незрозуміло. Дома бу-

ло б набагато краще. Мені б хотілося мою оцю старість 

самотню проводити в рідній оселі, а не в підвалі.

Вимушені «жителі підземелля» все ж час від часу ви-

ходять назовні: у справах, чи додому, якщо він вцілів, 

щоб приготувати їжу.

— Жах, панічний якийсь жах, навіть невиправда-

ний, зважаючи на здоровий глузд, неприборканий, 

оселився у свідомості. Коли лунає оце ось бахкання, 

я геть втрачаю розум. Тому і здається, що в підвалі без-

печніше, але ж у глибині душі розумію, що й тут нічого 

безпечного немає, — продовжує Ольга Миколаївна.

Зараз в цьому приміщенні щоночі перебуває до трьох 

десятків людей. У гарячі місяці було удесятеро більше. 

Пожильці його обладнали, як змогли, розділивши 

простір на невеличкі кімнати. Замість дверей — по-

лотняні завіси; замість ліжок — каремати або матраци; 

туалет — відро. І все це — у XXI сторіччі — у спальному 

районі другого за величиною українського мегаполіса!

Попереду зима, тому команда волонтерів почала 

працювати над тим, щоб зробити підвал більш ком-

фортним для перебування і укриття цивільних під час 

можливих бомбардувань.

— У кожному підвалі ми прибираємо сміття. Також 

очищаємо та грунтуємо стіни, обробляючи засобом про-

ти грибка та цвілі. Вирішуємо питання з вентиляцією 

приміщень. А що найважливіше — робимо санвузли. 

На цьому об’єкті на час активних обстрілів проживало 

750 людей, зараз їх близько 30 постійних плюс на період 

обстрілів приходять ще 20. Мешканці слідкують за по-

рядком, є світло. Ми проводимо 

додаткову електромережу, вста-

новлюємо розетки, зробимо якісь 

настили-піддони під імпровізо-

вані ліжка, — розповідає про по-

точні робочі плани представник 

Молодіжної ради при Харківсь-

кому міському голові Микита Се-

мельников. — У роботі у нас зараз, 

крім цього, ще вісім підвалів. До 

середи зроблених буде вже десять.

Волонтер організації «Я врято-

ваний» Максим повідомив, що 

на кожному з об’єктів, що при-

водяться до ладу, працює провід-

ний спеціаліст — представник 

організації:

— Це досвідчені люди, які ро-

зуміються на будівельних та ремонтних роботах, елек-

триці і сантехніці. Кваліфіковані спеціалісти своєї 

справи. На цей час люди тут живуть у жахливих умовах. 

Ми хочемо зробити їхнє життя більш терпимим. Війна 

торкнулася кожного, і треба допомагати один одному.

— Дуже боляче на все це дивитися. Кожного ра-

зу, коли я це бачу, спочатку плачу, — зізнається во-

лонтерка Марина. — Нічого не можу з собою зробити. 

Це велике горе. У людей нічого не залишилося. Нема 

ні житла, ні речей. Мені розповідала одна жіночка: від 

оселі залишилися вцілілими лише двері. Їх відчиняєш, 

а за ними — згарище.

Розказує волонтерка Оксана, що з командою во-

лонтерів працює з березня:

— Весь час на різних локаціях. Прибираємо, об-

лаштовуємо, допомагаємо відроджувати наше місто.

Стати частиною волонтерського руху може кожен 

охочий, кому не байдужа доля Харкова.

