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4 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ВОЛОНТЕРОВ ПРИ ХАРЬКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 25 КРУПНЫХ ОБЩЕСТВЕНННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ  «ДІЯ», 
PUSH TEAM, «ВІЛЬНИЙ ХАРКІВ», «ДОЛОНЬКИUA», «4.5.0. ХАРЬКОВ», «РОТАРИ КЛУБ 
ХАРЬКОВ», «НЬЮ ЛЭВЭЛ», «ЖОВТА ДОПОМОГА», «ТОЧКА ОПОРУ», BARSTYLERS 
И ДРУГИЕ, КОТОРЫЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ ПОМОГАЮТ ХАРЬКОВЧАНАМ 
И ЖИТЕЛЯМ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ходе встречи участники определили 
основные направления дальнейшей 
работы и сформировали пять направ-

лений совместной деятельности: подготовка 
к отопительному сезону; работа с волонтер-
скими кухнями; систематизация деятельно-
сти; работа со специальными службами — 
территориальной обороной, ГСЧС и  служ-
бой скорой помощи; фандрайзинг (сбор 
пожертвований). Также участники коорди-
национного совета обсудили ряд приори-
тетных проектов для реализации, а именно: 
создание единого реестра волонтеров, спи-
сание коммунальных платежей с волонтер-
ских кухонь и привлечение ресурсов на под-
готовку города к новому отопительному се-
зону. Кроме того, Игорь Терехов сообщил, 
что городские коммунальные службы сего-
дня делают все возможное для восстанов-
ления разрушенного российским агрессо-
ром жилого фонда:

— Враг продолжает нещадно бомбить 
Харьков, разрушать городскую инфра-
структуру. Сотрудники коммунальных 
служб и предприятий там, где это возможно, 
оперативно устраняют аварии, ремонтиру-
ют кровлю, поврежденные инженерные се-
ти, производят замену стекол в окнах квар-
тир жилых домов, закрывают контуры. Но, 
к сожалению, есть районы, где это не имеет 
никакого смысла. У нас уже были примеры, 
когда мы устанавливали металлопласти-
ковые энергосберегающие стеклопакеты, 
а буквально на следующий день все это бы-
ло вновь разбито. Российские оккупанты не 
только забирают у харьковчан шанс на спо-
койную жизнь, но и  ежедневно добавляют 
работы коммунальщикам. Сегодня мы ис-
пытываем определенный дефицит рабочих 
рук. Нам дополнительно требуются мастера 
по установке окон, дворовые рабочие, спе-
циалисты зеленого хозяйства. Поэтому мы 

обратились к харьковчанам, у которых есть 
такая возможность, подключиться к  рабо-
те. Уверен, вместе мы преодолеем любые 
трудности!

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!
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ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ 
ÑÂÎÁÎÄÛ
В рамках постоянного диалога Руководитель 
Офиса Президента Украины Андрей Ермак, 
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 
и Главнокомандующий Вооруженными силами 
Украины генерал Валерий Залужный провели 
телефонный разговор с Государственным 
секретарем США Энтони Блинкеном, 
советником Президента Соединенных Штатов 
по вопросам национальной безопасности 
Джейкобом Салливаном и главой 
Объединенного комитета начальников штабов 
генералом Марком Милли.

Представители Украины проинфор-

мировали американскую сторону об опера-

тивной обстановке и нуждах нашей армии.

Андрей Ермак отметил весомый вклад 

Соединенных Штатов в усиление оборо-

носпособности Украины. Руководитель 

Офиса Президента и Джейкоб Салливан 

согласились с необходимостью организо-

вать в ближайшее время разговор лидеров 

Украины и США — Владимира Зеленского 

и Джозефа Байдена.

— Украинцы сейчас делают очень важ-

ное дело для всех в мире. Наш народ 

объединил свободный мир не просто во-

круг своей борьбы за свободу, а вокруг по-

нимания, насколько хрупка наша свобода. 

Свобода каждого народа в Европе и других 

частях света. Защитить ее можно только 

совместными действиями, и, чтобы это ра-

ботало в долгосрочной перспективе, долж-

на быть эффективная архитектура глобаль-

ной безопасности, которая гарантирует, 

что ни одно государство больше никогда 

не сможет прибегать к террору против дру-

гого государства. На системном уровне, 

на уровне глобальных институтов именно 

для этого мы сейчас и работаем — и Укра-

инское государство, и все наши партне-

ры, — отметили в ОП.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С НОВОНАЗНАЧЕННЫМ 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЭСТОНИИ УРМАСОМ РЕЙНСАЛУ, КОТОРЫЙ ПРЕБЫВАЕТ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ С ПЕРВЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ ВИЗИТОМ

В
о время визита Урмаса Рейнсалу в пригранич-

ном городе Овруче Житомирской области бы-

ла заложена капсула по случаю начала строи-

тельства первого детского сада в рамках Fast Recovery 

plan. Это первый из 15 объектов общей инфраструкту-

ры, которые Житомирская ОГА передала на рассмот-

рение правительству Эстонии для помощи в восста-

новлении области.

— Все восстановление — мы понимаем, что это 

большая сумма, большая работа и длительное время, 

и основные работы будут после того, как закончится 

война. Но есть экстренная помощь, которая нужна 

сейчас, перед началом учебного года, образователь-

ного процесса. Это строительство, восстановление 

школ и детских садов, университетов, а также жилья 

для вынужденно перемещенных лиц. Украина полу-

чила подтверждение относительно участия в реализа-

ции плана восстановления от многих государств, но 

Эстония первой приступила к воплощению проекта. 

Хочу поблагодарить вас за то, что вы положили нача-

ло этому процессу. Для нас это первая ласточка. Мы 

благодарны за то, что работа началась именно с ва-

шего государства. Благодарю правительство Эстонии 

и эстонцев. Кроме того, Эстония была одним из пер-

вых государств, которые поддержали Украину в вопро-

се предоставления оружия. Особенно это ощущалось 

в самом начале войны, когда мир еще не был объеди-

нен своей помощью. Но было несколько стран, кото-

рые помогали с первого дня, — сказал Президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что, кроме 

успехов на фронте, для Украины не менее важны по-

беды в других сферах, в частности в культуре, спорте, 

науке.

