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, , ДВ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ, ВРАГ УДАРИЛ ПО ОБЪЕКТАМ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕГО ЖИЛЫЕ МИКРОРАЙОНЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ВОДЫ. 
СПАСАТЕЛИ ЛИКВИДИРОВАЛИ ТРИ ПОЖАРА, ВЫЗВАННЫЕ ОБСТРЕЛАМИ

коло полуночи одна из ракет попала 
в трехэтажный жилой дом в Новоба-
варском районе. Погиб один мужчи-

на, еще двое людей были ранены. На следу-
ющий день оккупанты нанесли очередной ра-
кетный удар по объекту критической инфра-
структуры, который находится в Холодногор-
ском районе Харькова и играет важную роль 
в обеспечении электроснабжения в регионе. 
Возник пожар в оборудовании и администра-
тивном здании, которое было сильно разру-
шено. Погибли два работника. Одновремен-
но ракетный удар пришелся по подобному 
объекту в  Чугуевском районе области. Два 
человека были ранены.

Харьковский городской голова Игорь Тере-
хов отметил, что враг коварен и все его дей-
ствия направлены на уничтожение нас как 
нации. Но дух харьковчан не сломить:

— После вчерашнего обстрела крити-
ческой инфраструктуры Харьковский мет-
рополитен работает без изменений, в  усе-
ченном объеме на линии вышли городские 
троллейбусы и  трамваи. Наземный транс-

порт курсирует не весь, поскольку еще оста-
ются проблемы с электроэнергией в Холод-
ногорском районе. Сейчас там идут подго-
товительные работы, надеюсь, запустим 
электроэнергию. Также после удара по ин-
фраструктурным объектам все операцион-
ные и  реанимационные отделения в  меди-
цинских учреждениях были переведены на 
автономное энергоснабжение. Там будут 
установлены дополнительные генераторы. 
Лечебные учреждения выдержали это испы-
тание, и сегодня практически все больницы 
работают от стационарных источников пита-
ния. Хочу поблагодарить всех, кто принимал 
участие в ликвидации последствий и восста-
навливал электроснабжение в  городе. Бы-
ла крайне тяжелая ситуация, но наши ком-
мунальные службы и работники «Укрэнерго» 
оперативно справились с поставленной за-
дачей, они — настоящие герои и  достойны 
самой высокой награды. Я  также выражаю 
искреннюю благодарность нашим муже-
ственным и героическим работникам ГСЧС. 
Огромное спасибо всем, кто не спал в эту 

ночь, кто работал, харьковчанам — за му-
жество и терпение, всем, кто принимал уча-
стие в локализации самой сложной ситуации 
с энергоснабжением за всю историю войны. 
Будем держаться, не падать духом — Побе-
да за нами!

ÍÅ ÏÀÄÀÒÜ ÄÓÕÎÌ!
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ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÏÓËß 
ÄËß ÀÃÐÅÑÑÎÐÀ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак принял участие в панельной 
дискуссии о введении и применении санкций 
против страны-агрессора, которая состоялась 
в рамках ежегодной встречи Ялтинской 
европейской стратегии (YES). Участие в общении, 
модератором которого была глава редакционной 
коллегии Financial Times Джиллиан Тетт, также 
принял экс-советник Президента США 
по вопросам национальной безопасности 
Посол Майкл Макфол.

— С начала полномасштабной агрессии укра-

инская власть, в частности с помощью Междуна-

родной экспертной группы по вопросам санкций 

в отношении россии (группа Ермака-Макфола), 

добилась введения против рф и ее военно-по-

литического руководства чрезвычайно жестких 

санкций. Был применен экспортный контроль 

и ограничения в других сферах. Но этого недо-

статочно, чтобы остановить агрессора, — мир 

должен признать рф государством, которое под-

держивает и финансирует терроризм. Сегодня 

это так называемая серебряная пуля для россий-

ской военной машины, — сказал Андрей Ермак.

Майкл Макфол добавил, что пока российская 

армия находится в Украине, россия каждый 

день должна получать новые санкции.

В этом контексте обсуждался вопрос отказа 

от российских энергоносителей, который, по 

убеждению Андрея Ермака, хотя и сложный, но 

имеет перспективы продвижения:

— Россия должна чувствовать, что эта война 

будет стоить для нее очень-очень дорого. Речь 

идет не только о руководящей верхушке страны, 

но и обо всех гражданах рф, поддерживающих 

агрессивную политику своих лидеров. Поэтому 

к россиянам необходимо применять ограниче-

ния, в частности визовые.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НИКАКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РФ О ЗАВЕРШЕНИИ 
ВОЙНЫ НЕВОЗМОЖНЫ, ПОСКОЛЬКУ 
РОССИЙСКАЯ СТОРОНА НЕ МОЖЕТ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ НИКАКИХ 
АДЕКВАТНЫХ ПОЗИЦИЙ, ЗАЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ НА 17Й ВСТРЕЧЕ 
ЯЛТИНСКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАТЕГИИ 
«УКРАИНА НА ЗАЩИТЕ НАШЕЙ ОБЩЕЙ 
СВОБОДЫ» (YES)

М
ы хотим закончить войну, но изме-

нилось пространство, возможно-

сти. Сначала необходимо, чтобы 

РФ покинула украинские территории и прекратила ве-

сти себя как террорист, который начал полномасштаб-

ную войну против нашей страны. Тогда можно будет 

говорить о дипломатии. Чтобы мы могли открыть 

с ними дипломатический коридор, они должны пока-

зать политическую волю, что они готовы отдать назад 

чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней 

мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или 

иные дипломатические шаги, — пояснил Владимир Зе-

ленский.

Глава государства также подчеркнул, что зимний пе-

риод может стать переломным моментом в освобожде-

нии украинских территорий, но для этого нашей ар-

мии требуется систематическая поставка необходимых 

видов вооружения:

— Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деок-

купировали быстрее. Украинские военные будут идти 

только вперед, освобождая территорию Украины от 

оккупантов. Мы всегда готовы отстаивать свою землю! 

Своеобразное контрнаступление Украины началось 

еще 24 февраля, когда украинское общество 

объединилось в борьбе против врага и переосмысли-

ло свое отношение к родине и родной земле. Все стали 

одной профессии. Эта профессия — украинец, содер-

жание профессии — выжить. Так что это главная на-

ша контратака. Она началась, она неизменна, — сказал 

Владимир Зеленский. У Украины нет другого выхода, 

чем победить агрессора в этой войне. Все мы точно ве-

рим в победу больше, чем они — захватчики, и это на-

ше основное преимущество. Главное наше оружие — 

что мы верим, знаем, чувствуем победу!

ÈÄÒÈ ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ!

Российский агрессор начал мстить за 
свои военные провалы в Харьковской 
области. Страшнейший ракетный удар был 
нанесен по одной из трансформаторных 
подстанций, в результате чего она 
полностью прекратила функционирование.

Р
ечь идет о ТЭЦ-5, которая нахо-

дится в Холодногорском районе 

города.