ЇХНІЙ ТИХИЙ ЛІТНІЙ ВЕЧІР ПЕРЕТВОРИВСЯ НА ЖАХ, ЯКИЙ ВОНИ НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУТЬ. 
НА ЗГАДКУ ЗАЛИШИТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ СТРАХ, ЩО ПРИНЕСЛИ ВИБУХИ, А Й ВИБИТІ ВІКНА 
ТА ПОСІЧЕНІ ДРУЗКАМИ ВІД СНАРЯДІВ АВТІВКИ. ТАКИМ БУЛО НАДВЕЧІР’Я 4 СЕРПНЯ 
У ЖИТЕЛІВ ПАВЛОВОГО ПОЛЯ

М
ешканець одного з постраждалих будинків 

Ігор пригадує, що було дуже гучно. І спо-

чатку кілька разів вибухнуло десь недалеко:

— Ми з дружиною вибігли в коридор. Потім був 

другий приліт. Тоді вже розбило вік-

на, повиносило шибки. Ми думали, 

що не тільки вікон, нічого не зали-

шиться. Було страшно. У квартирі 

треба міняти склопакет, ну і в під їзді 

майже немає цілих вікон. Також про-

било газову трубу, пішов газ. Ми не-

гайно викликати фахівців. Газовики 

приїхали, швидко усе полагодили.

— Я багато чого в житті бачив: 

і страшного, і смертей, але такого 

жаху ще не переживав, — ділиться 

враженнями від минулого обстрілу житель району Ва-

силь. — Перша думка — в будь-яку мить можна помер-

ти не за що. Я якраз курив на балконі, коли прилетіли 

перші три, але вони були ще далеченько. А потім зовсім 

поруч… Я пригадую, як біг до вхідних дверей майже на 

напівзігнутих тремтячих ногах, тому що, як 

почалися розриви, здавалось, що десь воно 

під балконом рветься. Мене потім трясло ще 

пів години. Думки про рідних одразу: як во-

ни, що? Війна — це дуже 

страшно, будь-яка, але ко-

ли вона у тебе вдома, жаху 

не переказати. Не те, щоб я боявся 

померти, а померти по-дурному, не 

за що.

Прокурор Шевченківської окруж-

ної прокуратури м. Харкова Андрій 

Самусенко повідомив: «4 серпня біля 

22 години було здійснено обстріл од-

ного з житлових масивів Шевченків-

ського району. Було пошкоджено ба-

гатоповерхівки, низку автівок, також чотири людини 

отримали поранення. За попередніми даними, обстріл 

було проведено із РСЗО з касетними боєприпасами».

— Із самого ранку ми усуваємо наслідки вечірнього 

обстрілу, — розповів виконроб КП «Інженерні мережі» 

ХМР Дмитро Жага. — Закриваємо потрощені вікна, 

наводимо лад, щоб люди могли продовжувати жити 

у своїх будинках.

На місці обстрілів побував Харківський міський го-

лова Ігор Терехов:

— Те, що сьогодні творить російський агресор, — 

цілеспрямоване залякування харків’ян. Але у ворога 

нічого не вийде. Харківський дух їм ніколи не зламати. 

На Павловому Полі немає жодного військового об’єк-

та. Те, що російські війська зараз роблять, — це не вій-

на між військовими, це планомірний геноцид україн-

ського народу. Так ворог намагається нас деморалі-

зувати, але у нього нічого не вийде. Перемога буде за 

нами! Харків вистоїть! Україна вистоїть!

ÁÓÄÈÍÎÊ ÎÁIÖßÞÒÜ 

ÂIÄÍÎÂÈÒÈ
У ньому тепер жити просто неможливо. А деяким його 
мешканцям страшно заходити. Таким понівеченим, 
з дірявим дахом, зруйнованими верхніми поверхами 
після прямого попадання снаряду став один 
з будинків у Немишлянському районі.

М
ешканки постраждалого від обстрілу бу-

динку Любові на той час вдома не було. 

Вона як раз їхала з роботи. І ось, вже ви-

ходячи з автобусу, вона побачила, що сталося з її 

домівкою:

— Буквально за п’ять 

хвилин до мого повер-

нення у будинок по-

трапив снаряд. Коли 

підбігла, то побачила, 

що все потрощено, речі 

ніби вивернуті з квар-

тир. Люди всі на ву-

лиці, збіглися із сусід-

ніх будинків. Ми зали-

шилися просто неба. 