— Сегодня для нас важна победа по всем направ-

лениям — не только на поле боя. Я хотел бы верить, 

что мы останемся таким же сильным и единым наро-

дом после войны, каким являемся сейчас, в это время 

больших испытаний.

ÁÓÄÅÌ ÅÄÈÍÛÌ 
È ÑÈËÜÍÛÌ ÍÀÐÎÄÎÌ!

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.

Первую остановку общественного транспорта, которая 
будет служить укрытием от обстрелов, планируют 
установить в Харькове в течение десяти дней, сообщил 
в эфире национального телемарафона Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

С
ейчас ведутся работы по изготовлению оста-

новки-крутия, после чего пройдет испыта-

ние на полигоне.

— Цель разработанного в Харько-

ве проекта — обезопасить горожан, 

минимизировать риски во время на-

хождения на остановках в ожидании 

общественного транспорта. Это бу-

дут железобетонные конструкции, 

расположенные рядом с остановоч-

ными павильонами. В случае угрозы 

артиллерийского обстрела там мож-

но будет укрыться и переждать воз-

душную тревогу. В городе уже опре-

делили 25 мест с наибольшим скоп-

лением людей, где оборудуют первые безопасные 

остановки,— проинформировал мэр.

Городской голова также отметил, что враг про-

должает безжалостно обстреливать город и призвал 

харьковчан соблюдать все меры безопасности и на-

ходиться в укрытии во время сигнала «Воздушная 

тревога!».

ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÃÎÐÎÆÀÍ
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ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕНО 
ИМУЩЕСТВО

Специалисты Центра предоставления 
административных услуг Харькова 

и его территориальных подразделений 
приняли около 1,5 тыс. сообщений 

о частично поврежденном или 
полностью разрушенном в результате 

боевых действий имуществе.

По информации Департамента адми-

нистративных услуг и потребительско-

го рынка ХГС, администраторы центров 

также предоставили 1895 консультаций 

касательно того, как подать сообщение 

и что для этого нужно.

Государство собирает данные о раз-

рушенных помещениях, чтобы в даль-

нейшем возместить потерю дома или 

квартиры в результате боевых действий. 

Каждый гражданин может подать заяв-

ление, обратившись в ЦПАУ Харькова 

и его территориальные подразделения.

Для подачи заявления необходимо 

иметь при себе паспорт, идентифика-

ционный код и телефон (необязатель-

но смартфон). Также нужно знать дату 

повреждения и общую площадь иму-

щества. Подтверждать заявление фото-

графиями желательно, но не обязатель-

но, при наличии их можно отправить 

в ЦПАУ по электронной почте. После 

этого будет распечатано подтвержде-

ние, что заявление подано.

Также граждане могут самостоятель-

но сообщить о поврежденном имуще-

стве. Сделать это можно онлайн через 

государственный сервис «Дія».

ХАРЬКОВЧАНЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ ОЩУТИЛИ ЗАБОТУ И ПОДДЕРЖКУ 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ СОГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СОТНИ МЕЛКИХ 
И БОЛЬШИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ. НЕСМОТРЯ НА РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ, ОНИ СМОГЛИ В МИНИМАЛЬНЫЕ СТРОКИ АККУМУЛИРОВАТЬ НУЖНУЮ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ И ДОСТАВИТЬ ЕЕ НУЖДАЮЩИМСЯ, А ТАКЖЕ ВЫВОЗИТЬ 
ЛЮДЕЙ ИЗ ОПАСНЫХ ЗОН. БЛАГОДАРЯ СОДЕЙСТВИЮ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ИХ РАБОТА 
СТАЛА СЛАЖЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

посчитал актуальным сделать следующий шаг 

в сотрудничестве с харьковскими волонтера-

ми. В частности, он предложил со-

здать координационный совет, ко-

торый объединит городскую власть 

и волонтеров.

— За время войны совместными 

усилиями с волонтерами мы многое 

сделали. Я горжусь этим сотрудниче-

ством и благодарен за него каждому! 

Сейчас настало время вывести наше 

сотрудничество на более эффектив-

ный уровень, — отметил мэр.

Харьковский градоначальник реко-

мендует последовать данному приме-

ру и создавать подобные формы кооперации в районах 

области. Сопредседатель депутатской группы «Восста-

новление Украины» в украинском парламенте Игорь 

Абрамович поддержал соответствующее предложение. 

По его словам, народные избранники из 

Харьковщины по группе, депутаты Харь-

ковских областного и городского советов 

ежедневно координируют 

предоставление необходи-

мой помощи харьковчанам 

и другим гражданам.

— Мы находимся на по-

стоянной связи с Игорем 

Александровичем и дела-

ем все возможное, чтобы закрыть по-

требности. Создание координационно-

го совета только улучшит нашу работу 

как в общении с городской властью, 

так и в согласованности с другими во-

лонтёрами. Таким образом мы вместе 

сможем глубже покрыть Харьков, когда больше людей 

получат нужную помощь, — сказал он.

Народный депутат напомнил, что на государствен-

ном уровне также поднимается вопрос об оптимиза-

ции волонтерской деятельности. В частности, в Вер-

ховной Раде уже готовится к рассмотрению во втором 

чтении пакет законопроектов об их поддержке, кото-

рый позволит создать ряд дополнительных гарантий 

и возможностей для волонтёров во время войны.

— В первом чтении за проекты 7363 и 7364 прого-

лосовало конституционное большинство вместе с де-

путатской группой «Восстановление Украины». Без-

условно, наша команда и в дальнейшем поддержит во-

лонтерское движение, — сказал Игорь Абрамович.

ÊÎÎÐÄÈÍÈÐÓÅÌ ÓÑÈËÈß

Бригады Cалтовского района управления по техническому 
обслуживанию внутридомовых систем Комплекса 
«Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС ежедневно берут в работу более 60 поступающих 
от горожан заявок.

Р
емонтники подразделения прилагают все необхо-

димые усилия и применяют навыки для того, чтобы 

харьковчане были с водой. В приоритете по-прежне-

му остаются жители домов по улицам Бучмы, Дружбы Наро-

дов, Родниковой, Гвардейцев-Широнинцев и других, кото-

рые были разрушены из-за вражеских обстрелов.

— По понятным при-

чинам сейчас там живет 

гораздо меньше харь-

ковчан, чем до войны. 