— Произошел очень сильный 

пожар, который наши сотрудни-

ки ГСЧС оперативно потушили, но 

к сожалению, подстанция прекрати-

ла свое существование. Мы пережи-

ли жуткую ночь, наши коммуналь-

ные службы, спасатели приложили 

титанические усилия, чтобы возоб-

новить электроснабжение для всего 

Харькова. Сейчас электроэнергия 

подана практически во все районы города. Занимаем-

ся возобновлением водоснабжения, — проинформиро-

вал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Мэр 

подчеркнул, что произошедшее 11 сентября стало се-

рьезным вызовом для харьковчан, но мы справились:

— Харьков — город-Герой! Я бесконечно благо-

дарен всем, кто принимал и продолжает прини-

мать участие в ликвидации последствий вражеских 

ударов и восстановлении городской инфраструк-

туры: коммунальщикам, энергетикам, спасателям, 

которые, несмотря на риски и трудности, оперативно 

восстанавливают инфраструктурные объекты города. 

Благодаря их профессионализму, мужеству, находчиво-

сти и бесстрашию мы дали достойный отпор врагу. Гор-

жусь нашими людьми, нашими харьковчанами!

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÎÒÏÎÐ

Прифронтовый Харьков для 
сохранения жизни горожан 
начал производить остановки-
укрытия. Специалисты 
позаимствовали опыт Израиля 
относительно разработки 
таких конструкций. Все 
усилия — на то, чтобы 
находящиеся на остановках 
общественного транспорта 
харьковчане чувствовали себя 
в безопасности.

В
се процессы производства бетонных укрытий 

выполняют на одном из харьковских профиль-

ных предприятий.

— Это железобетон, внутри которого находится 

объемный армокаркас, а высокомарочный бетон уже 

создает так называемое тело всей конструкции. Данное 

сооружение имеет высокую степень защиты и позволя-

ет чувствовать себя там относительно безопасно. Тер-

мобарический, осколоч-

ный удары укрытие выдер-

жит. По необходимости, по 

анализу количества людей, 

находящихся на остановке, 

мы можем менять размер 

сооружения, заполняя его 

большим количеством лю-

дей — 30, 50, 100 человек. 

Это одна из особенностей 

такого укрытия, — расска-

зали специалисты.

Харьковский городской 

голова Игорь Терехов отметил, что главная цель реа-

лизуемого проекта — создать максимально безопасные 

условия для горожан. Несколько первых безопасных 

остановок уже установлены в городе. Всего проектом 

определены 25 локаций.

— Работа продолжается. Уверен, что с помощью 

таких бомбоубежищ нам удастся сохранить не одну 

жизнь, — отметил мэр.

ÄËß ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÆÈÇÍÈ 



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Вторник 
13 сентября 2022 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

НА СТРАЖЕ МИРА 
И ДЕМОКРАТИИ

Юные миротворцы Харькова 
завоевали бронзовую медаль 

Ассоциации миротворцев ООН 
Чехии «На службе мира, свободы, 

демократии».

С 1 по 5 сентября в городе Брно 

(Чехия) прошла XIII Международ-

ная встреча участников ассоциаций 

ветеранов войны и AISP-SPIA, кон-

ференция по безопасности в Вос-

точной Европе, сообщили на офи-

циальном сайте Департамента об-

разования Харьковского городского 

совета.

Украину и Харьков представляли 

проректор по научной, инноваци-

онной и международной деятель-

ности Харьковского национально-

го педагогического университета 

им. Г. С. Сковороды Светлана Бе-

режная; юные миротворцы — уче-

ница ХГ № 55 Анастасия Скрипка 

и ученицы ХСШ № 119 Дарья Ели-

сеенко и Дарья Ясинецкая.

Участницы украинской делегации 

выступили с презентацией между-

народных программ «Юный миро-

творец» и «Школа мира», проектов 

«Гвардейская обучение» и «Воен-

но-патриотический квест» и бы-

ли удостоены почетной награды 

— бронзовой медали Ассоциации 

миротворцев ООН Чехии «На служ-

бе мира, свободы, демократии».

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА ХГС ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПОДАЧИ ВОДЫ В ДОМА ХАРЬКОВЧАН

З
а минувшую неделю бригады 

Комплекса «Харьковводоснаб-

жение» устранили 96 аварийных 

ситуаций на трубопроводах холодно-

го водоснабжения, привели в порядок 

53 смотровых колодца и капитально от-

ремонтировали 13 уличных колонок.

— В частности, в Индустриальном 

районе ремонтники оперативно устра-

нили аварийную ситуацию на маги-

страли по ул. Юности, которая обеспе-

чивает водой жителей частного сектора. 

Заранее спланировали комплекс восста-

новительных мероприятий, подготовили 

необходимые материалы и в сжатые сроки 

устранили повреждение. Параллельно по 

ул. Грицевца капитально отремонтиро-

вали ввод в дома. После ремонтных работ 

благоустроили все территории, — сообщил 

начальник районной службы наружных 

водопроводных сетей Владимир Сундук.

По информации предприятия, в пла-

нах на 12 сентября — отремонтировать 

15 участков водоводов.

ÄÅËÀÅÌ ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÅ

Успешное контрнаступление войск Вооруженных 
сил Украины и освобождение региона способствует 
тому, что все больше харьковчан возвращаются 
в город, сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых 
отходов» Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства ХГС.

Д
иректор КП «КВБО» Алексей Артикуленко 

отметил, что в связи с этим увеличилось ко-

личество бытовых отходов, а также возникла 

проблема с подъездными путями к контейнерам:

— Личный транспорт харьковчан, припаркован-

ный возле домов, часто мешает проезду нашей спец-

техники. Я хочу поблагода-

рить харьковчан за оплату 

наших услуг и прошу об-

ращать внимание автолю-

бителей на места парковки 

своего авто во дворах, что-

бы это не усложняло проезд 

мусоровозов к контейнерам 

для сбора твердых бытовых 

отходов

За первую декаду сентября 

сотрудники вывезли более 79,6 тыс. куб. м отходов всех видов.

В частности, за этот период работники КВБО вывезли 

64,7 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, 5,8 куб. м крупнога-

баритных отходов самосвалами и погрузчиками и 9,1 куб. м — 

бункерами.

Специалист Управления социальной защиты населения 
Администрации Индустриального района Харькова 
Дарья Нашивочникова с 2014 года помогает вынужденным 
переселенцам.

В 
Управлении Дарья работает уже 10 лет. Сначала бы-

ла делопроизводителем, а потом стала помогать вну-

тренне перемещенным лицам.

— Дарья умеет найти общий язык со всеми, кто к ней об-

ращается. Она и проконсультирует, и справку сделает, и по-

мощь оформит, а главное — внимательно выслушает и даст 

совет. Несмотря на большую нагрузку в работе, связанную со 

значительным количеством внутренне перемещенных лиц, 

она всегда полна оптимизма, — отметили в управлении.

Для экономии времени бригад харьковчанам необходимо более 
подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки и точный 
адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. 

Эту информацию принимают по тел.: 15-33.

