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С праздником, родной город!
День Харькова всегда был для нас главным в году. Любимый город мы поздравляли 
массовыми гуляниями, концертами, фейерверками, спортивными соревнованиями 
и, конечно же, чествованием ветеранов.
К сожалению, в этом году из-за войны, которую россия развязала против Украины, мы не 
сможем, как обычно, выразить всю нашу любовь к родному городу на площадях и в парках, 
на каждой улице и в каждом микрорайоне. Но я уверен, что никакие вражеские обстрелы 
и бомбардировки не способны искоренить теплых чувств к Харькову из наших сердец.
23 августа 1943 года наши отцы, деды и прадеды освободили Харьков от нацистских 
немецких захватчиков. И за это — низкий поклон им всем! Не сомневаюсь, что скоро 
прогоним с нашей земли и российских захватчиков. За это — низкий поклон нашим 
молодым ветеранам, сражающимся на фронте!
Мы выдержим все трудности, претерпим все невзгоды и восстановим наш израненный 
ракетами город. Верю в то, что все будет хорошо!
С Днем города, харьковчане! С праздником, любимый Харьков!

Харьковский городской голова  Игорь ТЕРЕХОВр р д р
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ТАКЕ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ ХАРКІВСЬКИХ КОМУНАЛЬНИКІВ СФОРМУЛЮВАЛА 
ІТАЛІЙСЬКА ЖУРНАЛІСТКА ДЖУЗІ ФАЗАНО ПІСЛЯ ГОДИННОЇ ЕКСКУРСІЇ ПО ОБ’ЄКТАХ 
«ХАРКІВСЬКИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» НА ПІВНІЧНІЙ САЛТІВЦІ. ХОЧА ПОБАЧИЛА ГОСТЯ 
НЕ БАГАТО  ЛИШЕ КІЛЬКА ФРАГМЕНТІВ «ЛЮДСЬКИХ ЗУСИЛЬ» У «НЕЛЮДСЬКИХ» УМОВАХ
 ВІЙНИ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ, ТА Й ТО  ВЛІТКУ, КОЛИ ВОДА НЕ ТАКА «МОКРА», І ЗЕМЛЯ ЩЕ 
НЕ ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ОСІННЬОЗИМОВУ ВСЕПОГЛИНАЮЧУ БАГНЮКУ

24 лютого все було зовсім інакшим. Ефект «жахливої несподіванки» змусив звичайних слюсарів, операторів 
котелень, водіїв та зварників мобілізуватися лише за добу і кинутися в бій «за тепло». До речі, битва кипіла без 
укриттів, бронежилетів та касок. В умовах, коли на тебе летять снаряди, а за спиною — розпечені котли із 

парою, газові труби і тонни окропу під тиском у системі, армійські засоби індивідуального захисту просто даремні. І 
Лише від швидкості твоєї реакції, професіоналізму і звичайної людської відчайдушності залежить: витримає 
система опалення міста-мільйонника вибуховий стрес або «все пропало». Сьогодні слюсарі і зварники 
посміхаються, згадуючи перші місяці війни: як вони під обстрілами тягнули труби туди, де люди чекали 
тепла. Як вимикали автоматику захисту, аби вручну втримати систему від розриву морозом. 
Як діставалися на роботу пішки або за допомогою тероборони, аби вчасно бути на своєму посту. 
Як жили у метрополітені і на роботі, тому що до квартири вже прилетів снаряд. Так, є така 
сумна статистика. Наприклад, у Київському районі 70% співробітників філії Харківських 
теплових мереж до війни мешкали поруч із роботою, на Північній Салтівці.
Інженер 1-ї категорії планово-економічної служби Вікторія Нікіфорова в березні втратила 
майже одночасно і робочий кабінет, і власну квартиру. 24 лютого вона поспішала на своє робоче 
місце в адміністративній будівлі Київської філії КП «Харківські теплові мережі», тому що потрібно 
було «закривати зарплати» і подавати звіт. Обстріл почався майже одразу. Керівництво відпустило всіх 
по домівках. Тільки будинок Вікторії знаходиться між двома найбільш постраждалими котельнями. Додому 
снаряди полетіли вже першого березня. У перший день весни Вікторія чимдуж бігла додому у шоці — у квартирі 
залишився син-школяр і батьки. На щастя, всі встигли сховатися, залишилися живими та неушкодженими. На той 
момент квартира також вціліла, але, на жаль, тільки до 22 березня. До того дня родина Вікторії щодня сподівалася н а 
припинення вогню, але черговий снаряд, який потрапив у під’їзд, змусив негайно тікати, з порожніми руками в 
порожнечу, у тому, в чому стояли. А 22 березня квартира згоріла вщент. Тепер у Вікторії дві сумні пам’ятки з минулого 
життя — кабінет, в якому від 15 років її праці на філії лишилася купа попелу, і квартира, яка колись була затишною домівкою. 
Сьогодні родина Вікторії у Полтаві, а вона сама орендує квартиру ближче до нового місця роботи. Точніше, робота та сама, тільки 
на новому місці, далеко від Північної Салтівки. І саме робота дає надію на майбутнє і примушує забути той жах, який довелося 
витерпіти зовсім недавно. Як каже Вікторія, ще за часів навчання в інституті їй подобалися дві справи — рахувати цифри і шити. До того 
ж одне із захоплень стало професією, а друге — хоббі, яке теж приносило додатковий заробіток. Тепер шиття недоступне. Весь інструмент 
та машинка згоріли в квартирі. Але жінка не впадає у відчай і вірить, що скоро війна скінчиться. Синові потрібно першого вересня переходити 
в 10-й клас. Нехай він вчиться онлайн, але так хочеться, щоб це сталося в Харкові! Та й родину хочеться зібрати разом.
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 ЛЮДИ  ЗАЛІЗОБЕТОН
Таких історій, як у Вікторії, на Київській філії дуже багато. Але головне в них те, що співробітники «Харківських теплових мереж» витримали навалу, 