Но даже если в подъезде 

многоквартирного дома 

проживает всего несколь-

ко семей, мы обязательно 

изыскиваем возможность 

обеспечить их водой. Для 

этого приходится при-

бегать к нестандартным 

решениям, которые в итоге дают необходимый результат. 

В частности, устанавливаем поливочные краны, — рассказал 

начальник участка Салтовского района Андрей Евдошенко.

Также ведется работа по подготовке внутридомовых ком-

муникаций к эксплуатации в осенне-зимний период. В этом 

направлении подразделение находится в числе лидеров.

— Ежедневно детально анализируем и систематизируем 

ситуацию с текущим техническим состоянием коммуника-

ций не только домов, но и подвальных помещений, которые 

продолжают служить людям укрытиями. При необходимо-

сти проводим замену или ремонт внутридомовых систем 

водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. 

Также всегда идем навстречу и помогаем устранять аварий-

ные ситуации жителям домов разных форм собственности 

и не остаемся в стороне от решения частных бытовых вопро-

сов, — подытожил Андрей Евдошенко.

ÂÑÅÃÄÀ ÈÄÅÌ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó

В ночь с 4 на 5 августа Харьков 
снова подвергся массированному 
артиллерийскому обстрелу. Враг нанес 
удары по Салтовскому и Индустриальному 
районам. Под мощным обстрелом также 
находилось Павлово Поле.

Х
арьковский городской голо-

ва Игорь Терехов сообщил, что 

возле одного из рынков спасате-

ли проводили разминирование головки 

прилетевшего «подарка».

— Оккупантами обстрелян большой 

квадрат Павлова Поля — район, где нет никакой военной 

инфраструктуры! Это очередной акт уничтожения харьков-

чан и их устрашения. Пострадали жилые дома, учебные за-

ведения, спасатели находят неразо-

рвавшиеся боеголовки. Во многих 

квартирах выбиты окна. Есть ин-

формация об осколочных прилетах 

в квартиры горожан. Три человека 

ранены. Все пострадавшие госпита-

лизированы, с ними работают вра-

чи, — проинформировал городской 

голова.

Мэр также убедительно просит 

харьковчан не пренебрегать мерами 

безопасности:

— Соблюдайте правила двух 

стен, если вы дома. Если в укрытиях — не оставляйте их. 

Агрессору не удастся нас запугать и посеять панику. Будем 

держаться и верить в победу!

ÄÅÐÆÈÌÑß È ÂÅÐÈÌ Â ÏÎÁÅÄÓ
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ОСОБЛИВОЇ ТУРБОТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
ПОТРЕБУЮТЬ РОДИНИ З МАЛЕНЬКИМИ 
ДІТЬМИ. АДЖЕ МАЛЕЧІ ПОТРІБНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ 
ХАРЧУВАННЯ, ГІГІЄНІЧНІ ЗАСОБИ, А У ДЕЯКИХ 
СКЛАДНИХ ВИПАДКАХ  ДОРОГІ ПРЕПАРАТИ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ. АЛЕ ХАРКІВСЬКІ ВОЛОНТЕРИ 
ЖОДНИХ ВИКЛИКІВ НЕ БОЯТЬСЯ. ПІСЛЯ 
ПОЧАТКУ ВІЙНИ ОДРАЗУ ВЗЯЛИСЯ ДО СПРАВИ  
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ДІТЛАХІВ З ХАРКОВА ТА НАВІТЬ 
ОБЛАСТІ ВСІМ НЕОБХІДНИМ

К
ирило Чікірякін — член Молодіжної ради при 

Харківському міському голові, який до війни 

займався в цій організації питаннями еко-

логії. З початком повномасштабного вторгнення рф 

до України став волонтером. Відтоді замість екології 

переймається потреба-

ми маленьких харків’ян. 

Довкола Кирила згурту-

валася дружня команда.

– Почалось усе з ди-

тячого харчування. Ми 

зрозуміли, що на мо-

мент початку війни за-

безпечення ним родин 

з дітьми стало великою 

проблемою. Адже апте-

ки та маркети були за-

чинені, — пригадує Ки-

рило. — Тоді ми відкри-

ли Google-формы для 

заповнення анкет, налаштували логістику, знайшли 

волонтерів, налагодили постачання дитячого харчу-

вання. Допомагаємо і досі.

Охочих подавати руку дітям виявилося багато. На-

разі велика команда, а це більше 100 осіб, зокрема ван-

тажники, логісти та постачальники, начальники про-

довольчих та дитячих відділів, працює на відмінно.

– Щодо забезпечення дитячим харчуванням і під-

гузками, то ми вже все упорядкували. Раніше ми від-

кривали на це збір коштів, все купували. Ці позиції для 

родин з дітьми були затребуваними і в дефіциті. Тепер 

ми наладили постачання гуманітарного дитячого хар-

чування. Також наразі робимо закупку медикаментів. 

У цьому нам допомагають ІТ-компанії. Волонтери на-

дають їм списки, а вони закупають необхідне. Наразі 

з нами співпрацює 5 таких компаній, які ще й забез-

печують грошима на паливо, допомагають з гуманітар-

ними фурами, що приїздять до Харкова. Так чи інакше, 

ми співпрацюємо з усіма міжнародними організація-

ми. Також профільні департаменти ХМР передають 

нам дані людей, яким треба допомогти, — зазначив Ки-

рило Чікірякін.

З початку повномасштабного вторгнення агресора 

ця команда харківських волонтерів опрацювала близь-

ко 30 тисяч заявок. Вони допомагають родинам з усіх 

районів Харкова і області. З перших днів особливо 

гостра потреба у дитячому харчуванні була в малень-

ких містечках та селах, звідти надходило дуже багато 

звернень. Тож волонтери завантажували машини і ви-

їжджали за межі міста.

– Дитяче харчування на сьогодні недешеве, а у лю-

дей зараз доходи низькі. У деяких взагалі немає до-

ходу. Якщо раніше ми стикалися з проблемою, що 

дитячого харчування просто не було, то тепер немає 

грошей у батьків. Наразі на постійному забезпеченні 

волонтерів знаходяться десь 2–3 тисячі родин. Я обрав 

цей напрямок роботи, бо, на мою думку, він дуже по-

трібен людям. У майбутньому хочемо масштабувати 

свою діяльність. Нещодавно я їздив до Дніпра задля 

спілкування з представниками спеціальних фондів. 