Це відносно нова будівля, їй усього тридцять років 

було. Дім був дуже теплий, ніяких комунальних 

проблем з ним не було. Я й досі не можу повірити, 

що залишилася без даху над головою. Жити в цьому 

домі наразі неможливо. Це жахливо, просто немає 

слів. Коли ти без свого кута, — страшно.

— Я відпочивала. А тут як бабахне! Що таке?! 

Потроху піднялася, вийшла до іншої кімнати, а 

там повно потрощеного скла, уламків, підвіконня 

вирване. Пішла на кухню — там така сама картина. 

Жах, суцільний жах. Мене аж затрясло. Ноги й так 

не ходять, а тут так у спину вступило, що ледь-ледь 

пересуваюсь, — жаліється пенсіонерка Антоніна.

До першочергових робіт по усуненню наслідків 

обстрілу одразу взялися комунальники.

— У цей будинок було пряме влучення. Наразі 

перебита плита перекриття, стався вибух на техніч-

ному поверсі, постраждала система опалення, яка 

надалі потребуватиме серйозного відновлення, — 

розповідає головний інженер КП «ХРБП» ХМР 

Олександр Бондаренко. — Зараз наші робітники 

проводять на даху роботи по мінімізації наслідків, 

закриваємо усі діри, тріщини, щоб дощова вода не 

потрапляла до осель мешканців. За тиждень ми все 

зробимо. Потім буде розроблятися технічна доку-

ментація, всі процедури і будемо відновлювати бу-

динок. Повне відновлення може призвести до де-

монтажу усіх зруйнованих конструкцій, які будуть 

потрібні згідно з проєктним рішенням.

ÕÀÐÊIÂ ÂÈÑÒÎЇÒÜ!

ÆÈÒÒß ÒÐÈÂÀЄ… 
ÕÎ×À É ÏIÄ ÇÅÌËÅÞ
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1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Харкова».

2. Про затвердження Положення про звання «Почес-

ний громадянин міста Харкова».

3. Про нагородження Почесною грамотою Харківсь-

кої міської ради.

4. Про внесення змін до структури виконавчих ор-

ганів Харківської міської ради 8 скликання.

5. Про внесення змін до положень виконавчих ор-

ганів Харківської міської ради 8 скликання.

6. Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської 

міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 5/20 «Про 

утворення виконавчого комітету Харківської міської 

ради 8 скликання та затвердження його персонального 

складу».

7. Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської 

міської ради 4 скликання від 22.02.2005 № 45/05 «Про 

створення цільового фонду міської ради».

8. Про деякі питання реалізації Міської цільової про-

грами будівництва (придбання) доступного житла на 

2021–2030 роки.

9. Про комунальну власність Харківської міської те-

риторіальної громади.

10. Про внесення змін до Програми сприяння без-

печній життєдіяльності у сфері соціального захисту на-

селення міста Харкова на 2021–2025 роки.

11. Про внесення змін до рішення 36 сесії Харківсь-

кої міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2168/20 

«Про затвердження переліку та положень про кому-

нальні заклади соціальної сфери м. Харкова».

12. Про внесення змін до Комплексної програми 

«Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі 

охорони здоров’я м. Харкова на 2011–2025 роки»

13. Про ліквідацію закладів освіти.

14. Про створення комунального закладу «Заклад до-

шкільної освіти (ясла-садок) № 56 комбінованого типу 

«Родина» Харківської міської ради».

15. Про перепрофілювання (зміну типу) та перейме-

нування закладів загальної середньої освіти.

16. Про внесення змін до Комплексної програми ро-

звитку освіти м. Харкова на 2018–2022 роки.

17. Про внесення змін до Міської комплексної ці-

льової соціальної програми розвитку фізичної культу-

ри та спорту м. Харкова на 2017–2025 роки.

18. Про внесення змін до Програми підтримки ро-

звитку підприємництва у м. Харкові на 2018–2022 роки.

19. Про затвердження Програми підтримки житло-

во-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників 

та управителів багатоквартирних будинків у місті Хар-

кові на 2022–2027 рр.