у буквальному сенсі, всім колективом. Причому залишилися саме найкращі, здатні мобілізуватися у будь-якій ситуації і «втримати небо» над головою, 
подібно до Атлантів. І тендітні жінки, і літні люди, і начебто холоднокровні у мирні часи чоловіки — керівники, слюсарі, зварники, водії почали здійснювати 
подвиги в автоматичному режимі, наче це їхня повсякденна робота. Наразі харківські теплоенергетики налаштувалися на військовий ритм і проводять ремонтну 
кампанію у стані «холодної ярості». Перекладки мереж? Ні, їх не зупинили! Минулого року повністю замінили 100 кілометрів магістралей? Отже, в цьому році, попри 
все і на зло ворогу, який ці мережі обстрілює, замінимо 200 кілометрів! Війна пошкодила 20% джерел теплопостачання, 140 об’єктів КП «Харківські теплові мережі»? 
55 з них вже відновлено, решта — в роботі. Перші працівники на «Півночах» та «П’ятихатках» з’явилися майже одразу після завершення гарячої фази, коли усім здалося, 
що обстріли скінчилися і Харків залишили у спокої. На жаль, спокій та мир нашому місту поки що тільки ввижається у сні. Але Харківські теплові мережі звикають до всього і 
працювати вони вміють, попри все. І залізобетон, який став характеристикою для характеру всього воєнного Харкова, все-таки краще заливати влітку, аби до перших осінніх 
дощів він встиг добряче зміцніти. Тому немає вихідних, немає часу чекати кращих часів. Війна рано чи пізно скінчиться, а битва за тепло — ні. 
Адже зима щороку приходить за розкладом, і мороз змушує щороку вступати у бойові дії під девізом «Опалювальний сезон». І як би не було складно, «Перемога буде за нами» — 
девіз КП «Харківські теплові мережі» на 2022–2023 роки.

ВІЙНА ПРОТИ 
ВІЙНИ

КТАХ 
ТЯ 

УМОВАХ» УМОВАХ
МЛЯ ЩЕ 
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С НАЧАЛОМ ВРАЖЕСКОЙ АГРЕССИИ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» БЫЛО ПОСТАВЛЕНО КРАЙНЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  В ЖЕСТКИХ 
РЕАЛИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ХАРЬКОВЧАН ВОДОЙ

С каждым днем проблем коммунальщикам добавлялось, ведь агрессор продолжал ис-
ступленно уничтожать водопроводное хозяйство города. И  тут еще раз проявился 
подлинный характер работников компании. Они не только не запаниковали в  слож-

ной ситуации, но стали еще самоотверженнее чинить разрушенные сети, восстанавливать 
объекты и внутридомовые системы. Эти мужественные, а иногда и героические усилия ра-
бочих КП «Харьковводоканал» позволяют держать ситуацию с водоснабжением под полным 
контролем. Салтовский район считается в городе одним из самых пострадавших от рос-
сийского агрессора. И  здесь до сих пор не утихают звуки вражеских артобстрелов 
и ракетных ударов, а потому и жилищный фонд продолжает терпеть разрушения. 
Многие дома вообще не подлежат восстановлению, а в тех, где, как говорит-
ся, еще теплится жизнь, ремонтники продолжают налаживать подачу воды. 
И для этого используют такие нестандартные решения, о которых в мир-
ное время никто бы не догадался. Но главное — люди с водой!
«К большому сожалению, война заставила нас жить и работать по 
своим жестким правилам. Поэтому, когда предоставляется воз-
можность, собираемся вместе с опытным коллективом и раз-
рабатываем новые, ранее не привычные, перспективные ме-
тоды восстановления водоснабжения. В  своей работе всегда 
соблюдаем незыблемое правило — каждый харьковчанин должен 
быть с водой. В приоритете по-прежнему остаются жители улиц Бучмы, 
Дружбы Народов, Родниковой, Гвардейцев-Широнинцев и  других, дома 
и  коммуникации которых подверглись катастрофическим разрушениям. По 
понятным причинам сейчас здесь живет гораздо меньше харьковчан, чем до вой-
ны. Но даже если в подъезде многоквартирного дома проживает одна или несколь-
ко семей, мы обязательно ищем возможность обеспечить их водой», — подчеркнул на-
чальник участка Салтовского района управления по техническому обслуживанию внутри-

домовых систем Андрей 
Евдошенко.
Следует отметить 
и  то, что ремонтни-
ки участка Салтовского 
района, успешно справ-
ляясь с  главной задачей, ни 
в  коем случае не обходят внима-

нием и  другие производственные 
направления. В  частности, они 

ежедневно отрабатывают более 60 
заявок от харьковчан и  являются 

одними из лидеров по подготовке 
внутридомовых систем к эксплуата-

ции в осенне-зимний период. А еще 
здесь всегда идут навстречу и  по-

могают устранять аварийные ситуации 
жильцам домов разных форм собственности. 

И ни в коем случае отзывчивые и доброжелательные 
работники не остаются в стороне от решения частных быто-

вых вопросов уважаемых жителей.
В скором времени харьковчане будут отмечать один из главных праздни-

ков, который в этом году омрачен жестокой враждой и испытаниями на устойчи-
вость жителей Города-героя. Но Харьков, пусть пока и не полной грудью, но продолжает 
дышать и возобновляет жизнь. В этом, безусловно, есть определенная заслуга и трудолю-
бивых тружеников КП «Харьковводоканал».

