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Н
а сегодняшний день на базе образо-
вательных, медицинских, админи-
стративных учреждений создаются 

так называемые пункты незламности, где 
горожане могут обогреться, зарядить га-
джеты, получить еду и первую медицинскую 
помощь. В частности, в школах Салтовского 
района уже развернуто более десяти таких 
пунктов. В них есть зоны для приема пищи, 
детские комнаты, укрытие, чтобы в случае 
опасности люди могли спуститься в  обору-
дованное всем необходимым подвальное 
помещение.

В  целом по городу планируется оборудо-
вать не менее 200 пунктов обогрева, отметил 
Харьковский городской голова Игорь Тере-
хов:

— В этой работе огромную поддержку 
оказывают наши международные партне-
ры и благотворительные организации. В хо-
де недавней встречи с  представителями 

международной организации World Central 
Kitchen мы наметили план дальнейшего со-
трудничества, обсудили потребности горо-
да в  зимний период, в  том числе с  учетом 
возможных перебоев с  электроснабжением 
и других жизненно важных услуг. Часть пунк-
тов обогрева уже обеспечены необходимым 
оборудованием. Нынешний отопительный се-
зон — серьезное испытание не только для 
харьковчан, но и  для жителей всей Украи-
ны. Поэтому сегодня так важно держаться 
и действовать сообща, единым фронтом. Хо-
чу выразить огромную благодарность за еже-
дневный героический труд всем, кто делает 
возможное и невозможное, чтобы Харьков 
жил и функционировал — нашим коммуналь-
ным службам и предприятиям, сотрудникам 
ГСЧС, волонтерам. Я горжусь нашими людь-
ми, горжусь каждым харьковчанином. Да-
вайте помнить, что сообща можно преодо-
леть любые трудности. Вместе мы — сила!

ÅÄÈÍÛÌ ÔÐÎÍÒÎÌ
НЕСМОТРЯ НА НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ РОССИЙСКОГО 
АГРЕССОРА ОСТАВИТЬ ХАРЬКОВ НАКАНУНЕ ПРЕДСТОЯЩИХ ХОЛОДОВ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ТЕПЛА, ГОРОД ДЕРЖИТСЯ 
И ПРОТИВОСТОИТ ВЫЗОВАМ
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ÐÅÑÓÐÑÛ ÄËß 
ÑÀÌÎÇÀÙÈÒÛ
Надежная и эффективная система 
противовоздушной и противоракетной обороны 
Украины в будущем может быть интегрирована 
с системами НАТО и Европы, заявил Руководитель 
Офиса Президента Украины Андрей Ермак во 
время встречи Комиссии Украина — НАТО.

В конце сентября Президент Владимир Зелен-

ский вместе со спикером украинского парламен-

та и Премьер-министром подали официальную 

заявку на членство 

Украины в НАТО, на-

помнил Андрей Ер-

мак, отметив, что око-

ло 90% украинцев под-

держивают вступление 

в Альянс:

— Украина презен-

товала концепт Ки-

евского договора без-

опасности. Это дол-

жен быть совместный 

документ о стратегическом партнерстве между 

Украиной и государствами-гарантами. Эти обя-

зательства должны быть надежными, посколь-

ку мы не можем согласиться на новый перечень 

необязательных заверений наподобие печально 

известного Будапештского меморандума. Важ-

ный компонент таких гарантий — безопасность 

неба и эффективная противовоздушная оборона. 

Мы не знаем, какие объекты окажутся под ударом 

в следующий раз. Но мы знаем, что Украина ну-

ждается в воздушном щите.