20. Про внесення змін до Програми розвитку і ре-

формування житлово-комунального господарства 

м. Харкова на 2011–2025 рр.

21. Про внесення змін до Комплексної програми 

розвитку цивільного захисту, підвищення рівня пуб-

лічної безпеки та сприяння організації територіальної 

оборони в місті Харкові на 2018–2025 роки.

22. Про розроблення документації із землеустрою.

23. Про затвердження складу Міської комісії з пи-

тань топоніміки та охорони історико-культурного се-

редовища.

24. Про присяжних для районних судів міста Хар-

кова.

25. Про внесення змін до рішення 6 сесії Харківсь-

кої міської ради 6 скликання від 06.04.2011 № 267/11 

«Про надання дозволів на створення органів само-

організації населення Московського району м. Хар-

кова».

26. Різне.

На підставі ст.ст. 42, 46 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», Указів Пре-

зидента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», ст.ст. 12,15 Регла-

менту Харківської міської ради, а також особливостей 

проведення дистанційних засідань Харківської місь-

кої ради, виконавчого комітету Харківської міської 

ради, постійних комісій, передбачених розпоряджен-

ням міського голови від 07.04.2020 № 72, керуючись 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»:

1. Скликати 12 позачергову сесію Харківської міської 

ради 8 скликання та провести її в режимі дистанційно-

го засідання 10 серпня 2022 року о 12.00.

2. Внести до проєкту порядку денного 12 позачерго-

вої сесії питання згідно з додатком.

3. Департаменту організаційної роботи Харківської 

міської ради (Борисенко Д. М.) спільно з Департамен-

том у справах інформації та зв’язків з громадськістю 

Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) довести 

розпорядження до відома депутатів міської ради та жи-

телів міста відповідно до Регламенту Харківської місь-

кої ради 8 скликання.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю 

за собою.
Міський голова  І.О. ТЕРЕХОВ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВІД 08.08.2022 № 94

ПРО СКЛИКАННЯ 12 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЇЇ В РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ

ДОДАТОК 
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ВІД 08.08.2022 № 94

ПРОЄКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
12 (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 10.08.2022

В УКРАЇНІ ЗАБОРОНИЛИ ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ БОРГІВ ЗА КОМУНАЛКУ ПІД ЧАС ДІЇ 
ВОЄННОГО СТАНУ. ВІДПОВІДНИЙ ЗАКОН БУЛО УХВАЛЕНО ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ. 
КОЛЕКТОРИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВИМАГАТИ З БОРЖНИКІВ НІ ГРОШІ, НІ МАЙНО В РАХУНОК 
ПОГАШЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

О
днак дія цього закону поширюється не на всіх 

мешканців України, а лише на тих, хто про-

живає у зоні бойових дій, а також опинився на 

тимчасово окупованій території.

Список ОТГ та населених пунктів, мешканці яких 

потрапляють під дію цього закону, складає та затвер-

джує Мінреінтеграції. Рада також заборонила приму-

сове стягнення боргів із підприємств, що входять до 

ВПК, а також із організацій, що входять до складу ЗСУ.

Крім того, цей закон забороняє вимагати борги за 

комунальні послуги з українців, які втратили своє жит-

ло через воєнні дії.

У Харкові, до речі, без квартир залишилося більше 

150 тисяч харків’ян, розповів в інтерв’ю Харківський 

міський голова Ігор Терехов. Він також зазначив, що на 

початку війни був справді серйозний період, коли лю-

дям не було чим платити за тепло: «Просто не було гро-

шей. Багато хто був у стресі, у шоці. Я сказав — так, ми 

не братимемо плату. Містяни були звільнені від сплати 

комунальних послуг, тоді як комунальники виконували 

свою роботу, і справді за тепло ми не виставили жодної 

копійки платежів, за воду теж не виставляли. Але під-

приємства більше не мали фінансової можливості про-

довжувати роботу в такому режимі. З 1 червня ми поча-

ли нараховувати. Чому? Бо жодного бюджету не виста-

чить, щоб охопити все місто. Ми виставили рахунки за 

старими тарифами. Це дуже лояльна система. І все, що 

я обіцяв, наші комунальні служби роблять.