МАЙЖЕ ЩОНОЧІ, ВРАНЦІ, ВДЕНЬ ТА ВВЕЧЕРІ РОСІЯНИ ЗАПУСКАЮТЬ РАКЕТИ ТА ОБСТРІЛЮЮТЬ 
З АРТИЛЕРІЇ ХАРКІВ, ПРОТЕ КП «КОМПЛЕКС ІЗ ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» ПРОДОВЖУЄ ДБАТИ 
ПРО ЧИСТОТУ НАШОГО МІСТА. РОБОТИ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НЕ ЗУПИНЯЮТЬСЯ 
НІ НА ДЕНЬ

Війна стала несподіванкою для всіх харків'ян, проте 
працівники КП «КВПВ» не розгубилися. Відправивши 
сім'ї до безпечних місць, більшість працівників повер-

нулися на роботу.
Водія Ігора Опанчука війна застала на маршруті. 
Перша реакція на вибух — думав, що вантажник 
упустив контейнер. Пішов перевірити, вияв-
ляється — вибухи.
За місяці війни багато працівників під-
приємства залишилися без житла.
Людмила Золотько, інженер з охо-
рони праці, голова профспілкової 
організації у 1989 році отри-
мала квартиру на Північній 
Салтівці, в новому будин-
ку. На сьогодні весь район та 
квартира постраждали від об-
стрілу. Електрогазозварювальник 
Валерій Бутирін після того, як його бу-
динок у смт Кулиничі було пошкоджено 
під час обстрілу, понад три місяці жив у зва-
рювальному цеху на підприємстві КВПВ. Мари-
на Михайлова, начальник відділу управління кад-
рами та справами до війни жила у мікрорайоні «Обрій». 
Будинок було пошкоджено обстрілами…
Деякі працівники, як Ольга Забаштанова, начальник або-
нентської служби, після того як ракета потрапила до сусідньо-
го будинку, рятувалися від обстрілів у метро. Там вони ночува-
ли, а зранку знову йшли на роботу.
Серед нових працівників підприємства є тимчасово пере-
міщені особи, мешканці сусідніх районів області. Будинок 
водія Володимира Павелка у с. Циркуни зруйнований росій-

ським снарядом, машина згоріла. Водій Андрій Таранов жив у 
с. Руські Тишки, вийшов із окупації, його будинок пошкоджено.

Незважаючи на особисті біди та трагедії співробітників, ро-
бота підприємства не зупинялась у найважчі місяці і про-

довжується зараз.
Ми розуміємо, як харків'янам потрібна наша до-

помога. Щодня на маршрути виходить близько 
130–140 одиниць нашої техніки. Внаслідок 

обстрілу чотири машини було пошкодже-
но. При цьому ми прибираємо вулиці 

та ділянки міста, які інтенсивно об-
стрілювалися, та території, об-

слуговування яких припини-
ли приватні фірми. Серед 
таких об'єктів — вулиці 

Наталії Ужвій, Гвардійців-
Широнінців, Метробудівників, 

селища Жуковського, П'ятихатки. 
Ми працюємо по всьому місту, і наша 

робота не припиняється, — розповідає 
Олександр Шепітько, заступник директора 

з експлуатації.
З початку війни працівники підприємства ви-

везли 423 тисячі кубометрів твердих побутових 
відходів та 123 тисячі кубометрів великогабаритних 

відходів. Це близько 400 тисяч контейнерів та понад 
6800 самоскидів.
Крім спецтехніки, внаслідок обстрілів сильно пошкоджено 
більше тисячі контейнерів для збирання побутових відходів. 
В майстерні з ремонту обладнання відновляють, що можуть.
Останнім часом обстріли Харкова почастішали, рівень небез-
пеки знов збільшився. — Намагаємося зробити свою роботу 

раніше і швидше. Як кажуть, поки гармати холонуть, бо потім 
може бути небезпечно, — каже водій Віктор Сиденко.
Готовність працівників підприємства виконувати свою роботу, 
незважаючи на постійну небезпеку, добре розуміють та ці-
нують харків'яни. Вони щодня бачили мужню працю співробіт-
ників КП «КВПВ» та змінили своє ставлення до них. Тепер це 
лише повага і вдячність.
— Усі наші працівники: водії, вантажники, механіки, інженери, 
логісти, бухгалтерія та інші спеціалісти — були на робочих міс-
цях з початку війни та продовжували виконувати свої обов’яз-
ки. Наше ставлення до колективу відповідне — всіх поважаємо, 
цінуємо і дбаємо про їх життя, здоров'я та благополуччя, — 
запевняє директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко. — Ми 
дуже вдячні нашому меру Ігорю Терехову та всім харків'янам 
за моральну та матеріальну підтримку, які вони нам надають.

ВОДА ДЛЯ ГЕРОИЧЕСКИХ 
ХАРЬКОВЧАН
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ПІВРОКУ РОБОТИ
ПІД ОБСТРІЛАМИ

 ПРАЦЯ РОБІТНИКІВ КП «КОМПЛЕКС 
З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» БУЛА 

ПОМІЧЕНА НЕ ЛИШЕ У ХАРКОВІ, А Й В УКРАЇНІ. 
ЗА САМОВІДДАНУ ПРАЦЮ ТА ВАГОМИЙ 
ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У ЗБЕРЕЖЕННЯ 

СУВЕРЕНІТЕТУ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
ВІДЗНАКАМИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ НАГОРОДЖЕНО ДИРЕКТОРА 
ПІДПРИЄМСТВА ОЛЕКСІЯ АРТИКУЛЕНКА І 

ВОДІЇВ ВІКТОРА СИДЕНКА ТА ЮРІЯ ЧЕМШИТА.
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С НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНОГО РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ ХАРЬКОВСКИМ МЕДИКАМ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ВСЕ УЖАСЫ 
ВОЙНЫ  ОНИ ВИДЕЛИ РАНЕНИЯ, УВЕЧЬЯ, СМЕРТИ… ПРИ ЭТОМ ИХ ХОЛОДНЫЙ УМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЫДЕРЖКА 
ПОМОГАЮТ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ  ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ

Медики — одни из оставшихся на своих рабочих местах, на медицинской передовой. Несмотря на угрозу собственной жизни, продолжают 
работать. Под звуки сирен, бомбежки, пуль и обломками вражеских снарядов делают невероятные и, казалось бы, невозможные вещи.

 БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
В последние годы ежедневно медицина сталкивается с большой нагрузкой в своей работе.
— К сожалению, когда мы еще не успели преодолеть страшную эпидемию COVID-19, 24  февраля произошла другая большая 
трагедия — военная агрессия рф, — отмечают в  Городской клинической больнице № 17. — С  первого дня войны персонал 
нашей больницы остался на рабочих местах и  начал принимать тяжело раненых как среди гражданского населения, так 
и  военнослужащих, получивших минно-взрывные и  оскольчатые поражения и  другие ранения. В  ургентном порядке 
через отделение экстренной медицинской помощи было госпитализировано 652 человека, из них раненых военных 
и гражданских 550 человек. В оказании полноценной помощи пострадавшим большую роль взяло на себя приемное 
отделение, помещение которого накануне было реконструировано по программе «Большое строительство». Но, 
несмотря на все это, наша больница продолжает оказывать помощь всем слоям населения с другими патологиями.
Большой вклад в предоставлении медицинской помощи сделали и врачи ортопеды-травматологи, возвращающие 
к  нормальному образу жизни больных, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Даже во время 
войны мы продолжаем выполнять оперативные вмешательства по эндопротезированию тазобедренного и  коленного 
суставов. По сравнению с годами пандемии и военной агрессии количество прооперированных увеличилось: в 2020 году — 1927 
пациентов; в 2021 году — 1984 человека; в 2022 году (6 месяцев) — 869 пациентов. Из них проведены оперативные вмешательства 
по замене суставов: в 2020 году — 306 пациентам; в 2021 году — 203 пациентам; в 2022 году (6 месяцев) — 98 пациентам.

 НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Заведующий отделением экстренной (неотложной) медицинской помощи КНП «Городская клиническая многопрофильная больница 
№ 17» ХГС Сергей Белашов — в медицине более 20 лет. Проявил себя высококвалифицированным специалистом, со знанием дела 
выполняет свои обязанности и постоянно повышает свой профессиональный уровень. С момента введения военного положения 
отделение под руководством Сергея Белашова круглосуточно предоставляет квалифицированную помощь больным 
хирургического и  травматологического профиля: жителям Харькова и  Харьковской области, временно перемещенным 
лицам, а также раненым бойцам ВСУ и раненым гражданским.
— Каждый день нам приходится сталкиваться со многими сложностями, трудностями, переживаниями. Но важно 
понимать, что на нас лежит огромная ответственность за самое ценное, что есть на свете, — сохранение жизни 
и здоровья людей. Будем продолжать работать и приближать нашу Победу!

ШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ВСЕ УЖАСЫ 
ИОНАЛИЗМ И ВЫДЕРЖКА 
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МЭР ХАРЬКОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ: «В СВОЕ ВРЕМЯ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ МУЖЕСТВУ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ И САМООТДАЧЕ МЕДИКОВ УКРАИНЕ УДАЛОСЬ ПРОЙТИ ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ 
ПАНДЕМИИ. СЕЙЧАС ЖЕ, КОГДА КАЖДЫЙ СРАЖАЕТСЯ НА СВОЕМ ФРОНТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И СВОБОДУ УКРАИНЫ, ВРАЧИ БОРЮТСЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕЙ СОЛДАТ И МИРНЫХ ГРАЖДАН. НА ВАС 
ЛЕЖИТ КОЛОССАЛЬНАЯ НАГРУЗКА. Я ВИЖУ, КАК РАБОТАЮТ ВРАЧИ. НАШИ МЕДИКИ  НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ. 
Я И ВСЕ УКРАИНЦЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД ВАШИМ ТРУДОМ. БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!»



АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

А ВАС 
ГЕРОИ. 

СИБО!»

ЇХ РОБОЧИЙ ДЕНЬ НЕ МАЄ СЬОГОДНІ МЕЖ, АЛЕ ВОНИ НЕ СКАРЖАТЬСЯ. 
І БЕЗКІНЕЧНО ВІРЯТЬ У НАШУ ПЕРЕМОГУ

З перших днів війни освітяни Харкова докладають максимум зусиль, щоб полегшити життя всім, хто цього потребує. 
Вчителі і  вихователі, керівники і  співробітники освітніх та позашкільних закладів — там, де найбільш потрібні: 
готують їжу, збирають та розвозять гуманітарну допомогу, проводять уроки, надають психологічну підтримку.

— Щоденні вибухи, руйнування, існування на межі життя та смерті загнало людей у  підвали та метро. І  наші вчителі, 
вихователі, працівники шкіл, садочків, закладів позашкільної освіти, ті, хто лишився у  місті, весь цей час провів поруч із 
знедоленими людьми, — розповіла начальник управління освіти Новобаварського району Департаменту освіти ХМР Олена 
Світлична. — Незалежно від професії кожен ставав санітаром, кухарем, прибиральником, вантажником. Найстрашніше, що у підвалах 
жили діти. І наші вчителі були поруч — проводили імпровізовані уроки, заняття гуртків, всілякі розваги. Справжнє випробування і прояв 
волонтерського поклику виявили люди, які відгукнулися на організацію життєдіяльності переселенців з Руської Лозової та Салтівки. Десятки 
літніх людей, дітей, яких вивозили під вибухами, прийняв у  себе Новобаварський район. … Війна обов’язково закінчиться, але кожен буде 
згадувати ці страшні дні по-своєму. Велика вдячність тим, хто, забувши про власний комфорт і безпеку, віддав і зараз віддає своє серце тим, кому 
боляче, хто у небезпеці, хто потребує захисту та допомоги — вам, освітяни-волонтери, щира вдячність і велика повага.