Ê ËÞÄßÌ — Ñ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÄÓØÎÉ

×ÈÑÒÛÉ ÕÀÐÜÊÎÂ: 
ÄÅÐÆÈÌ ÌÀÐÊÓ!
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БУВАЄ, ЗА ДВЕРЦЯТАМИ ШАФИ ХОВАЄТЬСЯ ВСЕ ТЕ, ЩО ХОЧЕТЬСЯ ПРИБРАТИ З ОЧЕЙ ГЕТЬ. 
АДЖЕ БЕЗЛАД І Є ПРИЧИНА СИТУАЦІЙ, В ЯКИХ «ЗНОВУ НІЧОГО НАДІТИ». ЩОБ ГАРДЕРОБ СТАВ 
БІЛЬШ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ, МИ ПРОПОНУЄМО ВЛАШТУВАТИ ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ ЗА ВСІМА 
ПРАВИЛАМИ. ТОДІ І СОБІ ЗАЛИШИТЬСЯ ЩО ВДЯГТИ, І ЛЮДЯМ ЗА ПОТРЕБИ ВІДДАТИ МОЖНА

П
ерш ніж спустошити шафу і приступити без-

посередньо до розбору речей, потрібно при-

готувати сміттєві пакети (для речей на викид) 

і коробки (для речей, які можна віддати або продати), 

а також закласти на прибирання пару годин.

 РОЗБІР І СОРТУВАННЯ
Крок перший. Витягнути з гардероба абсолютно всі 

речі. Так буде простіше за все визначитися, які з них 

потрібні, а які — ні. Перебирайте предмети одягу по 

одному, відкладаючи їх з огляду на своє рішення: зали-

шити, віддати або продати, викинути.

Коли чергова сукня або футболка спричиняє сумнів, 

задавайте собі допоміжні питання: «Чи носила я це 

останній рік?» Якщо річ навіть не діставали з шафи, то, 

найімовірніше, вона і далі може відпочивати там без 

потреби не один місяць або навіть рік. Краще звільни-

ти місце, а не складати в гардеробі речі, які не потрібні. 

«Купила б я цю річ зараз?» Уявіть, що в подорожі ваш 

багаж з доброю половиною гардероба втратили і тепер 

потрібно складати його заново. Купили б ви те, що три-

маєте в руках, на заміну втраченого? Якщо відповідь —

однозначне «так», отже, річ слід залишити. «Чи потріб-

на їй заміна?» Оцініть, в якому стані взята вами річ. 

Якщо на ній плями, катишки, зачіпки і інші ознаки 

зношеності, то краще замінити її на нову і свіжу.

Коли з сортуванням буде покінчено, приділіть ува-

гу спершу тим речам, які було вирішено не залиша-

ти. Відправляйте в «сміттєву» стопку непридатне для 

носіння. Нормальні речі, які втратили вашу симпатію, 

можна віддати або продати. А ті, що мають вирушити 

назад в гардероб, розкладіть по стопках: верх, брюки, 

спідниці, нижня білизна, шкарпетки. Це допоможе 

співставити обсяг наявного одягу з місткістю шафи.

 «СЕЗОННА МІГРАЦІЯ»
Незважаючи на ретельний розбір і сортування, ре-

чей може залишитися непристойно багато. Шафа бу-

де забита повністю, коли вони повернуться на полиці. 

Вихід із ситуації є. Приберіть з гардероба те, що не під-

ходить під сезон. Гумові чоботи — в шафу для верхньо-

го одягу в передпокої. Літній одяг упакуйте в вакуумні 

пакети (звільниться багато місця) і розмістіть в ящику 

під ліжком.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ
Навіть найскромніший за розмірами гардероб при 

бажанні можна розширити і поглибити.

 Задійте дверцята і стінки. Підвісні органайзери 

з секціями та кишенями можна закріпити на дверцятах 

шафи зсередини. Ще варіант — додати кілька гачків, 

щоб залишати на них речі, які мають бути під рукою. 

На них же, щоб не загубилися, можна зберігати шар-

фи, хустки, ремені та інші дрібниці.

 Використовуйте «принцип матрьошки». Валізи 

і сумки, що зберігаються в гардеробі, допоможуть зао-

щадити місце: всередину можна класти частину речей 

(наприклад, сезонний одяг) з полиць.

 Додайте другу штангу. У високих шафах нерід-

ко залишається багато вільного простору над або під 

штангою для вішалок. Використовуйте її: друга балка 

дозволить розмістити ще більше речей. Місце на по-

лицях звільниться.

 Купуйте спеціальні вішалки. Можна і на одну зви-

чайну вішати по дві або три сорочки відразу. А можна 

знайти ультратонкі вішалки, які легко помістяться на 

штанзі будь-якої довжини. Інший варіант — багато-

ярусні вішалки з чохлами, які готові взяти на свої плечі 

відразу декілька костюмів.

 Розділіть простір в своєму гардеробі на кілька зон. 
Перша має бути найбільш доступною, в межах простяг-

нутою вперед руки. Туди покладіть самі ходові речі, які 

носите найчастіше. У другу зону нехай відправляються 

менш потрібні в повсякденному житті предмети гарде-

роба: наприклад, нарядні сукні та блузи. Третя зона —

з одягом для ділових зустрічей: строгі сорочки, штани, 

піджаки. Ну а четверту зону — найдальшу — можна за-

повнити речами, потреба в яких з'являється зовсім рідко.

 ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДСУМКУ
Тримайте в гардеробі порожній мішок, щоб складати 

в нього одяг, який вже не подобається, або, наприклад, 

застаріває. Потім не доведеться витрачати час на те, 

щоб такі речі знайти в загальній масі.

До речі, про вішалки. Нехай в шафі вони залиша-

ються завжди в однаковій кількості. Додавати нові не 

можна: адже ви будете знати, що куплену випадково 

річ просто нікуди буде повісити.

Цією універсальної інструкцією можна скориста-

тися ще раз, коли гардеробу знов буде потрібно гене-

ральне прибирання. Але краще намагатися зберігати в 

ньому порядок після першого такого розбору.

 ЯКИЙ ОДЯГ ВАРТО ВІДДАТИ 
ЫНА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Якщо ви зважилися перебрати шафу та віддати не-

потрібний одяг на благодійність, то варто запам'ятати 

кілька правил, завдяки яким ваш старий одяг дійсно 

допоможе іншим людям та не буде покриватися пилом 

на складах благодійних організацій.

 ЧИСТІ ТА ОХАЙНІ РЕЧІ. Одяг, який ви віддаєте 

на благодійність, будуть носити такі ж люди, як ви. На-

віть дуже бідна людина не захоче одягати пальто, яке 

поїла моль, або светр з величезною плямою від кетчу-

пу. Речі можуть бути поношені, не надто сучасні, але 

обов'язково чисті та охайні.

 СТАНДАРТНИЙ ФАСОН. Незаможні люди не ча-

сто відвідують маскаради та тематичні вечірки. Навряд 

чи їм знадобиться фіолетова перука або плаття з ви-

пускного. На жаль, такі речі тільки захаращують скла-

ди з одягом. Якщо ви хочете позбутися речі нетипового 

фасону — продайте її через інтернет або віддайте в те-

атральну студію.

 СЕЗОННИЙ ОДЯГ. Віддавайте на благодійність 

непотрібні зимові речі — взимку, а літні — влітку. Часто 

у благодійних організацій немає великих приміщень 

для зберігання одягу, тому ваші літні босоніжки, сара-

фани і капелюхи дуже недоречні в зимовий час.

 ПРАКТИЧНИЙ ОДЯГ. Туфлі на високих підборах, 

блузи з відкритими вирізами і плаття в паєтках краще 

віддайте молодшим сестрам і подружкам. На жаль, не-

практичний одяг рідко знаходить своїх власників, так 

і залишається на складах благодійних організацій. Від-

бираючи одяг на благодійність, віддавайте перевагу 

практичним речам — взуттю на низьких підборах, одя-

гу традиційних кольорів і фасонів.