Глава ОП также акцентировал внимание на 

важности создания специального трибунала по 

преступлению агрессии против Украины, совер-

шенному руководством рф:

— Мы благодарны Парламентской ассам-

блее НАТО за поддержку создания специаль-

ного трибунала и призываем наших партнеров, 

в частности Альянс и его членов, принять участие 

в консультациях по международному договору, его 

созданию. Украина подготовила соответствую-

щие проекты документов, которые могли бы стать 

основой дальнейшей работы по созданию специ-

ального трибунала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО САММИТА INTERNATIONAL 
SUMMIT ON FOOD SECURITY ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
УКРАИНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
GRAIN FROM UKRAINE СОБРАНО ОКОЛО 150 МЛН 
ДОЛЛАРОВ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ НА ЗАКУПКУ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ И АЗИИ, 
СТРАДАЮЩИХ ОТ ГОЛОДА

П
резидент Украины Владимир Зеленский отме-

тил, что из украинских портов планируется от-

править, как минимум, 60 судов в Эфиопию, 

Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, 

Кению, Йемен и другие страны:

— Продовольственная безопасность — 

один из элементов украинской формулы 

мира. Мира для всего мира. Поэтому на-

ша инициатива Grain from Ukraine вме-

сте с действующей экспортной зерновой 

инициативой, — своевременный и мощ-

ный ответ на созданную россией угрозу. 

Сегодня уже более 20 государств и Евро-

пейский Союз принимают финансовое 

участие в этой инициативе, еще более 

десяти стран готовятся присоединить-

ся. По итогам саммита принято Совместное заявление, 

открытое для присоединения других государств на про-

тяжении всего периода работы инициативы Grain from 

Ukraine. Для Украины глобальная безопасность и защита 

людей — не пустые слова. Наша страна 

хорошо знает, что такое голод, унес-

ший в 1932–1933 годах жизни миллио-

нов украинцев. И сейчас мы должны 

сделать все возможное, чтобы спа-

сти больше людей и восстановить как 

можно больше элементов глобальной 

безопасности. Мы должны лишить 

россию оружия под названием голод.

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров, при-

бывших в Киев для личного участия в первом саммите 

International Summit оn Food Security: Президента Вен-

грии Каталин Новак, Премьер-министра Бельгии Алек-

сандра Де Кроо, Премьер-министра Польши Матеуша 

Моравецкого и Премьер-министра Литвы Ингриду Ши-

моните, а также всех лидеров государств и международ-

ных организаций, которые присоединились к мероприя-

тию в онлайн-формате.

Премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де 

Кроо высоко оценил вклад Украины в защиту продоволь-

ственной безопасности мира, в то время как сама страдает 

от агрессии рф:

— Вы продемонстрировали, что в сложные време-

на единственный путь к преодолению вызовов состоит 

в единстве. Вместе мы сможем справиться с этими труд-

ностями.

ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

Н
ам всем было особенно тяжело 

в первые месяцы полномасштаб-

ного вторжения рф. Враг рвался 

в город. Перестрелки с противником проис-

ходили даже в центре Харькова, не было ни 

одного безопасного места. От артиллерий-

ских обстрелов, авиационных и ракетных 

ударов пылали здания, рвались электросе-

ти и другие коммуникации. И с удивлением 

для себя мы увидели настоящих героев, ко-

торые наравне с военными и спасателями боролись с этим 

злом, не оглядываясь на опасность и непогоду. Город пока-

зал свою подлинную героическую сущность. В этом, без-

условно, и ваша заслуга! — отметил Олег Сахон.

Олег Сахон вручил работникам коммунальной сферы 

Благодарности за героизм и самоотверженность в восста-

новлении инфраструктуры Харькова после артиллерий-

ских обстрелов и ракетных ударов россий-

ской федерации ради комфортной жизни 

городских жителей в условиях военного 

положения.

Директор Департамента по работе с об-

щественными объединениями ХГС Ники-

та Стерин отметил, что харьковчане благо-

дарны коммунальщикам за то, что они 

продолжают бороться за свет, воду, тепло, 

газ и интернет в домах горожан, при этом 

нередко подвергаясь смертельной опасности:

— Харьков — несокрушимый. Это — реальность, а не 

миф. Каждый харьковчанин — патриот своего города. Он 

делает все, чтобы город жил, дышал. Несмотря на все ис-

пытания и вызовы нашего времени, мы должны де-

лать его максимально комфортным — таким, каким 

он и был всегда.

ÕÀÐÜÊÎÂ — 
ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ!

РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ХАРЬКОВА ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ УКРАИНЫ. НАЧАЛЬНИК ВОСТОЧНОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ 
ГЕНЕРАЛМАЙОР ОЛЕГ САХОН ПОБЛАГОДАРИЛ 
РАБОТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ФРОНТА 
ЗА ТО, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОНИ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ.
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ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ

В Харькове на период отключения 
электроэнергии разработали 34 временных 
автобусных маршрута. Они будут действовать 
в случае прекращения работы наземного 
электротранспорта и метрополитена.

В Департаменте инфраструктуры ХГС отметили, 

что разработанные маршруты проходят мимо стан-

ций метрополитена (пункты обогрева), магазинов, 

рынков, больниц и пр. Для удобства пассажиров ко-

нечные пункты многих маршрутов организованы на 

пл. Конституции:

— Так, для жителей 

Салтовки одна конеч-

ная остановка органи-

зована в пер. Мечнико-

ва (напротив Градусни-

ка) и одна — около «Ап-

теки № 2». Для жителей 

Алексеевки, Павлова 

Поля, поселков Пяти-

хатки и Жуковского — 

по пер. Спартаковскому 

(сторона пер. Спартаковского — остановка автобусно-

го маршрута № 20 (больница неотложной помощи).

Для жителей Основы, Новожаново, Новых Домов, 

пр. Гагарина, районов аэропорта, ХТЗ — по пер. Спар-

таковскому (сторона супермаркета «Баскет»). Для 

жителей Залютино, Сортировки, Баварии, Ледового, 

Липовой Рощи — на пл. Конституции (возле магази-

на «Ведмедик»). Эта временная схема работает на пе-

риод отключения электроэнергии и остановки элек-

тротранспорта в течение двух часов. Для организации 

работы автобусов по этим маршрутам понадобится до 

1,5 часа. На маршрутах будут курсировать 83 единицы 

транспорта.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И ЭНЕРГЕТИКИ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИЛИ 
ВОДО И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ХАРЬКОВЕ, ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В
 настоящее время еще есть определенные 

трудности, поэтому для восстановления ба-

ланса энергосистемы в городе ввели веер-

ные отключения, сообщил Харьковский городской 

голова Игорь Терехов: «С начала отопительного се-

зона систему теплоснабжения в Харькове переза-

пускают уже в четвертый раз. Мы работаем кругло-

суточно, чтобы горожане не мерзли в своих домах. 

В настоящее время около 70% квартир в Харькове 

уже с теплом. Продолжаем работать.Мэр также на-

помнил, что в Харькове развернуто около 200 пунктов обогрева, где можно будет заря-

дить мобильные телефоны, выпить горячие напитки и приготовить еду. Такие пункты 

организуют в школах, центральных тепловых пунктах, на безопасных остановках и т. д.»

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
продолжают производить буржуйки для пунктов обогрева. 
С сентября изготовлено 320 печей.

К
онструкцию универсальной печки-буржуйки 

разработал мастер котельно-механического це-

ха Александр Коваленко. 

Производятся такие печки из ста-

рых труб диаметром 426 мм и тол-

щиной металла 6 мм. Под давле-

нием они уже работать не могут, 

а в качестве обогревающего прибо-

ра способны прослужить не один 

год, отметили на предприятии:

— Буржуйка имеет широкие ножки, поэтому может 

безопасно устанавливаться на любой поверхности, а так-

же удобные ручки, что облегчает транспортировку изде-

лия. На сегодняшний день только в цеху было изготовле-

но 260 печек, еще 60 буржуек изготовили работники фи-

лиалов ХТМ.

Теплоэнергетики установили 150 таких печек на соб-

ственных «пунктах незламності» и еще 100 — передали на 

другие пункты обогрева по всему городу. Работа продол-

жается.

Продолжается пятинедельный онлайн-курс лечебно-
профилактических занятий по скандинавской ходьбе 
для пожилых людей «Шаг здоровья». Организаторы — 
Управление менеджмента и маркетинга в сфере спорта 
Департамента по делам семьи, молодежи и спорта ХГС 
совместно с областным представительством Украинской 
федерации скандинавской ходьбы.