 МОНОЛІТНА СТІЙКІСТЬ ХАРКОВА ОБУМОВЛЕНА, ПЕРШ ЗА ВСЕ, ТИМ, ЩО ВСІ ГІЛКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЧІТКО СПІВПРАЦЮЮТЬ 
В МЕЖАХ СВОЇХ КОМПЕТЕНЦІЙ. ПРОФЕСІОНАЛІВ НА МІСЦЯХ У НАС ВДОСТАЛЬ, ТОМУ КОЖЕН ТРИМАЄ ОБОРОНУ САМЕ У СВОЇЙ ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

І САМЕ ЦЕ БУДЕ ЗАПОРУКОЮ НАБЛИЖЕННЯ ПЕРЕМОГИ.
 АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Прифронтовий Харків щодня піддається ракетним обстрілам. Пошкоджено більше половини освітнього фонду. Між тим не за горами новий навчальний рік. 
Яким він буде? На першому місці — безпека. Місто наразі докладає максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався максимально комфортно для всіх 
його учасників. Для нас немає інших відправних точок, крім безпеки. Це однозначна позиція як міського голови Ігора Терехова, так і всієї освітянської 
спільноти міста, наголошує директорка Департаменту освіти ХМР Ольга Деменко:
— У  нас є достатній практичний досвід, наші вчителі знаходять оптимальні форми надання навчального матеріалу в  дистанційному режимі. 
Ми спілкуємося з батьками та збираємо об‘єктивну інформацію щодо зручного часу початку занять. Будуть враховуватися різниці в часових 
поясах, якщо діти перебувають не на території України. Електронні версії підручників кожної паралелі будуть розміщені на сайтах шкіл. 
Школярі, які залишились в Харкові, отримають також і традиційні паперові версії підручників. Далі будемо діяти відповідно до обставин.

 ВЧИТИ БУДЕ КОГО І БУДЕ КОМУ
Заяви для зарахування в  перші класи вже подали батьки майже 7  тис. майбутніх першокласників (62% від розрахункової 
потужності шкіл міста). На сьогодні зі 126 тисяч учнів майже чверть знаходяться у Харкові. Ще близько 40% перебувають в межах 
України, інші зараз за кордоном. Приблизно аналогічна ситуація і з дошкільнятами. Підготовкою до нового навчального року згуртовані 
всі освітяни міста. 90% керівників навчальних закладів зараз на місцях. Вчити буде кого і буде кому.

ЗАВЖДИ ПОРУЧ

ОЛЬГА ДЕМЕНКО: «ЩЕ АРИСТОТЕЛЬ КАЗАВ, ЩО МИ  ЦЕ ТЕ, ЩО МИ РОБИМО ПОСТІЙНО. ЩИРО СПІЛКУЙТЕСЬ 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!»
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23 АВГУСТА. ДЕНЬ ГОРОДА. СВЯТОЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕХ ХАРЬКОВЧАН. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ ВСЕГДА НАЧИНАЛ ЗАРАНЕЕ К НЕМУ 
ГОТОВИТЬСЯ. ЕЩЕ В ИЮНЕ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ВСЕ ИНТЕРЕСНЕЕ, КРАСОЧНЕЕ. 
К ЭТОМУ ДНЮ ЖИТЕЛИ ХАРЬКОВА ВОЗВРАЩАЛИСЬ ИЗ ОТПУСКОВ, ЧТОБЫ НА ЛЮБИМОЙ 
ПЛОЩАДИ, В ПАРКАХ И НА УЛИЦАХ ВМЕСТЕ ПРАЗДНОВАТЬ И РАДОВАТЬСЯ

В этом году впервые не проводится сценарный и режиссерский мозговой штурм, не записываются фонограммы, 
не репетируются массовые хореографические номера. На улицах пустынно. Центры культуры закрыты.
Муниципальный центр культурных инициатив — второй дом для своих сотрудников, место исполнения творческих замыслов 