ÂÅËÈÊÈÉ ÃÀÐÄÅÐÎÁ: 
ÍÀÂÎÄÈÌÎ ËÀÄ, 
ÂIÄÄÀЄÌÎ 
ÍÓÆÄÅÍÍÈÌ

У Харкові наразі мешкає багато переселенців 
з окупованих територій, тих, хто втратив житло 
та майно. За інформацією Офіційного сайту ХМР, 
у територіальних центрах надання соціальних 
послуг діють пункти збору допомоги. Зокрема, 
такий центр щодня працює в Немишлянському 
районі. Місцеві жителі та волонтери приносять 
до пункту одяг, засоби гігієни, постільну білизну 
та взуття. Це допоможе пережити важкі часи 
тим, хто не має можливості їх придбати. По 
допомогу щоденно звертаються харків’яни 
та жителі області, які опинились у складних 
життєвих обставинах. На сьогодні послугами 
пункту вже скористалися 928 осіб. Інформацію 

щодо роботи пункту можна отримати за 
телефонами: (057) 725-34-15, (096) 059-86-54.
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СЕРВІСИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ САМОСТІЙНО СЕРВІСИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ САМОСТІЙНО 
СТВОРИТИ РЕЗЮМЕСТВОРИТИ РЕЗЮМЕ

 Cv2you — конструктор-резюме, пропонує 
готові дизайни, треба лише додати найважливішу 
інформацію про себе.
 CVMaker — онлайн-конструктор резюме, дає 
змогу створювати та редагувати одразу декілька 
резюме на різні посади.
 Canva — має багато шаблонів, які можна 
зберігати в PDF-форматі або як вебсторінку.

ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ КРОКІВ У ПОШУКУ 
РОБОТИ, ОСОБЛИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ, 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НАПИСАННЯ РЕЗЮМЕ

З
а даними рекрутерів, за останні пів року 

в Україні втратили роботу навіть ті, хто працю-

вав десятки років поспіль. І тепер таким зрілим 

людям досить складно переїхати до іншого міста, шу-

кати нову роботу, уперше в житті писати резюме. З ін-

шого боку, потрібно швидко перебудовуватися, адже 

війна все змінила: через масове безробіття конкуренція 

на деякі вакансії зросла в рази, а за деякими — у десят-

ки разів, тоді як на інші професії попит зник.

The Page розбиралося, як грамотно скласти резюме 

та підвищити свої шанси знайти роботу під час війни.

 ЩО ТАКЕ РЕЗЮМЕ?
Резюме, або CV (у перекладі з латини — життєвий 

шлях), — це короткий огляд фактів про життя і досвід 

людини, який є важливим для потенційного робото-

давця. Якщо пошуковець пише резюме вперше, йому 

радять відповісти самому собі на запитання:

 що я хочу робити?

 що я вмію робити?

 скільки я хочу заробляти?

 чи готовий я до переїзду?

Відповіді на ці питання допоможуть пошуковцю чіт-

ко сформулювати мету в резюме, визначитися з фор-

матом роботи. За допомогою резюме потенційний ро-

ботодавець зможе швидко отримати уявлення про на-

вички, досвід і знання кандидата, щоб оцінити, чи під-

ходить він для того, щоб запросити його на співбесіду.

Під час війни, з огляду на велику кількість відгуків на 

одну вакансію, важливо робити резюме максимально 

чітким, лаконічним, інформативним. На прочитання 

резюме в середньому відводиться не більш як 1–2 хви-

лини, тому дуже важливо одразу привернути увагу ро-

ботодавця, спонукати його призначити інтерв'ю.

 ЩО НАПИСАТИ ПРО СЕБЕ В РЕЗЮМЕ: 
ВАЖЛИВЕ Й НЕ ВАЖЛИВЕ

Обов'язковим складником резюме є професійна ін-

формація, тобто:

 освіта;

 кваліфікація;

 досвід роботи;

 навички та важливі якості.

Щоб підсилити цю частину, рекрутери сьогодні ра-

дять додати ще один пункт — інформацію про свої до-

сягнення на кожній посаді. Це стане значною перева-

гою під час відбору кандидатів на вакансію. «Фактич-

но це інформація про те, що ви справді робили добре. 

Просто поставте собі запитання: що я класного зробив 

на цьому місці роботи, що змінилося або чим я пишаю-

ся — і напишіть три пункти. Це дуже сильно вирізнить 

ваше резюме, адже мало хто пише про досягнення. Ще 

одним плюсом є те, що рекрутер зверне на це увагу під 

час співбесіди і ставитиме конкретніші питання», — 

пояснила керівниця проєкту «Допомога українським 

біженцям із працевлаштуванням» Юлія Гречка.

Досягнення можуть вимірюватися не лише в циф-

рах, це може бути, наприклад, визначення своєї ефек-

тивності: побудував команду з п'яти людей, запровадив 

якийсь важливий процес чи був кращим менеджером 

року. Багато про що скаже навіть фраза: за час моєї ро-

боти не було жодного договору, який би був поданий 

невчасно.

Додаткові дані надаються в резюме для уявлення про 

саму людину, її активність і прагнення.

 НАПИСАННЯ РЕЗЮМЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ: 
ОСОБЛИВОСТІ

За словами Юлії Гречки, війна внесла значні корек-

тиви в написання резюме.

 ПО-ПЕРШЕ, резюме має бути професійним, чітко 

структурованим та інформативним — це буде перева-

гою під час вибору кандидата.

 ПО-ДРУГЕ, резюме бажано писати українською 

— після повномасштабного вторгнення рф в Україну 

більшість рекрутерів почали розглядати резюме, що 

написані лише державною мовою.

 ПО-ТРЕТЄ, варто враховувати специфіку регіону, 

де шукатимете роботу. Наприклад, особливості гали-

чан — тісніший контакт.

— На Галичині резюме краще надсилати мейлом, 

а потім зайти в компанію, поспілкуватися. У Львові 

заведено шукати роботу «по знайомству», тому варто 

встановити особистий контакт. У Києві, наприклад, 

інакше: надіслав резюме — і чекаєш запрошення. 

Якщо ти відповідаєш вимогам, тебе запросять на спів-

бесіду, — додала Ю. Гречка.

 ПО-ЧЕТВЕРТЕ, варто вказати переміщення кан-

дидата: звідки він переїхав і де планує залишатися.

— Під час війни люди часто пишуть регіон, звідки во-

ни приїхали і де перебувають зараз. У резюме також з'я-

вився «емоційний» складник. Наприкінці резюме лю-

ди часто дописують «бережіть себе», «Слава Україні» 

або «шукаю роботу, щоб посилити Україну». Це також 

маркер мотивації та психологічного стану пошуков-

ця, на що ми, рекрутери, звертаємо увагу, — зауважила 

фахівець.

Рекрутер зазначила, що не варто на заході країни при-

ховувати своє походження, наприклад з Донбасу, — сьо-

годні це працює навпаки. «Можливо, це не дуже про-

фесійно, але я неодноразово чула, як у Львові прописка 

в Маріуполі, Сєвєродонецьку чи Херсоні, навпаки, мо-

же стати додатковою перевагою під час вибору канди-

дата. Рекрутери реагують емоційно й хочуть допомогти 

переселенцям з окупованих міст та найбільш пошко-

джених від війни територій», — пояснила експертка.