Ми задовільняємо потреби всіх дітей, незважаючи на 

те місцеві вони чи переселенці, — каже Кирило.

Крім того, для особливих дітей волонтери індивіду-

ально підбираються необхідні, іноді рідкісні медика-

менти. Для цього у складі команди є фармацевти, лікарі, 

які окремо зустрічаються з батьками та дитиною.

– Коли я бачу результат — задоволе-

них дітей та батьків, це дуже мотивує. 

Ми намагаємося повністю задовольни-

ти їх потреби. Люди дуже дивуються, ко-

ли ми привозимо рідкі або дорогі медикаменти. Щира 

вдячність людей, які отримали допомогу, просто нади-

хає! — впевнений Кирило.

Зараз родини з дітьми, у яких є потреба в дитячому 

харчуванні, гігієнічних засобах, ліках, може звернути-

ся до волонтерів не тільки через інтернет, а й завітати 

до стаціонарного пункту видачі в центрі міста та отри-

мати допомогу, що здійснюється самовивозом.

Фото из архива волонтеров

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÀÐÌÈÞ ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÀÐÌÈÞ 
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ
Учитель химии и биологии школы № 92 Новобаварского района Харькова 
Яна Чучуй активно занимается волонтерством и поддерживает украинскую 
армию на передовой.

НН
едавно Яна Сергеевна организовала сбор средств на внедорожник 

для защитников Украины. Через социальную сеть Facebook необ-

ходимую сумму удалось собрать менее чем за две недели. Дальше с помощью польских волонтеров, 

которых также нашла учительница, нужный автомобиль приобрели и доставили украинским бойцам.

Яна Чучуй активно помогает военным, которые защищают нас на Востоке Украины, еще с конца апреля.

— Благодаря Яне Сергеевне был приобретен и отправлен ребятам на передовую боевой баллистический 

шлем. Также она собирала медикаменты и одежду для бойцов, вещи личного пользования. Тактическая фор-

ма, тестеры, батарейки, фонари, рации — все это комплектовала и отправляла для наших защитников Яна 

Сергеевна,— отметили в Администрации Новобаварского района.

ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÐÀÖÞ   ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÐÀÖÞ   
ÍÀ ÂIÄÌIÍÍÎÍÀ ÂIÄÌIÍÍÎ

Ý

Харківський міський голова 
Ігор ТЕРЕХОВ: «Моя мета — 

сприяти волонтерській діяльності 
в місті. Зауважу, що без волонтерів 

утримати ситуацію в Харкові 
було б неможливо. Тому я вдячний 

кожному з них!»
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Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ — ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÂ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ — ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Тренинг по безопасности провели представители Харьковской областной организации Общества Красного 
Креста Украины для сотрудников комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС.

С
отрудникам предприятия рассказали о пра-

вилах поведения во время обстрелов при от-

сутствии укрытий. В ходе занятий были ор-

ганизованы теоретическая и практическая части, 

а также смоделированы различные ситуации по этой 

тематике. Кроме того, работников КП обучили пра-

вилам поведения при обнаружении взрывоопасных 

предметов.

— Такие тренинги важны, в первую очередь, для 

ремонтников и аварийщиков, которые работают на 

улицах или восстанавливают внутридомовые системы 

в частично разрушенных домах.

Харьков под обстрелами ежедневно, и соблю-

дение правил безопасности сегодня в букваль-

ном смысле спасает жизни. Именно поэтому 

руководство предприятия выступило с иници-

ативой провести подобные занятия для работ-

ников нашего коллектива. У нас в приоритете — 

здоровье и безопасность каждого сотрудника как 

на рабочих местах, так и по дороге на работу, — 

отметил заместитель директора по техническому 

обеспечению производства Валентин Бирюков.

В дальнейшем запланированы тренинги по 

оказанию домедицинской помощи.

РОБІТНИКИ КП «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» ДЕПАРТАМЕНТУ ЖКГ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПРОДОВЖУЄ ВИВЕЗЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ ЗІ ЗРУЙНОВАНИХ ОКУПАНТАМИ ВУЛИЦЬ ПІВНІЧНОЇ САЛТІВКИ

Д
ля таких робіт у мікрорайонах, які ін-

тенсивно обстрілювалися окупантами, 

використовують спеціальну техніку — 

самоскиди та навантажувачі.

Багатоповерхові будинки вулиць Метробудів-

ників та Наталії Ужвій — серед найбільш постра-

ждалих від обстрілу. У деяких 9-поверхівках за-

лишилося по кілька мешканців. Проте кількість 

побутового сміття біля будинків не зменшується, 

оскільки решта мешканців періодично поверта-

ються, прибирають квартири. «Навіть зараз цей 

район час від часу зазнає обстрілів, тому праців-

ники КП «КВПВ» дотримуються суворих заходів 

безпеки — оглядають місце роботи, не чіпають 

невідомі предмети, не торкаються завалів, поки 

їх не оглянуть рятувальники, намагаються без 

необхідності не виїжджати на зелену зону», — за-

значили на підприємстві.

Бригади КП «Комплекс з вивозу побутових від-

ходів», як і раніше, щоранку виїжджають марш-

рутом на ці вулиці і наводять лад. За даними під-

приємства, лише за липень з вулиці Наталії Ужвій 

було вивезено 950,4 кубометра сміття, а з вулиці 

Метробудівників — 844 кубометри.

ÊÎÆÍÎÃÎ ÐÀÍÊÓÊÎÆÍÎÃÎ ÐÀÍÊÓ
ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒI



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Суббота 
6 августа 2022 года6 Ìiñòî, îïàëåíå âiéíîþ

Центральна частина міста не менше 
постраждала від обстрілів, ніж інші райони 
Харкова.

Т
ут що не будинок — своя окрема 

історія.

— У наш будинок було пряме влу-

чання 6 березня. Через деякий час, а саме 

17 квітня, будинок було обстріляно повтор-

но, — розповідає мешканка постраждалої 

будівлі Світлана. — Наразі пошкоджена покрі-

вля, несуча стіна, балки на горищі. Насправді 

вибух був дуже страшний і сильний. На нас 

летіли вікна, двері, в багатьох квартирах зірва-

ло плитку зі стін. Емоції, звичайно, зашка-

люють, тому що це забути неможливо. Коли 

на тебе летять уламки стіни, ти чуєш крики 

сусідів, ти не знаєш куди бігти, де сховатись. 