и идей. Он более 90 лет находится в самом центре Харькова, пережил Вторую мировую войну, разруху, восстановление, был всегда 
знаменит своими неординарными коллективами. На его фасаде — мемориальные доски знаковым людям, работавшим в этом здании 
и создававшим славу Первой столицы. 
Война нарушила все. Закрылись двери, ранее распахнутые для каждого, в ком горел огонек творчества. Вернее, не так. Двери 
в Центр культуры были выбиты в результате 3 прилетов вражеских снарядов. Вылетели окна, покосились внутренние стены. 
Само здание выдержало. Раненое, но не покоренное, оно все так же находится по своему адресу: ул. Скрипника, 7. Дух 
каждого дома создается людьми, его населяющими. Энергетика Центра культуры всегда была живой, активной, 
бурлящей, втягивающей в свой водоворот. В первые страшные дни те, кто оставался в Харькове, приехали на улицу 
Скрипника, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находится здание. Оно зияло пустыми дверными 
и оконными проемами. Нужно было как-то закрыть хотя бы 1-й этаж, отсечь возможность проникникновения в 
здание. И мужчины-сотрудники взялись за дело. В ход пошло все: заготовки, фрагменты декораций, выбитые 
внутренние двери. Проемы были закрыты. Потом привезли материалы, предоставленные райадминистрацией, 
и вновь мужчины резали, забивали, укрепляли, делали все, чтобы сберечь дом для будущего. Вот их имена: 
Андрей Слютенко, Александр Сидоров, Александр Рудкин, Дмитрий Лыко. Александр Иванов выставлял в соцсетях 
фотографии, чтобы все могли удостовериться, что Центр культуры жив.
— Я не оговорилась — жив, — рассказывает Ирина Чемеровская, заведующая отделом аматорских объединений, — каждое 
утро мы встречаемся в Вайбер-группе и вечером прощаемся до завтра. Мы знаем, кто где находится и чем занимается.
Ольга Маклякова и другие руководители образцового театра-студии «Старт-Арт» дистанционно занимаются с юными актерами. 
Учат стихи, проводят уроки хореографии, снимают и монтируют видео. По их роликам можно судить, насколько повзрослели наши 
дети, с каким пониманием они читают произведения украинских авторов.
Образцовый хореографический театр «Росинка» стал базой для занятий детской спортивно-танцевальной студии в г. Дюссельдорф 
(Германия). Руководители Наталья Колногузенко и Анастасия Еремина подготовили с юными танцовщиками из разных городов 
нашей страны спектакль «Маленький принц» и номера, прошедшие с большим успехом, для организованного Консульством 
Украины в Дюссельдорфе концерта в День Украины.
Детско-юношеская студия циркового искусства «Старый цирк» под руководством Светланы Момот в большом составе 
выехала в Венгрию. За несколько месяцев они покорили своей программой «Дети Надежды» зрителей Монако в 
представлении «Ночь в цирке» и удостоились оваций в Национальном театре Будапешта. Дети, оставшиеся в Харькове, 
приезжают из разных концов города на тренировки, проходящие в специально оборудованном помещении.
Мы верим в нашу победу. Мы мечтаем собраться в Центре культуры, обнять друг друга и начать работать, 
восполняя пропущенное время. И первая наша задача — концерт Победы, той, которую мы заслужили 
и которой мы все достойны. Той, ради которой отдавали свои жизни наши воины и которая полита слезами 
каждого гражданина страны. Той, после которой мы будем строить новую, цветущую и радостную Украину, центром 
которой для нас всегда будет самый лучший город на земле — наш Харьков.

НАША ПЕРВАЯ ЗАДАЧА —
КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ

ПРЕДСТАВНИКИ ХАРКІВСЬКИХ ВУЛИЧНИХ КУЛЬТУР ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 14 РОКІВ ВЛАШТОВУВАЛИ 
У МІСТІ МАСШТАБНІ ФЕСТИВАЛІ ТА ЗМАГАННЯ, ВІДКРИВАЛИ УРБАНПАРКИ У ХАРКОВІ ТА КИЄВІ, 
АКТИВНО ЗАЛУЧАЛИ МОЛОДЬ ДО СПОРТУ. СЬОГОДНІ ВОНИ ЩЕ Й ВОЛОНТЕРИ, ЯКІ З 24 ЛЮТОГО 
НАДАЛИ ДОПОМОГУ МАЙЖЕ 85 ТИСЯЧАМ ЛЮДЕЙ З ХАРКОВА ТА ОБЛАСТІ

Частина команди Street Culture поїхала з Харкова, бо рашистські ракети зруйнували житло 
хлопців. Інша — залишилася у місті й організувала масштабну волонтерську ініціативу з 
гуманітарної допомоги #Ironballs.

«Все почалося ще у перші дні вторгнення. Мені треба було відвезти ліки родичам на Північну Салтівку, і я 
запропонував завезти допомогу тим, для кого це було актуально. Такі виїзди стали регулярними, а потім 

до мене приєдналися знайомі», — розповідає куратор Харківського напрямку Валерій Бичков.
Так, спочатку хлопці розвозили по всіх районах міста продукти, ліки, засоби особистої гігієни. Допомагали 

виключно харків’янам. Зараз команда фокусується на підтримці переселенців, які приїхали до міста з 
окупованих територій області, особах з інвалідністю та матерях-одиначках. Час від часу стріткалчери 

роблять доставки у Песочін, Солоніцівку, Рогань, Високий та інші населені пункти. Щотижня допомогу 
отримують 3000–4000 людей. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загальна 

цифра тих, до кого хоча б раз завітали стріткалчери, сягнула 84 000 осіб.
#Ironballs сьогодні — це 5 волонтерських пунктів, де працює майже сотня волонтерів. Команда 

співпрацює з різними міжнародними організаціями, а також отримує благодійні внески від звичайних громадян. 
Хлопці відкриті для будь-якої допомоги та приймають донати.

Валерій Бичков підкреслює: «Волонтери у наших штабах об‘єднані однією метою — допомогти людям впоратись із 
наслідками війни. Уся наша команда до цього часу була не знайома з волонтерством. Хтось з команди робив манікюр, 

хтось займався криптовалютою, хтось просто працював на СТО. Але зараз ми знаємо точно — Харків буде 
триматися стільки, скільки потрібно!»
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С 24 ФЕВРАЛЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ КП «ХАРЬКОВЖИЛСТРОЙ» НЕ ПРЕКРАЩАЛО 
СВОЕЙ РАБОТЫ. СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ НАД 
ЛИКВИДАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА В СЛОЖНЕЙШИХ УСЛОВИЯХ, 
ПОД ПОСТОЯННЫМИ ОБСТРЕЛАМИ

Город-герой Харьков держит оборону, а вместе с ним коллектив КП «Харьковжилстрой» 
вносит свой вклад в обеспечение его жизнедеятельности.
На территории Индустриального и  Слободского районов герои коммунального фронта 

ремонтируют кровли, перекрытия, входные группы, закрывают контуры, устанавливают оконные 
рамы, демонтируют поврежденные элементы благоустройства, сносят и  обрезают аварийные 
деревья, вывозят строительный мусор, ремонтируют укрытия, места общего пользования, системы 
центрального отопления и  горячего водоснабжения, аварийные конструктивы после прямого попадания 
вражеских снарядов.