 ПОШУК РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЗЮМЕ

Для роботи за кордоном варто враховувати специфіку 

кожної країни. У Європі та США добре розвинений ре-

крутинг — там намагаються обирати кандидатів мак-

симально неупереджено. Без ейджизму та сексизму. 

У Британії, наприклад, як зазначила Юлія Гречка, не 

варто вказувати в резюме вік і сімейний стан, а також 

додавати фото. «Подібні тренди спостерігаються та-

кож і в США. Тому там часто можна зустріти резюме, 

де зірочками закривають навіть ім'я та прізвище. Вва-

жається, що рекрутер дивиться лише на досвід і компе-

тенцію, щоб оцінити кандидата. Гадаю, у нас також 

колись так буде. Адже із суб'єктивними підходами ми 

втрачаємо хороших кандидатів, не зважаючи вже на те, 

що ми порушуємо законодавство про дискримінацію 

за різними ознаками», — пояснила рекрутер.

 ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ РЕЗЮМЕ
Резюме має бути не занадто довге й не занадто ко-

ротке (1–2 сторінки, зважаючи на досвід особи).

Варто добре ознайомитися з резюме на конкретну 

посаду та зробити акцент на сильних сторонах і компе-

тенціях.

Пишіть свої побажання щодо рівня заробітної пла-

ти: для обох сторін питання заробітної плати — одна 

з основних тем для обговорення та домовленостей.

Підготуйте резюме у форматі, який буде зручно від-

кривати з будь-якого пристрою.

Оформлюючи резюме, варто пам'ятати, що воно ста-

не візитівкою кандидата і має виділяти вас з усього по-

току людей, які шукають роботу.

Зокрема фото, якщо воно додається до резюме, має 

відповідати поданій вакансії. На посаду в маркетин-

гу, звісно, краще не надсилати фото на пляжі або в ха-

латі карате. «Фото може як підвищити, так і знищити 

шанси під час вибору кандидата. Я завжди говорю: ви 

маєте подивитися на своє фото та поставити собі запи-

тання: чи ви б хотіли працювати із цією людиною саме 

на цій позиції. Якщо так — це вдале фото», — пояснила 

фахівець.

Якщо кваліфікація не потребує постійної ко-

мунікації з людьми, фото прикріпляти необов'язково. 

У разі якщо професія передбачає роботу з клієнтами, 

фото підвищує шанси.

Харківський міський голова Ігор Харківський міський голова Ігор ТЕРЕХОВТЕРЕХОВ: : 
«За даними Європейської Бізнес Асоціації, 
майже половина українських підприємців 
відновили роботу. Тільки у прифронтовому 

Харкові працює близько 123 тисяч підприємців, які 
допомагають рідному місту та країні. Завдяки ним 
харків'яни забезпечені потрібними продуктами, 
ліками, паливом, речами. Вони активні волонтери, 

збирають сотні тисяч гривень на потреби 
військових та мирних громадян. Харківська міська 
рада завжди підтримуватиме бізнес, бо лише 
спільними зусиллями ми зможемо подолати всі 

труднощі та здобути перемогу, після якої зробимо 
ще більше для нашого міста та розвитку 

вашого бізнесу!»

ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÑÊËÀÑÒÈ ÐÅÇÞÌÅ: 
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒI ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ
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«СИДИМО ТУТ, НАЧЕ НА ГОЛКАХ»,  
ТАК ПРО СВОЮ БУДЕННІСТЬ КАЖУТЬ 
ЖИТЕЛІ САЛТІВКИ. ТО ТАМ БАХНЕ, ТО 
ТУДИ ПРИЛЕТИТЬ, ОТАК І МАЄМОСЯ, 
ДІЛЯТЬСЯ ЛЮДИ. ЧИ НЕ НА КОЖНОМУ 
БУДИНКУ ВИДНО РУЙНУВАННЯ  
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ж
ителька району Ольга ледь вряту-

вала свою 44-річну доньку. В тієї 

у самий розпал подій трапився 

інфаркт, і тільки завдяки своєчасній та про-

фесійній роботі лікарів «швидкої» вона жива:

— Ось так і живемо. Ми опинилися 

крайніми. По нас перших усе летіло та й про-

довжує летіти. Останній раз влучило в трам-

вайну лінію, а в нас знов 

вибило вікна. Кожного дня 

живемо, як в останнє. Іноді 

я приймаю сильні заспокій-

ливі, щоб просто відключи-

тися і виспатися. А що роби-

ти, я пігулками не зловжи-

ваю, але нервам треба час від 

часу давати спокій. Їхати нам 

вже нема куди. Ми спробу-

вали пожити десь півтора мі-

сяці в іншому місці, тому що 

донці після лікарні медики заборонили хвилюватися. 

А потім повернулися: городину саджати, якось по-

бут налагоджувати. Життя ж все одно 

триває, незважаючи на війну. Тільки 

частіше навколо озираєшся та при-

слухаєшся, чи не гримить десь. Страх, 

звісно, є. Ідеш вулицею та думаєш, 

чи повернешся додому, чи встигнеш 

у разі небезпеки. Крім того, дуже бо-

ляче дивитися на наші побиті будин-

ки: деякі ще нічого, а деякі перетво-

рилися на суцільні руїни. Сльози котяться самі собою. 

Пережити таке дуже важко.

— Місто живе попри усе. Тут будують, там 

ремонтують, скрізь прибирають, возять людей 

на роботу. І це все завдяки тому, що у нас гар-

ний керівник, — впевнений мешканець одного 

з пошкоджених будинків пенсіонер Вілорій. — 

Перекажіть Ігорю Олександровичу Терехову 

велику подяку від нас, простих мешканців, 

містян. Я, наприклад, нікуди не їхав, не міг 

покинути рідну домівку. Хоча, чесно сказати, 

важко живеться. Але є люди, які постійно під-

тримують, допомагають. А коли люди допома-

гають один одному, отже, ніхто не пропаде, всі 

біди та труднощі переживемо. От і я намагаю-

ся зробити щось корисне для суспільства: ось 

вийшов, прибираю потроху у дворі. Треба ж 

щось робити, аби не заклякнути.

— У цей мікрорайон завжди було багато 

прильотів від РСЗВ, — розповідає директор 

КП «Харківспецбуд» ХМР Богдан Долина. — 

Особливо пошкоджені крайні будинки, що знахо-

дяться біля «червоної» лінії. В них були прямі влучен-

ня. Тому дуже пошкоджені конструкції, перекриття, 

вхідні групи. У цей час практично всі вікна закриті. 

Потроху повертаються люди, роблять заявки, і наші 

працівники виходять на ремонтні роботи. Сьогодні 

ми першочергове знімаємо аварійність. Наприклад, 

в один з під’їздів прямим влученням потрапив снаряд, 

який зруйнував сходовий марш та дах над під’їздом. 

Зараз сходинки вже повністю відновили, а з дахом ще 

працюємо.