Поки що у місті дуже низький рівень оплати кому-

нальних платежів.

Люди не мають грошей, ми повинні це розуміти. Далі 

ми ініціюємо питання заліків та списань. Якщо нам усе 

спишуть, то ми й виставляти нічого не будемо».

 ТАРИФИ НА КОМУНАЛКУ
Верховна Рада також затвердила мораторій на підви-

щення комунальних тарифів. Депутати ухвалили закон 

після двох місяців дискусій і внесення низки правок. 

Заборона на підвищення тарифів діятиме не для всіх 

комунальних послуг. За мораторій віддали свої голоси 

260 депутатів. Відповідно до ухваленого закону мора-

торій діятиме упродовж воєнного стану та ще півроку 

після його скасування.

Отже, забороняється підвищення тарифів на:

 послуги з розподілу природного газу;

 теплову енергію (її виробництво, транспортуван-

ня та постачання);

 послуги з постачання теплової енергії та поста-

чання гарячої води.

Таким чином, тарифи на тепло і гарячу воду для всіх 

категорій споживачів (а не тільки для населення) за-

лишатимуться незмінними, очевидно, до кінця на-

ступного опалювального сезону. Якщо тільки війна не 

закінчиться вже завтра або за два-три наступні місяці.

Водночас із тарифами на газ, електроенергію та хо-

лодну воду наразі немає ясності. Наприклад, фіксова-

ну ціну на електроенергію для побутових споживачів 

поки що продовжено лише до 31 жовтня 2022 року.

Тож, всі користувачі з 1 серпня отримуватимуть по-

слуги з газу за фіксованою ціною — 7,96 грн/м3 (з ПДВ 

без вартості транспортування). Незмінними залишать-

ся тарифи на водопостачання та водовідведення для 

населення.

Що стосується тарифів за електроенергію, то сума 

в платіжці за світло так само залежатиме від обсягу спо-

житого кіловат-годин, а саме:

1,44 грн/кВт-год. — за місячне споживання 
до 250 кВт-год;

1,68/кВт-год. — за місячне споживання 
понад 250 кВт-год.

ÊÎËÅÊÒÎÐÀÌ ÇÀÑÜ!

Для того щоби компенсувати реальну вартість 
комунальних тарифів, доведеться залучити 

125 мільярдів гривень допомоги від міжнародних 
донорів. Українська влада розраховує, 

що ці гроші будуть.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вероятно, что надежды некоторых Овнов рухнут 

под воздействием обстоятельств и непрофессиональ-

ных действий партнеров. Не разрушайте собствен-

ные планы из-за нерешительности или ненадежно-

сти своего соратника. Идите своим путем.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Болезнь этого дня психосоматического характера, 

и ее лечение требует коррекции внутреннего состо-

яния. Важные условия выздоровления: чистый воз-

дух, такой же должна быть пища. Избегайте хамства 

и сквернословия.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Благоприятный день для восстановления обще-

ственного положения и связей, которые дадут воз-

можность впредь действовать с минимумом ограни-

чений. Неблагоприятный период заканчивается. Вы 

можете перевести дух и настроиться на лучшее.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Положение планет расположит Раков к выраже-

нию своей независимости, индивидуальности и та-

лантов. В погоне за яркими жизненными впечатле-

ниями не забудьте о своих друзьях и близких людях, 

увлеките их за собой на путь самопознания.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Многие Львы будут скептически относиться к лю-

бым советам, полагаясь лишь на свой опыт и знания. 