ТОЛЬКО ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО АВГУСТА ПРЕДПРИЯТИЕ УЖЕ ВЫПОЛНИЛО:
 Закрытие окон в жилых домах, поврежденных после обстрелов (в Индустриальном — 8000 окон, 
        в Слободском — 1400 окон)
 Ремонт дверей на входных группах после обстрелов (90 дверей)
 Ремонт кровель, поврежденных после обстрелов (в Индустриальном — 80 ж/д, в Слободском — 2 ж/б)
 Снос/кронирование деревьев (1150 снос/250 кронирование, вывоз веток — 270 м3)
 Ремонт входных групп после обстрелов (30 подъездов)
 Демонтаж, ремонт элементов детских и спортивных площадок, поврежденных после обстрелов (335 элементов)
 Вывоз мусора после демонтажа зданий, поврежденных при обстреле (750 м3)
 Ремонт укрытий (5 ж/д)
 Замена окон (15 ж/д)
 Ремонт систем ГО, ГВ (выполнено в 36 ж/д)

С  24  февраля 2022  года работа печного участка КП «Харьковжилстрой» была приостановлена и  возобновлена 11  мая. 
В  настоящее время специалистами проводятся работы по обследованию поврежденных оголовков, дымоходов 
и  вентиляционных каналов, идет подготовка отопительных приборов, печей на твердом топливе к  отопительному сезону 
2022/2023. Также отрабатываются заявки жителей в  службу «15–62» по прочистке дымоходов и  вентиляционных каналов 
и устранению обратной тяги.
Коллектив предприятия уверен, что оперативный и  качественный результат работы возможен только благодаря слаженной, 
скоординированной работе административно-управленческого персонала и  работников ремонтно-строительного участка, а  также 
благодаря несокрушимой вере в нашу победу:
— Харьков наш родной город! Война никогда не сломает нас, харьковчан. Она не остановит жизнь в Харькове, а наше предприятие и дальше 
будет выполнять свою работу. Мы уверены, что обязательно победим! Мы сделаем наш Харьков еще красивее, чем он был до 24 февраля!
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ВСІ П’ЯТЬ МІСЯЦІВ ВІД ПОЧАТКУ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ КОЛЕКТИВ КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ БОРОНИТЬ МІСТО ВІД СМІТТЯ. ПОПРИ ТЕ, ЩО ЧАСТИНА КОЛЕКТИВУ БУЛА ВИМУШЕНА ПОКИНУТИ 
СВОЇ ДОМІВКИ Й РОЗ’ЇХАТИСЯ ПО РІЗНИХ МІСТАХ КРАЇНИ, РОБОТА ПІДПРИЄМСТВА НЕ ЗУПИНЯЛАСЯ 
НІ НА ОДИН ДЕНЬ ТА НА ЦЕЙ ЧАС ВИКОНУЄТЬСЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ

З перших днів війни зусиллями співробітників компанії було евакуйовано із зони бойових дій та збережено техніку підприємства. 
На Дергачівському полігоні, який зазнав пошкоджень й залишається в зоні ураження вогнем, організовано цілодобове чергування 
й ведеться спостереження за цілісністю території та обладнання.

Незважаючи на складну ситуацію в місті, комунальне підприємство продовжує здійснювати заходи із впровадження роздільного 
збирання відходів: обслуговуються раніше встановлені контейнери для вторинної сировини та ведеться робота над 
розширенням мережі роздільного збирання твердих побутових відходів. Також на майданчику тимчасового розміщення 
відходів було облаштовано окремі місця для складання відходів бетону та деревини з метою їх подрібнення, завдяки 
чому забезпечується максимальний рівень їх повторного використання та зменшення навантаження на майданчик. На 
замовлення комунального підприємства, яке розчищає території міста від руйнувань внаслідок ворожих обстрілів, 
було створено окрему бригаду для виїзду на місця розбору завалів для подрібнення відходів від зруйнованих 
будинків та їх транспортування на майданчик для збереження.
Проєкт «Нам не «до лампочки»!», в межах якого в Харкові збиралися небезпечні відходи зі складу твердих 
побутових, поки що призупинено у зв’язку з тим, що передбачені проєктом постійні чергування 
Екобусу в чітко визначених місцях можуть нести загрозу для мешканців міста. Проте Екобус задіяно 
в іншій сфері: з березня він — волонтер. У співпраці з Громадською організацією «Добра воля» 
на сьогодні ним було перевезено для розповсюдження серед потребуючих мешканців міста 
та медичних закладів близько 60 тонн гуманітарної допомоги, й попереду на нього чекає 
ще багато подібної роботи.
Частина працівників КП наразі вступили до лав ЗСУ й боронять нашу державу і місто 
Харків від ворога.
Завдяки відповідальності мешканців міста та злагодженій роботі комуналь-
них підприємств наш рідний Харків і сьогодні залишається чистим 
та доглянутим. КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» 
Харківської міської ради забезпечує надання всіх типів послуг, які на сьогодні 
потребує громадськість, і всією командою вважає за необхідне бути поруч на шляху 
відновлення улюбленого міста.