ÂÑÒÈÃÍÓÒÈ 
ÄÎ ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÅÇÎÍÓ
У березні внаслідок 
авіаудару декілька під’їздів 
п’ятиповерхівки по 
вул. Космонавтів знесло 
вибуховою хвилею. Ще в серпні, 
коли працівники тільки стали 
до роботи, тут були самі 
руїни. Наразі ж — уже майже 
завершили реконструкцію 
фасадної стіни, відновлюють 
покрівлю та утеплюють 
потрощені частини будинку.

С
аме термомодернізації, наголошує Харківський міський го-

лова Ігор Терехов, приділяють особливу увагу. Під час ре-

конструкції використовують піноблок:

— Він за теплопровідністю набагато кращий, ніж цегляний. За-

раз таким чином утеплюємо, коли відновлюємо зруйновані будівлі. 

Доручити шістдесят із чимось об’єктів хочемо «Житлобуду-1», бо 

вони мають потужності. Це найбільший наш забудовник, він дуже 

допомагає. Тому хочемо його підтримати і частину субвенції, якщо 

прийде, направимо йому.

Тоді ж у березні окупанти обстріляли Харківську гімназію № 47.

Її директор Ніна Клименко згадує: завжди намагалися бути лідера-

ми в усьому. Одними з перших в Україні отримали статус «гімназія», 

ще в 90-х роках запровадили альтернативну десятибальну систему 

оцінювання, а їхні учні посідали призові місця на престижних конкур-

сах та олімпіадах. Тільки нещодавно, додає, зробили сучасний ремонт, 

однак тепер частина будівлі зруйнована. Допомогти з реконструкцією 

гімназії планують, проте харківськими школами будуть ремонтувати 

лише після закінчення бойових дій на території області, констатує за-

ступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Тоді ж учні 

зможуть повернутися до своїх навчальних закладів. Поки що виділя-

ють кошти здебільшого на відбудову житлових будинків та оборонних 

споруд. На це, додає, Харківщина вже отримала 200 млн грн:

— Звісно, цих грошей недостатньо. Ми плануємо спрямувати 

більше грошей на Харківську область. Думаю, що в найближчі тижні 

зможемо це зробити. Ми працюємо з партнерами, представили план 

щодо відбудови критичної інфраструктури, де найперше — це житло.

Залучатимуть партнерів, бо повністю покрити всі витрати на Хар-

ківщині із держбюджету не вдасться, акцентує Кирило Тимошен-

ко. Адже загальні збитки внаслідок російської агресії в регіоні вже 

оцінюють у мільярд гривень.

Тут проживало близько трьохсот людей. 
В одну мить вони були позбавлені 
власної домівки. Пошкоджену 
авіаударами ще на початку березня 
п’ятиповерхівку у Новобаварському 
районі продовжують активно 
відновлювати.

Р
емонтні роботи тривають вже 

кілька місяців. Поставлені 

нові вікна, зараз ліквідують 

аварійні місця та ремонтують покрів-

лю. Процес робіт оглянув заступник 

керівника Офісу Президента Кирило 

Тимошенко.

— Руйнування були колосальні. 

Чесно кажучи, я не хотів відновлюва-

ти цю будівлю, враховуючи всі пош-

кодження: дах, частково конструк-

тив, сходи. Але коли приїхав на місце, 

мешканці звернулися до мене і ска-

зали, що хочуть і далі жити саме в цьому бу-

динку. Також ми з фахівцями подивилися та 

зрозуміли, що весь район забудовано ось та-

кими п’ятиповерхівками, і щось інше тут не 

побудуєш, — пояснив Харківський міський 

голова Ігор Терехов, який супроводжував чи-

новника.

Тож взялися за відновлен-

ня, деякі ділянки будують 

практично з нуля. І до ре-

конструкції підходять зовсім 

по-новому. Будинок ре-

монтують із використанням 

сучасних технологій енер-

гозбереження. Будівлю об-

шивають спецматеріалами 

для збереження тепла. Закін-

чити основні роботи пла-

нують до настання холодів.

Будинок буде повністю тепломодернізова-

ний, запевнив мер:

— Встановили інші вікна, побудували но-

вий конструктив, зробили закриті балкони. 

Тобто все буде сучасним.

Представник державної влади відзначив 

і рівень роботи комунальників у різних райо-

нах. Мегаполіс залишається доглянутим та 

прибраним. Такий підхід, навіть у важкі воєн-

ні часи, є прикладом для всіх міст України:

— Де б ми не проїжджали, виникає одна 

думка: у Харкові чистіше, ніж у будь-якому 

місті країни, незважаючи на постійну небез-

пеку. З Києвом не порівняти.

Місцеві жителі спостеріга-

ють за відновленням рідної 

домівки чи не з самого по-

чатку. Вони бачать, що робо-

ти тривають активно і з кож-

ним разом все більше поміт-

ний кінцевий підсумок.

Ніна Іванівна вдячна місь-

кій владі за те, що будинок 

вирішили відновити:

— Коли будинок був зруй-

нований бомбардуванням, 

ми і не думали, що місто піде нам назустріч 

та погодиться його відремонтувати. А тепер 

дуже вдячні. Роботи тривають, ремонт іде до-

сить швидко. І нам вже не терпиться поверну-

тися до своїх квартир.

Такі реконструкції зруйнованого житла 

харків’ян тривають по всіх районах міста.

ÌIÑÒÎ ÆÈÂÅ ÏÎÏÐÈ ÂÑÅ

ÁÓÄÈÍÎÊ ÍÅ ÂÏIÇÍÀÒÈ
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На виконання п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, ст. 40 За-

кону України «Про благоустрій населених пунктів», 

на виконання пп. 7 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», парагра-

фа 5.10 Правил благоустрою території міста Харкова, 

затверджених рішенням 11 сесії Харківської міської 

ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 (зі зміна-

ми), відповідно до Положення про Департамент з ін-

спекційної роботи Харківської міської ради, затвер-

дженого рішенням 7 сесії Харківської міської ради 

8 скликання від 12.10.2021 № 200/21 «Про внесення 

змін до положень виконавчих органів Харківської 

міської ради 8 скликання», для звільнення території 

міста Харкова від самовільно (незаконно) встановле-

них малих архітектурних форм і тимчасових споруд, 

керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», виконавчий комітет Харків-

ської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звільнити територію міста Харкова від самовільно 

(незаконно) встановлених об’єктів шляхом демонтажу 

зазначених об’єктів згідно з додатком.

2. Доручити Департаменту з інспекційної роботи 

Харківської міської ради (Ватуля Б. В.) у встановлено-

му порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарювання до виконан-

ня робіт щодо звільнення території міста Харкова від 

самовільно (незаконно) встановлених об’єктів, транс-

портування їх до місця зберігання та приведення звіль-

неної від зазначених об’єктів території в придатний 

для подальшого використання стан.

2.2. Забезпечити координацію виконання робіт щодо 

звільнення території міста Харкова від самовільно (не-

законно) встановлених об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій районів Харків-

ської міської ради (Топчію О. О., Головчанській Г. О., 

Котковському В. Р.) забезпечити складання відповід-

них актів про звільнення території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» (Панов В. В.) за-

безпечити облік та зберігання самовільно (незаконно) 

встановлених об’єктів, від яких звільнено територію 

міста Харкова.

5. Запропонувати Головному управлінню Націо-

нальної поліції в Харківській області (Тимошко В. В.) 