Зникло світло, навколо суцільна темрява. Що 

робити після вибуху… Дуже важко, дуже страш-

но. Сльози котилися градом, я молилася з усіх 

сил, щоб більше не вибухало, тому що будинок 

ходив ходором. Крики, звуки руйнацій, щось 

падало. Особливо страшно було після другого 

влучення: почалася велика пожежа у будинку 

навпроти. Що мене дуже вразило — це ситуація 

з моїм сусідом, який і перебував в тому будинку. 

Я пішла його провідати, в нього не було зв’язку, 

холодної води, двері заклинило і він не міг вий-

ти. Я викликала ДСНС, вони й допомогли мені 

його звідти визволити. Бачити людину похило-

го віку в такому стані, з тремтячими від жаху ру-

ками насправді було дуже-дуже важко.

— Тут постраждав майже увесь мікрорайон, 

тієї чи іншої руйнації зазнав кожен будинок, — 

повідомляє виконроб КП «ХРБП» ХМР Ан-

дрій Рибалко. — Ми працюємо як з допомогою 

вишки, якщо будівля висотна, так і всередині 

квартир, закриваємо вибиті вікна, балкони, 

стіни, де є наскрізні дірки від снарядів. Так ми 

працюємо щодня, і роботи ще дуже багато.

У ЧЕРГОВИЙ РАЗ РОСІЯ 
НАНЕСЛА ПО ХАРКОВУ УДАР 
ВИПУЩЕНИМИ З БЄЛГОРОДА 
РАКЕТАМИ. В НІЧ НА СЕРЕДУ, 
3 СЕРПНЯ, ПІД ПРИЦІЛОМ 
ОКУПАНТІВ ОПИНИЛИСЯ ДВА 
РАЙОНИ: НОВОБАВАРСЬКИЙ 
ТА ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ. 
У ОСТАННЬОМУ РАКЕТА 
ВЛУЧИЛА В КІЛЬКОХ ДЕСЯТКАХ 
МЕТРІВ ВІД ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ

С
пальний масив цього райо-

ну міста близько 4 ранку 

здригнувся від потужного 

вибуху. Саме сюди прилетіла одна 

з ворожих ракет С-300. На щастя, 

вона влучила у відкриту місцевість. 

На місці вибуху — вирва діаметром 

8 метрів. Жителі потроху відходять 

від шоку.

— Було таке відчуття, ніби бу-

динок рухнув. Чоловік, сусіди вис-

кочили на вулицю подивитися, що й куди прилетіло. 

Тому що спочатку був вибух, а потім посипались якісь 

уламки, каміння, дзвеніло скло, що розбивається.

Якби я не спала, мабуть, отримала розрив серця, — 

розповідає жителька прилеглого будинку Леся. — Дуже 

страшно. Коли навіть десь далеко бахкає, й то підска-

куєш. І не спиш потім. А коли воно поруч… Дуже хо-

четься миру, спокою. Коли живеш із любов’ю в серці, 

то не можеш подумати, що хтось може мати таку лють, 

ненависть, моральну атрофію, неадекватність, щоб та-

ке творити з іншими. Комаху шкода 

вбити, а тут люди!

Тетяна мешкає на сусідній вулиці, 

але вибух їй було чутно добряче:

— Одразу прокинулась дитина… 

Що я можу сказати? Маля. Коли 

я вибігала з нею на руках до кори-

дору, постійно повторювала: «Ма-

ма, я жити хочу». Які тут можуть 

бути емоції?! Ненависть до всіх, хто 

заподіяв це нашій країні, нашому 

місту, хто нищить нас ракетами. Важ-

ко. І мені, і дитині. Коли настає час 

лягати спати, три години налашто-

вуєшся на сон. Тільки заснув — 

прильоти, вибухи. От і поспав… Ми виїжджали, але 

повернулися, бо будинок без догляду, і собака великий 

потребує особливої уваги. Так що поки тут. Але після 

сьогоднішнього хочеться кудись знов 

поїхати, тому що було дуже близько.

— Враження, що ліжко разом зі мною 

підскочило — такий був гуркіт, — ділить-

ся житель одного з будинків мікрорайо-

ну Андрій. — У дружини майже істерика, 

каже: «Давай кудись їхати». Набридло все 

це терпіти. Ми вже виїжджали на два мі-

сяці з Харкова, та ось два місяці вдома. 

І кожного дня, кожної ночі одне й те са-

ме. Все ближче і ближче… Один маразма-

тик вирішив під себе перебудувати весь світ. Без лайки 

про нього не сказати. Ну, негідник, сволота… Він за-

хотів увійти в історію — він в неї вляпався! Я в шоку від 

того, що коїться. Важко.

На запитання: «Як живеть-

ся?» мешканка району Надія 

відповідає:

— Неспокійно живеться, 

Добре, що діти-онуки поїха-

ли. Зараз одні у Польщі, інші 

в Змієві. У мене всього семе-

ро онуків. Як живеться? Ви-

живається. Через війну втра-

тила роботу. Мені трохи за 

50. Не інвалід, ще не стара, 

а роботи знайти не можу. Але 

місто не покину, буду десь 

якось допомагати, ті ж завали 

розбирати. Все, що доведеться, буду робити… Це таке 

зараз звірство відбувається, якого ще світ не бачив. Не 

повинно такого бути!

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊÈ 
ÏÐÈÕÎÄßÒÜ ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ
Роками наживала, а вмить залишилася ні з чим. Так про себе каже 
пенсіонерка Людмила Григорівна, яка мешкає у приватному секторі 
Холодногірського району Харкова. Її домогосподарство, як і багато 
інших, пошкодило під час обстрілу.

С
пали ми у гаражі в оглядовій ямі. Уранці вийшли, приго-

тували сніданок. Тут тривога. Кажу, пішли у дальню кім-

нату. Якщо б не пішли, нас би вже не було. Ось на цьому 

місці величезна вирва.

Від домівки майже нічо-

го не залишилося, — роз-

повідає мешканка постра-

ждалого будинку. — Мені 

скільки багато років, 

а я залишилася без хати. 