но із зони бойових дій та збережено техніку підприємства. 
оні ураження вогнем, організовано цілодобове чергування 

ує здійснювати заходи із впровадження роздільного 
вторинної сировини та ведеться робота над 

акож на майданчику тимчасового розміщення 
деревини з метою їх подрібнення, завдяки 
еншення навантаження на майданчик. На 
йнувань внаслідок ворожих обстрілів, 
рібнення відходів від зруйнованих 

ні відходи зі складу твердих 
том постійні чергування 
Проте Екобус задіяно 
цією «Добра воля» 
ешканців міста 
нього чекає 

місто 

дні 
шляху 

 У СВОЮ ЧЕРГУ КОЛЕКТИВ КП «МКПВ» ХМР ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ КЕРІВНИЦВУ ХАРКОВА ЗА ПОСТІЙНУ ПІДТРИМКУ. ЦЕ І ГУМАНІТАРНА 
ДОПОМОГА, ЯКА ДУЖЕ ВАЖЛИВА В ЦЕЙ ЧАС, ОСКІЛЬКИ БАГАТО ПРАЦІВНИКІВ ЗАРАЗ ЖИВУТЬ У ТИМЧАСОВИХ ПОМЕШКАННЯХ У ЗВЯЗКУ 

ЗІ ВТРАТОЮ ЖИТЛА ЧИ У ЗВЯЗКУ З ТИМ, ЩО ЖИТЛО ЗНАХОДИТЬСЯ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ, ЦЕ І ВЧАСНА ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, 
ТАКА ПІДТРИМКА ПРАЦІВНИКІВ ДУЖЕ ВАЖЛИВА, ОСКІЛЬКИ КОЛЕКТИВ ВІДЧУВАЄ СВОЮ ЦІННІСТЬ, ЗНАЧУЩІСТЬ СВОЄЇ ПРАЦІ, 
ЩО НАДИХАЄ ТА СТИМУЛЮЄ ПРАЦЮВАТИ З ПОВНОЮ ВІДДАЧЕЮ НА БЛАГО РІДНОГО МІСТА

У КОЖНОГО СВІЙ 
ФРОНТ
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З ПЕРШИХ ДНІВ ВІЙНИ НАША ВІДВАЖНА МОЛОДЬ ПРОЯВИЛА 
СВІЙ ПАТРІОТИЗМ, СМІЛИВІСТЬ ТА ВІДДАНІСТЬ ЛЮДЯМ І 
МІСТУ. НАВІТЬ ПІД ОБСТРІЛАМИ ЗМОГЛА ДОСТАВЛЯТИ 
ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ТА ЕВАКУЮВАТИ НАСЕЛЕННЯ  
ІЗ НАЙБІЛЬШ ГАРЯЧИХ ТОЧОК. ПРЕДСТАВНИКИ ТА 
ВОЛОНТЕРИ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ, ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 
ПОЧИНАЮЧИ З 24 ЛЮТОГО СТВОРИЛИ НИЗКУ 
ЕФЕКТИВНИХ ГУМАНІТАРНИХ ШТАБІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ХАРКІВ’ЯН ГОТОВОЮ ГАРЯЧОЮ ЇЖЕЮ, ПРОДУКТАМИ 
ХАРЧУВАННЯ, НЕОБХІДНИМИ ЛІКАМИ, ПРЕДМЕТАМИ 
ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ТА ІНШИМ

Команда МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ — це понад 
100 волонтерів: керівники складів та відділів, оператори колцентрів, фармацевти, 
сортувальники, пакувальники, логісти, піарники та 70 водіїв-волонтерів, які щоденно 

допомагають харків’янам.
Від початку широкомасштабної воєнної агресії російської федерації проти України Молодіжна рада при 
Харківському міському голові зібрала понад 6 млн грн благодійних коштів. 30 000 пакунків дитячого 
харчування та медикаментів передала харків'янам та мешканцям області. Понад 450 тонн гуманітарної 
допомоги перетворились на продуктові набори, які отримали понад 98 000 містян.
20 волонтерів Молодіжної ради спільно з ГО «Я спасен» та осередком «БУР Харків» протягом 7 днів 
прибрали 83 кубометри будівельного сміття, забили фанерою 100 вікон та спилили пошкоджені 
вибухом дерева на одному з понівечених об'єктів міста.

Михайло Черноморець був CEO IT-школи Hillel, а сьогодні — співзасновник 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ RESCUE NOW та головний координатор його харківського хабу.
Rescue Now — благодійний фонд, що допомагає цивільному населенню у Харкові 
та Харківській області. Фонду всього 5 місяців, проте в команді вже близько 150 
людей і вони співпрацюють з топовими міжнародними фондами на кшталт 
USAID, Razom, NovaUkraine, залучили на допомогу українцям понад 
16 млн гривень.
Після початку військових дій на території Харківщини команда фонду:
 евакуювала 15 000 людей;
 організувала безоплатне житло для 563 людей;
 забезпечила гуманітарною допомогою понад 64 000 людей.
Серед іншого представники фонду отримали можливість розповісти про свою 
діяльність на Другому Саміті Перших Леді та Джентльменів.
Сьогодні фонд допомагає за патронатною системою близько 500, потребуючим 
підтримки, харків’янам — лежачим стареньким, особам з інвалідністю, багатодітним 
сім’ям та іншим категоріям громадян.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ «ВІЛЬНИЙ ХАРКІВ» заснував молодий підприємець Євген Бєлов. 
У перші дні приятель Євгена, який наразі служить у спецпідрозділі ЗСУ, звернувся до нього з 
проханням про надання допомоги. Батько Євгена запропонував викласти прохання до спільного чату і 
це спрацювало, адже за 20 хвилин назбиралося 30 000 гривень.

І з цього моменту Євген розпочав волонтерську діяльність, 
заснувавши рух — «Вільний Харків». За час воєнних дій 
команда «Вільного Харкова» нагодувала гарячими обідами, 
надала продуктові та гігієнічні набори 98 711 харків’янам, 
ще 78 441 наш земляк отримав гуманітарні ліки.
Команда волонтерського руху активно веде роботу щодо 
збору коштів, закупівлі необхідної для ЗСУ техніки та 
екіпіровки. Волонтерський рух «Вільний Харків» передали 
на потреби ЗСУ 8 дронів, 12 тепловізорів, 12 автомобілів, 
28 тонн продуктів, 219 карематів, 205 спальників, 259 
бронежилетів, 430 турнікетів, 312 комплектів військової 
форми, 670 літрів палива, 702 тактичні аптечки, 897 
лікарських препаратів.
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