З
анятия проходят еженедельно по вторникам и пят-

ницам в 14:00. Тренировки направлены на укреп-

ление мышц спины и живота, снятие нагрузки на 

коленные суставы, улучшение работы сердца и кровяных 

сосудов, снятие стресса и улучшение общего самочув-

ствия пожилых людей.

Прямые эфиры проходят в социальной сети Instagram 

на странице Лады Григорьевой (@lada_grygoryeva) — тре-

нера проекта, руководителя представительства Укра-

инской федерации скандинавской ходьбы в Харь-

ковской области, специалиста по физической культуре. 

Видео будут сохранены и размещены на официальных 

интернет-ресурсах Департамента по делам семьи, моло-

дежи и спорта.

Также участники могут присоединиться к Telegram-ка-

налу «Шаг здоровья», где можно почитать полезные сове-

ты, задать вопросы тренеру и следить за анонсами.

Онлайн-курс по скандинавской ходьбе продлится до 

9 декабря.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ 
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ 
ÁÓÐÆÓÉÊÈ

ØÀÃÀÅÌ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
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ДОПОМОГА РАЗОМ З ПІСНЯМИ. НА ХАРКІВЩИНІ 
ВОЛОНТЕРИ НЕ ЛИШЕ РОЗВОЗЯТЬ ГУМАНІТАРКУ 
ПО СЕЛАХ, А Й ГРАЮТЬСЯ З ДІТЬМИ, СПІВАЮТЬ 
РАЗОМ З ДОРОСЛИМИ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ. 
ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДТРИМКУ ЖИТЕЛЯМ 
ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ НАДАЮТЬ ВИКЛАДАЧІ 
ХАРКІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 
У ПЕРЕРВАХ МІЖ ЛЕКЦІЯМИ ВОНИ СПІВАЮТЬ 
НАРОДНІ ПІСНІ РАЗОМ ІЗ ТИМИ, ХТО ЩЕ 
ДВА МІСЯЦІ ТОМУ ЖИВ ПІД ОКУПАЦІЄЮ ТА 
ОБСТРІЛАМИ. ТОЖ ТЕПЕР УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД 
НЕ НА ЖАРТ ЗАПАЛЮЄ НА ВІЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ

Н
е перелічити, скільки допомоги отримують жи-

телі області від харків'ян. Про переселенців, які 

прибули з прифронтових громад до мегаполіса, 

піклується Департамент соціальної політи-

ки ХМР. Молодіжна рада при Харківському 

міському голові взяла під своє крило та за-

безпечує усім необхідним цілі родини. До-

помагають і з продуктами, і з дитячим хар-

чуванням, і з засобами гігієни.

Педагоги вишів вирішили не відставати. 

Проте вони самі їздять у села до тих, хто ви-

їхати не має змоги. Приїздять не з порожні-

ми руками та ще й розважають народ.

Кожен візит педагогів означає, що в селі 

буде свято і лунатимуть пісні. «Маруся раз, два, три кали-

на…», «Ой на горі два дубки», але більш за все тут люблять 

«Червону руту», яку готові співати без зупину. Одним сло-

вом, співають і пританцьовують під знані народні пісні. Ці 

люди пережили півроку окупації. А зараз у рідному, потро-

щеному росіянами селі Довгалівка жителі, коли співають, 

ніби змагаються на знання українського фольклору.

Щоб нести людям радість, викладачі Харківського пед-

університету їздять звільненими селами з баяном. Жарту-

ють, що у вільний від лекцій час розвозять жителям регіо-

ну харчі та гарний настрій.

– Ми думали, чи зможуть співати люди, які 

отримали такий страшний біль і горе, але ми 

на всяк випадок взяли цей баян. Адже наше 

українське серце завжди співає. І скучили лю-

ди за такими емоціями: коли звучить солов'їна 

мова, коли всі єднаються у пісні, у позитив-

ному настрої, — розповіла викладачка ХНПУ 

ім. Григорія Сковороди Анжела Денисенко.