Як жити, я не знаю. Весь 

час плачу, весь час. Ми 

з чоловіком збудували все 

власними рукам: і хату, 

і пристрої, і гараж. Я при-

ходила з роботи, мішала 

цемент, а він зводив стіни. У моєму віці залишитися майже без 

нічого, то й жити не хочеться. От заслуговую я на це? Все життя 

чесно, сумлінно працювала, була майстром на підприємстві, 35 

років стажу. Дуже важко, навіть ворогу такого не побажаєш. Таке 

зрозуміє тільки той, хто так само постраждав.

На допомогу пенсіонерці прийшли комунальники.

— Зазнали тих чи інших руйнувань всі будинки, які знаходять-

ся поряд. Переважно були пошкоджені дахи та вікна. Вікна ми за-

крили одразу ж, почали перекривати й покрівлі. На сьогодні всі 

дахи вже відремонтовано, — розказав директор КП «Харківспец-

буд» ХМР Богдан Долина.

ÒÀÊÎÃÎ ÍÅ ÏÎÂÈÍÍÎ ÁÓÒÈ
Харківський міський голова 

Ігор ТЕРЕХОВ:
«Звичайно Харків зовсім інший, ніж був 
до часу російської агресії, до початку 
військових дій. Він інший, бо дуже 
багато будівель зруйновано. Але ми 
разом із волонтерами намагаємося 
зробити так, щоб навіть ті будівлі, що 
зруйновані, більш-менш упорядкувати: 

забиваємо контури, розчищаємо 
вулиці, ліквідуємо завали. Це дуже 

важливо, це створює атмосферу міста.

ÂÐßÒÓÂÀÒÈ ÂIÄ 
ÏÎÄÀËÜØÈÕ ÐÓÉÍÀÖIÉ
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А
ле сьогодні реальність українців така, що 

смерть так чи інакше торкається кожного. 

Вона близько. Ми багато її бачимо і про неї 

чуємо. Війна разом зі смертю увійшла в наше повсяк-

дення без запрошення, і відвернутися від того, що від-

бувається, неможливо. Кожна смерть, яку ми бачимо 

і про яку чуємо, про яку ми думаємо і за яку пережи-

ваємо, так чи інакше нам нагадує про власну смерт-

ність, про конечність нашого 

життя. І тут у людей можуть роз-

гортатися різні сценарії та реак-

ції: від заціпеніння, заперечення, 

обурення на бога і те, як влашто-

ваний світ, до скорботи щодо не-

минучості своєї смерті. І тоді на-

решті — повне включення у жит-

тя і ясність в пріоритетах, — каже 

психоаналітик Марія Винницька:

— Психологи, які працюють 

у підході системної терапії, ча-

сом пропонують уявити перед со-

бою такі поняття, як «великі фігури» — Життя, Війна, 

Смерть. Говорячи метафорично, ми всі зараз почали 

жити з цими фігурами пліч-о-пліч — у своєму свідо-

мому та підсвідомому. І це потребує як мінімум знайти 

своє місце серед них, свої сенси у стосунках з ними, 

щоби життя продовжувалось.

Якщо брати більш практичний психологічний бік, то 

головне, що допоможе примиритися з реальністю, — це 

визнання, що Війна іде, Смерть поруч, і зараз це так, які 

би почуття ви щодо цього не відчували. Чим більше по-

чуттів — злості, несправедливості, розпачу, страху, гніву 

та інших — тим, можливо, важче вам рухатися далі, бо 

емоції затьмарюють. Водночас, якщо ви зможете визна-

ти і назвати, що ви відчуваєте, сказати вголос, що життя 

змінилося назавжди і війна зараз його частина, вам лег-

ше буде примиритися з тим, на що ви впливати не мо-

жете, і краще виділити сферу саме свого впливу.

 ЯК ПЕРЕЖИТИ СМЕРТІ НАВКРУГИ?
Це лякає, жахає, занурює у розпач, піднімає лють та 

страх. Поринаючи повністю в ці почуття, ви можете зве-

сти нанівець усі зусилля, що ви доклали, аби вижити та 

перемістити себе в безпечне місце. Головне у цих обста-

винах — не фіксуватись і не «застрягати». Так, стави-

тися з пошаною до загиблих та їх долі, можливо, навіть 

пролити сльози, якщо важко, можливо, помолитися, та 

жити далі. Не впадайте у гнів, прокльони та образи. На 

жаль, війна — це частина нашої реальності. Це неспра-

ведливо, неправильно та неймовірно боляче, але це від-

бувається. Це факт. Адаптивність психіки дуже висока, 

якщо їй не заважати, нагнітаючи та вишукуючи додат-

кові подробиці. Звертайте увагу, скільки часу протягом 

дня ви дивитеся на смерть і думаєте про неї, а скіль-

ки уваги приділяєте життю і власним справам.

За нинішніх обставин варто свідомо тримати фо-

кус на житті. Також варто згадати механізм «пере-

проживання травми». Часом люди можуть 

відчувати потребу дивитись на руйнування та 

загибелі інших, бо у цьому вони проживають 

і психічно опрацьовують щось своє. Можливо, 

що і прийняття власної смерті чи підсвідоме 

полегшення за те, що біда трапилася не з ними. 

Тобто бажання дивитися на смерті інших може 

бути шляхом до прийняття своєї смертності. 

І це нормально. Стосунки зі смертю у кожного 

свої — хтось ще досі живе так, ніби вона ніколи 

не настане, а хтось вже добре знає, що життя ко-

нечне, і тому не марнує час на пусте.

Хоча якщо ви «залипаєте» на новинах про заги-

белі, і хоча ці смерті вас безпосередньо не торкаються, 

ви через них мало живете своє життя — варто звернути-

ся до фахівця, щоб краще зрозуміти свої глибинні по-

треби і процеси, і за необхідності щось скорегувати.

 ЯК ПОДОЛАТИ ВЛАСНИЙ СТРАХ СМЕРТІ?
Страх смерті — це потужний людський страх. Він є 

природним. Він стає нам в нагоді, коли нависає реальна 

загроза життю та безпеці. Безліч випадків, коли люди, 

гнані страхом смерті та загрозою життю дітей чи рідних, 

здійснювали героїчні вчинки за межами власних мож-

ливостей, і таким чином рятували себе та інших.