забезпечити публічний порядок під час виконання 

рішення виконавчого комітету Харківської міської ра-

ди.

6. Департаменту у справах інформації та зв’язків 

з громадськістю Харківської міської ради (Сідорен-

ко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення у вста-

новленому порядку.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на за-

ступника міського голови з питань цифрової трансфор-

мації Кузьміна С. С. та відповідних голів адміністрацій 

районів Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 31.08.2022 № 260

ПЕРЕЛІК
САМОВІЛЬНО (НЕЗАКОННО) ВСТАНОВЛЕНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, 

ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА
№ з/п Об’єкт Адреса розташування об’єкта

1 2 3

1 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по просп. Героїв Харкова, 45 (Салтівський район)

2 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по вул. Леся Сердюка, 4 (Салтівський район)

3 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по вул. Гвардійців-Широнінців, 62 (Салтівський район)

4 Тимчасова споруда — кіоск біля будинку по просп. Тракторобудівників, 122 (Салтівський район)

5 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по вул. Вокзальній, 2/16 (Основ’янський район)

1 2 3

6 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по просп. Тракторобудівників, 105-А (Салтівський район)

7 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46 (Салтівський район)

8 Тимчасова споруда — кіоск біля будинку по вул. Новом’ясницькій, 6 (Основ’янський район)

9 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по просп. Ювілейному, 40-А (Салтівський район)

10 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по вул. Чичибабіна, 10/5 (Шевченківський район)

Директор Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради Б.В. ВАТУЛЯ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 31.08.2022 № 260

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

Щодня в Харкові народжується десь зо два десятки малюків. Пологові працювали і працюють, незважаючи на війну, 
твердять у Департаменті охорони здоров’я ХМР. Матусі та їх малюки забезпечені всім необхідним. Прибувають до 
міста і народжені у регіоні. Є багато життєвих ситуацій, у яких подружжя з маленькою дитиною може розгубитися.

Н
а допомогу батькам приходять юристи, які 

надають роз’яснення, як діяти в тих чи інших 

найпоширеніших проблемних обставинах.

 Якщо батьки не мають можливості зареєструвати 

народження дитини, хто це може зробити?

У разі смерті батьків або неможливості для них 

з інших причин зареєструвати народження дитини, 

реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, 

уповноваженого представника закладу охорони здо-

ров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей 

час вона перебуває.

 Як зареєструвати народження 

дитини, яка народилась на тимчасово 

окупованій території України?

Для отримання свідоцтва про народження дитини, 

яка народилася на тимчасово окупованій території 

України, необхідно подати до будь-якого суду (за ме-

жами такої території незалежно від місця проживання 

заявника) заяву про встановлення факту народжен-

ня особи на тимчасово окупованій території України, 

а разом з нею — належні докази. Судовий збір за подан-

ня таких заяв до суду не справляється відповідно до ЗУ 

«Про судовий збір». Заява подається батьками дитини 

чи іншими заінтересованими особами. Для отримання 

свідоцтва про народження заявник подає до будь-яко-

го відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

копію рішення суду про встановлення відповідного 

факту та паспорт громадянина України.

 На час народження дитини її батьки не 

перебувають у шлюбі, проте мати перебуває у шлюбі 

з іншим чоловіком. Як будуть записані відомості 

в свідоцтві про народження про батька дитини?

Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, похо-

дить від подружжя. Дитина, яка народжена до спливу 

десяти місяців після припинення шлюбу або визнан-

ня його недійсним, походить від подружжя. Подруж-

жя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими при-

пинено, у разі народження дитини до спливу десяти 

місяців після припинення їх шлюбу, мають право по-

дати до органу державної реєстрації актів цивільного 

стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колиш-

нього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може 

бути задоволена лише у разі подання іншою особою 

та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства. 

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від 

дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, 

походження дитини від батька може бути визначене 

за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає 

себе батьком.

 Якщо дитина, батьки якої або один з них 

є громадянами України, народилася за 

кордоном та компетентним органом іноземної 

держави видано документ про народження, 

як зареєструвати її народження в Україні?

Проведення відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану державної реєстрації народження 

дитини можливо, якщо реєстрація дитини, народже-

ної в іншій державі, не була проведена компетентним 

органом такої держави або дипломатичним представ-

ництвом чи консульською установою. Підставою для 

проведення державної реєстрації в Україні є медич-

ний документ іншої держави, що підтверджує факт 

народження дитини, належним чином легалізований, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верхов-

ною Радою України. Документ про народження, вида-

ний компетентним органом іншої держави, для вико-

ристання на території України має бути легалізований 

в установленому порядку, перекладений українською 

мовою та завірений нотаріально.

 Яка допомога при народженні дитини, якщо 

жінка, яка має зареєстроване місце проживання 

на території України, народила дитину під час 

тимчасового перебування за межами України?

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання 

на території України і народили дитину під час тимча-

сового перебування за межами України, подають ви-

дані компетентними органами країни перебування 

і легалізовані в установленому порядку документи, що 

засвідчують народження дитини, якщо інше не перед-

бачено міжнародними договорами України. Докумен-

ти, необхідні для призначення державної допомоги 

сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на 

призначення допомоги, самостійно.

 Як визначитися з ім’ям, прізвищем 

та по батькові дитини?

При державній реєстрації народження дитині при-

своюється прізвище, ім’я та по батькові, які індивіду-

алізують особу, виділяють її з-поміж інших.

Прізвище дитини визначається за прізвищем бать-

ків. Якщо мати й батько мають різні прізвища, прізви-

ще дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, 

які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині 

подвійне прізвище. Спір між батьками щодо прізвища 

дитини може вирішуватися органом опіки або судом.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я ди-

тини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, 

визначається матір’ю дитини. Дитині може бути дано 

не більше двох імен, якщо інше не випливає зі зви-

чаю національної меншини, до якої належать мати або 

батько. Спір між батьками щодо імені дитини може 

вирішуватися органом опіки або судом.

По батькові присвоюється за власним іменем батька. 

Якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові дитині 

присвоюється за одним із них. На прохання батьків по 

батькові може також утворюватися згідно з національ-

ними традиціями або не присвоюватися взагалі.

Якщо батьківство дитини не визнано, по батькові 

визначається за іменем особи, яку мати дитини назва-

ла її батьком.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÁÀÒÜÊIÂ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Кармический день. Возможны травмы, расстава-

ния, перемены. Избежать серьезных проблем вам 

помогут мудрость, выдержка и аккуратность в делах. 