Состояние здоровья в немаловажной степени зави-

сит от образа жизни, поведения, но нельзя пренебре-

гать рекомендациями.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
У многих появится возможность участвовать в важ-

ных делах или обладать (в любой сфере) неограни-

ченной властью, непререкаемым авторитетом. Ваша 

задача — пробуждать в людях истинный энтузиазм.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День символизирует воздушность, легкость обще-

ния, изменчивость. Многие Весы решатся на сме-

ну рода деятельности, места жительства, имиджа 

и внешности. Этот период благоприятен для пере-

мен. Не упустите время!

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Велика вероятность того, что Скорпионы получат 

вознаграждение за усилия. В результате этого жизнь 

многих станет активной и интересной. Вам необхо-

димо научиться направлять любую комбинацию об-

стоятельств в желаемое русло.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцы получат удовлетворение в процессе 

стремления возвыситься над другими. Постарайтесь 

завоевать истинное расположение окружения, в про-

тивном случае вы легко попадете под влияние любого 

льстеца, действующего в собственных интересах.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Во взаимоотношениях между родителями и детьми 

все сложится отлично. Козероги сделают многое, 

чтобы помочь своему ближнему, и завоюют его дове-

рие. В семье все должно быть гармонично, если каж-

дый будет помнить о своих обязательствах.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Профессиональные дела стремительно развивают-

ся, и этот процесс продолжится. Материальное по-

ложение улучшится. Вы получите мощную финансо-

вую поддержку партнеров. Вы в прекрасной физиче-

ской форме. Так держать!

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Коммерческие поездки сложатся особенно удач-

но. Во второй половине дня вас будут поддерживать 

партнеры и друзья, которые будут готовы даже чем-

то жертвовать ради вас. 

Ãîðîñêîï íà 9 àâãóñòà

ПП
ервая причина — особенности совре-

менного ритма жизни человека. Стресс, 

характер питания, экология, самолече-

ние способствуют развитию заболевания. Так-

же влияет на возникновение аллергии и наслед-

ственность. Если у вас есть склонность к аллерги-

ческим реакциям на пыльцу растений, следите за 

календарем цветения растений.

У амброзии очень мелкое пыльцевое зерно, ко-

торое легко попадает в дыхательные пути и прово-

цирует яркие симптомы аллергии в виде сильного 

слезотечения, заложенности носа, зуда, покрас-

нения глаз, высыпаний на коже, чихания, при-

ступов сухого кашля, снижения работоспособ-

ности, повышенной температуры. Часто такие 

проявления многие принимают за обычную про-

студу и занимаются самолечением. Это — глав-

ная ошибка. Первое, что должен сделать человек, 

у которого в одно и то же время года возникают 

вышеперечисленные симптомы, — обратиться за 

специализированной медицинской помощью. На 

сегодня единственный эффективный метод ле-

чения аллергии — аллерген-специфическая им-

мунотерапия (АСИТ). Ее цель — сформировать 

в организме человека антитела, которые будут в 

дальнейшем блокировать аллергическую реак-

цию. Для этого по индивидуально разработанной 

схеме пациент получает лечение для купирования 

симптомов аллергии в дальнейшем. Главное пре-

имущество терапии — длительная ремиссия.

В период обострения специалисты также со-

ветуют: реже выходить на улицу, особенно в се-

редине дня — в это время в воздухе зашкаливает 

концентрация пыльцы в воздухе; после прогул-

ки желательно принять душ, промыть открытые 

участки тела и слизистые чистой прохладной во-

дой; регулярно делать влажную уборку; чтобы из-

бежать развития дополнительных аллергических 

реакций с осторожностью употреблять продукты, 

которые могут стать потенциальными аллергена-

ми (мед, семечки, казинаки, халва, подсолнеч-

ное масло и др.); носить солнцезащитные очки и 

пользоваться солнцезащитными кремами с вы-

соким фактором защиты, так как аллергия часто 

проявляется фотодерматитом.