Гірше, коли цей страх залишився з вами та переслідує 

вже в безпечному місці. Це вагома причина зверну-

тися до психолога, особливо коли є нав’язливі дум-

ки, нічні жахи чи панічні атаки. І як би парадок-

сально це не звучало, за страхом смерті може стояти 

страх життя, страх бути повністю присутнім у ньому. 

І якщо це так, то страх смерті тут блокує життя.

Якщо взяти алегорію з «великими фігурами», що 

вже згадувалися, так би мовити архетипічними чи 

універсально людськими, то це наче фігура Смерті 

затулила собою фігуру Життя. Або якщо уявити 

собі такі дві фігури у просторі, то людина дивиться 

на фігуру смерті, погляд сфокусований на ній, і тоді 

життя оминає або «стікає крізь пальці», бо людина 

з ним не контактує психічно. Першим кроком до 

зцілення буде повертати себе внутрішньо до жит-

тя, як-то кажуть «по чайній ложці в день». Згадайте, від 

чого ви відмовилися через цей страх, і почніть собі це 

дозволяти. Хай навіть то будуть несуттєві дрібнички — 

кава в кав’ярні, улюблений сніданок, фільм чи книга.

Можливо, страх смерті був з вами давно, війна його 

тільки активувала. Як показує практика, більш за все 

бояться смерті ті, хто і не починав жити — відкладали 

«справжнє» життя на потім (коли закінчиться навчан-

ня, коли одружаться, зароблять мільйон, куплять дім, 

знайдеться нова робота чи виростуть діти…) Війна по-

казує конечність життя та нагадує, що діяти та жити 

треба «тут і зараз», бо завтра може не настати.

До смерті можна ставитися по-різному, але голов-

не — пам’ятайте, що ваш власний стан, ваші думки та 

ваша душа — це те, що належить лише вам. Ви можете 

регулювати деякі зовнішні впливи і шукати різні шля-

хи, як зробити своє життя кращим, більш наповне-

ним. Навіть коли навколо війна, ви можете турбува-

тися про себе і про інших. За нинішніх обставин варто 

свідомо тримати фокус на житті, особливо тому, що 

смерті навколо багато. Ви можете поважати біль та 

скорботу інших, відчувати свою, і разом з тим — бу-

ти в контакті зі своїм життям. Можливо, саме зараз 

прийшов час для всього, що ви так довго відкладали? 

Можливо, саме зараз ви краще розумієте себе — чого 

ви хочете, що для вас важливо і що обов’язково має 

бути у вашому житті? Від речей до власних бажань, 

стосунків, почуттів та сенсів.

ÏÅÐÅÆÈÒÈ ÂÒÐÀÒÓ
ЛЮДИНІ ВЛАСТИВО УНИКАТИ ДУМОК ПРО СМЕРТЬ. МИ НЕ ХОЧЕМО ДУМАТИ 
ПРО КІНЕЦЬ ЖИТТЯ, А ЧАСОМ ЖИВЕМО ТАК, НІБИ ЦЕ  РЕПЕТИЦІЯ, І ДЕСЬ ТАМ КОЛИСЬ 
ПОЧНЕТЬСЯ «СПРАВЖНЄ ЖИТТЯ»

Якщо ви відчуваєте стрес, шок або зазнали панічну атаку, 
Департамент охорони здоров’я ХМР рекомендує — 

не соромтесь звертатися до професіоналів — 
лікарів-психотерапевтів або лікарів-невропатологів.
Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» 
консультує громадян в режимі онлайн. Як повідомили 
в Департаменті соціальної політики, фахівці центру 
надають соціально-психологічну допомогу, зокрема 

у випадках, пов’язаних з насильством та бойовими діями. 
Громадяни, які мають потребу в отриманні соціальних 

послуг, можуть написати:
 на електронну пошту: dovira92@ukr.net

 у соціальній мережі «Instagram»: @hmcss_dovira
 у соціальній мережі «Facebook»: 

https://www.facebook.com/KhCSSDovira
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Благодаря долгим размышлениям над своей жиз-

нью вы можете решиться на духовное обновле-

ние. Вы, как мудрый человек, должны создать себе 

больше возможностей, чем у вас есть.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В этот день удачны практически все финансовые 

сделки. Вы везде найдете необходимых людей. При 

этом у вас проявятся острый ум, умение вывернуться 

из любой негативной ситуации, хитрость и диплома-

тичность.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вероятно снижение энергетики Близнецов. Мно-

гие почувствуют усталость, апатию, безразличие. На-

строение может резко меняться. Хорошо петь, тан-

цевать, заниматься спортом. Это позволит повысить 

свое настроение, а значит, и энергию жизни.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Период, не совсем благоприятный для работы. 

Возникнут трудности с получением необходимой 

информации. Не распыляйтесь по мелочам, плани-

руйте свой график, чтобы впоследствии не пожалеть 

о потерянном времени.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вас могут преследовать фобии и сомнения. Будет 

трудно реально оценить создавшееся положение. 

Вероятны заблуждения в оценке поступков близких 

людей. Самое время заняться хозяйственными хло-

потами — навести порядок и избавиться от лишнего.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы будете способны переживать не только свои, но 

и чужие проблемы, пропускать их через свое сердце, 

будете готовы в любую минуту прийти на помощь. 

Научитесь выходить из сложных ситуаций, если того 

требует жизнь.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Не исключено, что вам не удастся найти взаимо-

понимание с компаньонами. Не лучше обстоят дела 

и у тех, кто решит продемонстрировать на публике 

свои познания и способности. Не отчаивайтесь! По-

старайтесь найти компромиссные решения.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
День символизирует иллюзии, заблуждения. Скор-

пионы могут принимать за чистую монету даже яв-

ный обман. Вам не следует играть в азартные игры. 

Также не стоит считать новое, пусть и очень прият-

ное, знакомство за большую и настоящую любовь.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вас ждут удача в бизнесе, поездках, быстрое раз-

решение финансовых проблем. Вероятны неожи-

данные изменения в карьере. Хорошее время, чтобы 

сменить род деятельности или место работы. Пора 

пересмотреть условия, которые вас не устраивают.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Чем бы вы ни занималась, вы везде достигнете хо-

роших результатов. Любые планы будут носить дол-

говременный характер. Звезды награждают вас уда-

чей. Уделите время своим родным. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Любовь, как известно, слепа, в чем вам и предсто-

ит скоро убедиться. Водолеи могут так увлечься, что 

подлинные качества избранника разглядеть вряд ли 

удастся. Не стоит терять контроль над своими чув-

ствами.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Возможен неожиданный поворот в любовной ис-

тории Рыб, который раскроет их потенциал. Сре-

ди друзей они могут найти поклонников, а среди 

поклонников — друзей. Настройтесь на счастливую 

волну, и вы надолго притянете к себе удачу.