Село Довгалівка було під окупацією півро-

ку, а разом з ним понад три сотні людей, які 

не змогли виїхати. Вони згадують, що у селі постійно лу-

нали вибухи, багато будинків потрощило, малеча ховалася 

у погребах разом з батьками. Майже три десятки дітлахів 

лише у цьому селі на собі відчули, що таке війна.

– Обстріли були, і моїй мамі погрожували, до нашої ро-

дини приходили російські вояки, — з острахом пригадує 

хлопчик з цього села.

– Бабусю, бабусю, постійно гукав мене, тільки біля ме-

не був, не відходив. То я його постійно обіймала, щоб не 

боявся, — розповіла зі сльозами на очах Галина Андрю-

щенко. — Ми місяць у підвалі сиділи, але діти є діти, їм все 

одно страшно, адже вони вже розуміють, що таке війна.

А зараз дітлахи сміються та граються, бажання у всіх од-

не.

– Хочемо, щоб закінчилась війна, Україна переможе, 

хочемо, щоб усі батьки повернулися з фронту додому, хо-

чемо нормально ходити до школи і радіти, — в один голос 

кажуть діти.

Співочим волонтерам діти неабияк радіють. Востаннє 

такі позитивні емоції були, коли до їх села зайшли вій-

ськові з українським прапором.

– Ми плакали, це були сльози радості, ми вітали наші 

танки, розмахуючи руками, — пригадують дітлахи.

До малечі з деокупованих сіл волонтери їздять вже дру-

гий місяць. Запевняють, що дітям дуже потрібне спілку-

вання, бо в них немає можли-

вості ходити до шкіл та садоч-

ків.

– Деякі діти спочатку були 

дуже замкнені. Коли ми запи-

тували про їх бажання, вони 

спочатку соромились, а потім 

казали, що хочуть миру. Ми 

з ними зустрічаємось і бачимо 

ці очі, цю вдячність, дитячий 

запал, їхню щирість. І від цьо-

го ми звичайно відчуваємо щастя, — поділилась емоціями 

викладачка ХНПУ ім. Григорія Сковороди Анна Бояр-

ська-Хоменко.

У віддалених селах поки не працюють магазини, тож во-

лонтери привозять дітям солодощі та канцелярське при-

ладдя, а їхнім батькам їжу, гігієнічні товари та плівку, щоб 

залатати вікна та дахи. Але місцеві кажуть, що перш за все 

йдуть до волонтерів за гарним настроєм.

ÑÏIÂÎ×I ÂÎËÎÍÒÅÐÈÑÏIÂÎ×I ÂÎËÎÍÒÅÐÈ
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ПІВТОРИ ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ ХАРКОВА 25 ЛИСТОПАДА ДОЄДНАЛИСЯ ДО АКЦІЇ ПРОТИ 
ДОМАШНЬОГО ТА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В МЕЖАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КАМПАНІЇ 
«16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Ц
ю кампанію проводять і у всьому світі з 25 лис-

топада до 10 грудня. 16-денний захід поклика-

ний привернути увагу до цієї теми та закликати 

долати будь-які форми гендерно зумовленого насильства.

Управлінням у справах сім’ї та молоді Департаменту 

у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР за організаційної та 

фінансової підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі на-

родонаселення 25 листопада 

в районі метро «Холодна гора» 

проведено акцію «Деконструю-

вання домашнього насильства 

на інтерактивних інсталяціях».

Від початку повномасштаб-

ного вторгнення росії Україна 

стикнулася із безпрецедент-

ним рівнем насильства, болю 

і травматизації. Українські жін-

ки і чоловіки, хлопчики та ді-

вчатка потерпають від злочинів 

російських військових та на-

йманців, зокрема, від гендерно 

зумовленого і сексуального на-

сильства, пов’язаного з війною.

Та разом із воєнними злочи-

нами військ країни-агресора, 

на жаль, продовжує існувати 

гендерно зумовлене насильство всередині українського 

суспільства, яке не менш глибоко ранить постраждалих.