ÑÅÇÎÍÍÀß ÀËËÅÐÃÈß: ÑÅÇÎÍÍÀß ÀËËÅÐÃÈß: 
ÊÀÊ ÌÈÍÈÌÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓÊÀÊ ÌÈÍÈÌÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ
Количество аллергиков в мире постоянно 
увеличивается. По статистике, к 2050 году от аллергии 
будет страдать каждый второй.

По горизонтали: 2. Художественное изображение 

в овальной или круглой раме. 8. Кровеносный со-

суд, несущий кровь от органов и тканей к сердцу. 

9. Отдельная область деятельности. 10. Солдат, рядо-

вой государственного ополчения. 11. Конвой, при-

крытие, сопровождение. 12. Узкий длинный ковёр, 

а также узкая длинная скатерть. 14. Овощное рас-

тение. 17. Мешочек для табака, затягивающийся 

шнурком. 19. Толстый, пухлый малыш. 22. Резер-

вуар с какой-либо жидкостью для её хранения или 

различных технологических процессов. 23. Благо-

творительное учреждение для проживания детей, не 

имеющих родителей. 24. Машина, преобразующая 

один вид энергии в другой. 26. Одичавшая австра-

лийская домашняя собака. 27. Конские скачки для 

трёхлетних лошадей. 29. Лёгкая одноэтажная заго-

родная постройка с верандами. 32. Огородное расте-

ние с большими жёлтыми плодами. 34. Большая куча 

снега. 37. Раздел, подразделение чего-нибудь, графа. 

39. Количество созревших злаков, плодов, грибов. 

40. Инструмент для выпиливания узоров. 41. Твёр-

дое тело, совершающее под действием приложен-

ных сил колебания около неподвижной точки. 42. В 

старину: броня, защищающая от холодного оружия. 

43. Прозрачные краски, разводимые на воде.

По вертикали: 1. Важная, значительная особа. 

2. Плод мака, его семенная коробочка. 3. Спортив-

ная игра, состоящая в метании дротиков в круглую 

мишень. 4. Изготовление изделий из плавкого ве-

щества. 5. Положение в боксе. 6. Обувь, надевае-

мая поверх валенок. 7. Растение со стеблем в виде 

полой коленчатой соломины и с мелкими цветка-

ми в колосьях или метёлках. 13. Белок группы им-

муноглобулинов в организме человека и теплокров-

ных животных. 15. Цветочный горшок. 16. Зона для 

совместной работы независимых профессионалов. 

17. Род искусственного волокна. 18. Тонкая палоч-

ка с головкой из воспламеняющегося вещества для 

получения огня. 19. Специалист по приготовлению 

тортов, пирожных, конфет. 20. Тяжёлый ручной 

молот. 21. Индийский храм на открытом воздухе. 

25. Световой сигнальный информационный щит. 

28. Персонаж мифологии, морская дева. 30. Про-

дукт перегонки нефти. 31. Широкий плоский ко-

нец чего-нибудь. 33. Проезд, запираемый створами. 

35. Разделение на части. 36. Ткань с волнистой по-

верхностью, похожей на мелкий каракуль. 38. Не-

ядовитое пресмыкающееся.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Медальон. 8. Вена. 9. Отрасль. 10. Рат-

ник. 11. Эскорт. 12. Дорожка. 14. Свёкла. 17. Кисет. 19. Ка-

рапуз. 22. Ванна. 23. Приют. 24. Генератор. 26. Динго. 

27. Дерби. 29. Бунгало. 32. Тыква. 34. Сугроб. 37. Рубрика. 

39. Урожай. 40. Лобзик. 41. Маятник. 42. Латы. 43. Акварель.

По вертикали: 1. Персона. 2. Маковка. 3. Дартс. 4. Литьё. 

5. Нокдаун. 6. Галоши. 7. Злак. 13. Антитело. 15. Вазон. 

16. Коворкинг. 17. Капрон. 18. Спичка. 19. Кондитер. 

20. Ручник. 21. Пагода. 25. Табло. 28. Русалка. 30. Газойль. 

31. Лопасть. 33. Ворота. 35. Резка. 36. Букле. 38. Удав.