Будьте бдительны, подходите к любому вопросу взве-

шенно, прорабатывая различные варианты решения.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не стоит противопоставлять себя коллективу. Ва-

ша ершистость может стать причиной проблем в от-

ношениях. Желательно придерживаться ранее со-

ставленных планов, поскольку импровизировать 

у вас сегодня получается плохо.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Прежде всего, вам необходимо успокоиться и по-

стараться поменьше реагировать на внешние раз-

дражители. Относитесь к жизни философски, а еще 

лучше — с легкой иронией. Это позволит вам легче 

перенести возникшие трудности.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня особенно противопоказан алкоголь. Зато 

полезно поголодать и почистить организм. На рабо-

те тоже не мешало бы навести порядок или провести 

ревизию. Вечером повысится потребность в тишине 

и покое. Проведите время за чтением.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вы настолько уверены в своих силах, что станови-

тесь слишком уязвимыми. Полагая, что ничто не мо-

жет сбить вас с ног, вы ставите под угрозу все дело, 

над которым работали не вы одни. Не будьте так са-

монадеянны. Береженого Бог бережет.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Довольно сумбурный день, много ненужной суе-

ты, лишних звонков. Чтобы не допустить переполоха 

в делах, старайтесь не реагировать на внешние раз-

дражители. Можете рассчитывать на помощь друзей, 

которые всегда подставят плечо и придут на выручку.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Займитесь самыми обыденными делами, не пла-

нируйте на этот день поездки, переговоры, выступ-

ления. Решения также будут приниматься с трудом, 

и не всегда верные. Не говорите лишнего.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вы можете легко стать жертвой обмана, а также 

завести знакомство с человеком, который станет ис-

точником проблем. Есть вероятность того, что кто-то 

из вашего окружения, пренебрегая своими прямыми 

обязанностями, переложит ответственность на вас.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Не спорьте с женщинами, начальством и коллега-

ми, не ссорьтесь с соседями, иначе вы можете всту-

пить со всеми ними в серьезную конфронтацию. 

Займитесь рутинными делами. В решении проблем 

вам помогут люди старшего возраста.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Некоторая раздражительность, излишняя критич-

ность к другим и агрессивность могут создать опре-

деленные проблемы в отношениях. Сегодня нужно 

быть деликатнее и внимательнее к другим.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В этот день, несмотря на его насыщенность, поста-

райтесь быть немного в стороне от происходящего. 

Не начинайте новые дела и не заводите знакомства, 

они окажутся перспективными только на первый 

взгляд. Займитесь своим здоровьем.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Импульсивность и раздражительность могут при-

вести к ссорам. При работе с техникой и за рулем 

проявите особенную осторожность. Помните, что на 

дороге шутки плохи. Проведите время с родителями 

и детьми, они нуждаются в вашем внимании.

Ãîðîñêîï íà 13 ñåíòÿáðÿ

ВВ
нутрішні переселенці в будь-якому регіо-

нальному управлінні соціального захисту 

зможуть швидко змінити в довідці ВПО 

неактуальне місце проживання, з'ясувати і усуну-

ти причину затримки матеріальної допомоги

З 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх 

регіонах України єдину інформаційну систему 

соціальної сфери (ЄІСС), через яку внутрішньо 

переміщені особи (далі — ВПО) зможуть отриму-

вати соціальні послуги за місцем перебування.

– Це дозволяє централізувати призначення, 

нарахування та виплати для ВПО, що значно 

прискорить отримання допомоги та розв'язання 

проблемних питань переселенців, — зазначили 

в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій.

За словами міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Ірини 

Верещук, органи соціального захисту надавати-

муть послуги незалежно від того, яку адресу вка-

зано у людини в документах.

– Наприклад, коли людина переїхала з Хар-

кова, отримала довідку ВПО у Львові, а потім 

перемістилася в Тернопіль, то всі питання вона 

зможе вирішити у фактичному місці перебуван-

ня. В умовах повномасштабної війни ми повинні 

максимально убезпечити наших людей і спрости-

ти для них надання послуг, — сказала Верещук.

Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіо-

нальному управлінні соціального захисту зможуть 

швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце 

проживання, виправити помилкові або некорект-

ні дані в заяві на отримання довідки ВПО, а також 

з'ясувати та усунути причину затримки допомоги 

на проживання. Зазначаеться, що єдина інфор-

маційна система соціальної сфери завершує етап 

тестування у Житомирській, Рівненській та Він-

ницькій областях. Крім того, зараз йде підклю-

чення співробітників управління соцзахисту з ін-

ших областей для її впровадження по всій країні.

Кабмін розширив перелік осіб, які зможуть от-

римати компенсацію за притулок переселенців, 

а також ввів інформаційно-аналітичну систему, 

яка значно прискорить фінансування та обробку 

заяв на отримання компенсації. З 7 серпня ВПО, 

які втратили паспорт, отримали можливість става-

ти на облік і оформляти виплати на проживання.

3 вересня 2022 року заступник міністра з реінте-

грації тимчасово окупованих територій, Уповно-

важений з питань ВПО Павло Козирєв заявив про 

те, що в Україні вдвічі зросте компенсація за при-

тулок переселенців на час опалювального сезону.

Як зазначали раніше в Департаменті соціаль-

ної політики ХМР, з початку повномасштабно-

го вторгнення росії в Харкові зареєструвалися 

більше 25 тис. внутрішньо переміщених осіб.

ÊÐÎÊ ÍÀÇÓÑÒÐI× ÊÐÎÊ ÍÀÇÓÑÒÐI× 
ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖßÌÏÅÐÅÑÅËÅÍÖßÌ
На початку жовтня переселенці зможуть отримувати 
соцпослуги по-новому.

По горизонтали: 1. Правильное, налаженное состо-

яние, расположение чего-нибудь. 7. Кустарная до-

быча золота. 8. Вечнозелёное хвойное дерево с мяг-

кой плоской хвоей. 9. Тематически объединённая 

часть книги какого-нибудь издания. 11. В шитье, 

одежде: загнутый за шов излишек ткани. 14. Буква 

типографского шрифта. 15. Тритий для водорода. 

16. Книга, содержащая изложение догм и положе-

ний ислама. 17. Высокий прилавок для продажи 

закусок, напитков. 18. Ободок фуражки. 19. Про-

мышленное предприятие. 22. Жаргон. 24. Защит-

ный головной убор в виде шлема. 25. Врач, приме-

няющий при лечении различные физические фак-

торы. 26. Тележка с двигателем внутреннего сгора-

ния.

По вертикали: 1. Сильная вьюга. 2. Следование 

шаблону. 3. Буква греческого алфавита. 4. Вид стра-

хования средств транспорта. 5. Небольшое литера-

турное произведение, написанное в рифму. 6. До-

кумент, официально подтверждающий какой-ли-

бо факт, имеющий юридическое значение, либо 

право лица. 8. Устройство для уборки помещений. 

10. Плоское круглое изделие из печёного теста. 

11. Поручение на изготовление чего-либо. 12. Рез-

кое усиление ветра. 13. Совещательный орган при 

патриархе. 20. Минерал, употребляемый для искус-

ственного удобрения. 21. Бедренная или лопаточ-

ная часть туши свиньи, барана. 23. Горная порода, 

употребляемая для строительных и скульптурных 

работ. 24. Частное судно, которое с официального 

разрешения своего правительства нападает на ком-

мерческий флот неприятельского государства.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Порядок. 7. Старательство. 8. Пих-

та. 9. Отдел. 11. Запас. 14. Литера. 15. Изотоп. 16. Коран. 

17. Стойка. 18. Околыш. 19. Завод. 22. Сленг. 24. Каска. 

25. Физиотерапевт. 26. Автокар.

По вертикали: 1. Пурга. 2. Рутина. 3. Дельта. 4. Каско. 

5. Стихотворение. 6. Свидетельство. 8. Пылесос. 10. Ле-

пёшка. 11. Заказ. 12. Порыв. 13. Синод. 20. Апатит. 21. Око-

рок. 23. Глина. 24. Капер.