Ãîðîñêîï íà 6 àâãóñòà

 ПОБУТОВА ТЕХНІКА В ІНТЕРНЕТІ
Найпростішим та найвигіднішим варіантом зе-

кономити на покупці побутової техніки є інтер-

нет-маркети. Там ціна буде відносно нижчою, ніж 

у роздрібних магазинах. Все завдяки тому, що мага-

зин не витрачає грошей на оренду приміщення, зар-

плати працівникам тощо. Зазвичай варіант купівлі 

зі складу через сайт вигідний ще й тим, що частіше 

за все продавці пропонують безкоштовну доставку 

габаритної техніки або ж відправлення необхідного 

товару на найближче поштове відділення.

 ВІДНОВЛЕНА АБО УЦІНЕНА ТЕХНІКА
Варіант з відновленою технікою став дуже попу-

лярним в нашій країні. Ціна на таку техніку в рази 

дешевша, адже під новим корпусом частіше за все 

комплектуючі з кількох одиниць такої ж техніки, 

або збірна з «рідних» та нових деталей.

Звісно, продавець дає гарантію на такий товар, 

але вона не перебільшує кількох місяців або одно-

го року. Зазвичай така техніка працює не гірше, 

ніж нова, яка коштує дорожче.

Відносно уціненої техніки ситуація кардиналь-

но інша. Таку техніку ви купуєте новою, але в ре-

зультаті транспортування чи заводського браку 

є невідповідність у зовнішньому вигляді або тех-

нічних характеристиках.

 ЗНИЖКИ ТА РОЗПРОДАЖІ
Також у багатьох магазинах працює програма 

обміну старої техніки на нову. Таким чином ви 

суттєво зможете зменшити витрати. Про сезонні 

знижки, мабуть, усім й так добре відомо. Но-

ворічні розпродажі, «чорна п'ятниця» та інші є 

чудовою нагодою оновитися.

 ТЕХНІКА З ЛОМБАРДІВ ТА КОМІСІЙНИХ 
КРАМНИЦЬ

Техніка, яка потрапляє через ломбард або 

комісійний у ваші руки, проходить перевірку 

спеціалістами та оцінювачами. Тому, купуючи 

техніку в крамниці від ломбарду або комісійно-

го магазину, ви отримуєте певні гарантії її справ-

ності. Тим паче, інколи потрапляється техніка ще 

з заводською або магазинною гарантією.

ÏÎÐÀÄÈ, ßÊI ÇÁÅÐÅÆÓÒÜ ÏÎÐÀÄÈ, ßÊI ÇÁÅÐÅÆÓÒÜ 
ÂÀØI ÃÐÎØIÂÀØI ÃÐÎØI
В нинішніх умовах багатьом українцям дуже складно 
дозволити собі купити побутову техніку за цінами, які 
виставляють магазини. Але якщо вже так сталося, що 
техніка конче необхідна, тоді зверніть увагу на певні 
хитрощі та варіанти купівлі.

По горизонтали: 2. Наездник. 6. Заключительный 

раздел музыкальной композиции. 7. Химический 

элемент, газ. 8. Лучшее судно флота. 11. Световой 

сигнальный информационный щит. 13. Вид обще-

ственного городского транспорта. 16. Звук, произ-

водимый металлическим предметом при ударе 

о металл. 17. Игра на особых картах с номерами, 

которые закрываются фишками. 18. Специальное 

помещение или учреждение, где моются и парятся. 

19. Инертный газ без цвета и запаха. 22. Первый че-

ловек на Земле. 24. Лососевая рыба. 26. Бутылочка 

с соской для кормления младенцев. 29. Настоль-

ная игра. 31. День недели между понедельником 

и средой. 32. Музыкальное произведение для трех 

различных голосов. 33. Кровопролитная битва. 

34. Участок леса, выделенный для вырубки.

По вертикали: 1. Идущая от берега низкая и уз-

кая полоса земли. 2. Кондитерское изделие. 3. Де-

ревянная часть упряжки. 4. Гибкое изделие, изго-

товленное из стальной проволоки, нитей, пряжи. 

5. Предмет одежды. 9. Кустарник некоторых пород 

ив. 10. Частица химического элемента, состоящая 

из ядра и электронов. 11. Небольшой механический 

переключатель на два-три положения. 12. Укрытие, 

оборонительное сооружение для защиты от снаря-

дов, бомб и т. п. 14. Рабочий, обслуживающий топ-

ки паровых котлов. 15. Личный праздник, прихо-

дящийся на день, в который церковь отмечает па-

мять одноименного святого. 20. Международный 

договор, соглашение. 21. Входное, нежилое и не-

отапливаемое помещение, примыкающее к жилой 

части дома. 23. Аргумент. 25. Установленная норма 

оплаты чего-нибудь. 27. Минеральная краска жел-

того или красного цвета. 28. Часть оперы. 30. Лицо 

женского пола по отношению к своим родителям.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Всадник. 6. Кода. 7. Азот. 8. Флаг-

ман. 11. Табло. 13. Такси. 16. Лязг. 17. Лото. 18. Баня. 

19. Неон. 22. Адам. 24. Кета. 26. Рожок. 29. Нарды. 

31. Вторник. 32. Трио. 33. Сеча. 34. Делянка.

По вертикали: 1. Коса. 2. Вафля. 3. Дуга. 4. Канат. 

5. Пояс. 9. Лоза. 10. Атом. 11. Тумблер. 12. Блиндаж. 

14. Кочегар. 15. Именины. 20. Пакт. 21. Сени. 23. До-

вод. 25. Такса. 27. Охра. 28. Ария. 30. Дочь.

За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, 
наразі для покупців першої столиці працює більше 200 супермаркетів та 35 ринків, а також 

велика кількість дрібних та мережевих магазинів. Товарів на полицях вистачає. Також працює 
доставка поштою та точки видачі великих інтернет-магазинів.