Від початку року 98% звернень на гарячу лінію (1547) 

для постраждалих стосується саме гендерно зумовленого 

насильства. Тому важливо порушувати це питання, бути 

не байдужими, коли стаємо свідками насильства: втрути-

тися, допомогти, не мовчати.

– Незважаючи на збройну агресію росії, поліцейськи-

ми Ювенальної превенції ГУНП України в Харківській 

області на постійній основі проводяться заходи щодо ви-

явлення фактів жорстокого поводження з дітьми та вжит-

тя дієвих заходів щодо запобігання домашньому насиль-

ству стосовно дітей. Під час проведення профілактичних 

заходів виявлено та задокументовано 179 фактів, за якими 

осіб, що вчинили домашнє насильство, притягнуто до ад-

міністративної відповідальності за ст. 172-2 Кодексу Укра-

їни про Адміністративні правопорушення, — зазначив на-

чальник відділу ювенальної превенції Управління превен-

тивної діяльності ГУНП України в Харківській області, 

підполковник поліції Артемій Коновалов.

Акція у Харкові відбулася під гаслом «Чуйність пере-

магає насильство». Аналогічні акції пройшли в 60 містах 

і громадах по всій Україні. В межах акції була виконана ін-

сталяція із магнітів у вигляді мозаїки із зображеннями різ-

них форм насильства. Жителі Харкова охоче доєдналися 

до того, щоб негативне зображення зникло, беручи кожен 

із магнітів собі. Натомість з’являлося головне гасло акції: 

«Чуйність перемагає насильство».

– Війна не стає на заваді нашій роботі. Ми здійснюємо 

координацію суб'єктів, які реалізують заходи у сфері за-

побігання та протидії домашньому насильству. Також 

приймаємо повідомлення від органів національної 

поліції, інших структур та заяви громадян про вчи-

нення домашнього насильства. За 9 місяців Коміте-

том у справах сім’ї, молоді та спорту було розгляну-

то та оброблено 151 повідомлення. А ще здійснюємо 

консультування, інформування, перенаправлення 

осіб та сімей до необхідних організа-

цій. У місті налагоджена робота з мо-

більною бригадою реагування Хар-

ківського районного управління по-

ліції № 1.

До Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» також проводить-

ся низка заходів: круглий стіл, кон-

курс малюнків, бесіда з батьками, 

участь у зум-конференції для педа-

гогічних працівників та у вуличній 

інформаційній кампанії разом з ор-

ганами національної поліції та інши-

ми суб’єктами, — розповів начальник 

Комітету у справах сім’ї, молоді та спор-

ту Департаменту у справах сім’ї, молоді та 

спорту ХМР Володимир Різник.

Окрім мозаїки, під час заходу, що від-

бувся, було презентовано інтерактивну 

онлайн-гру. Її мета — розповісти про гендерно зумовле-

не насильство та надати факти про ставлення мешканців 

30 громад — учасників проєкту UNFPA «Міста і громади, 

вільні від домашнього насильства» до гендерно зумовле-

ного насильства. Фонд ООН у галузі народонаселення 

проводив це дослідження з грудня 2021 року до люто-

го 2022, опитавши тисячі 

українців.

Громада Харкова є учас-

ником проєкту UNFPA 

«Міста і громади, вільні від 

домашнього насильства» 

з 2021 року. У межах проєк-

ту у місті розбудовано сис-

тему сервісів підтримки та 

допомоги тим, хто страждає 

від усіх проявів насильства.

В центрі постраждала 

особа може безкоштовно 

та конфіденційно отримати 

юридичні, психологічні послуги, також послуги безпеч-

ного короткотермінового місця перебування, арт-терапії.

Для надання оперативної соціально-психологічної до-

помоги на території Харкова працюють Мобільні брига-

ди соціально-психологічної допомоги. Це спеціалізована 

служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі.

До складу Мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги входять психолог, фахівець з соціальної роботи 

та водій.

Отримати соціально-психологічну допомогу може кож-

на особа.

Спеціалісти Мобільних бригад мають можливість ви-

їжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць 

та надавати послуги людям, які з різних причин обмежені 

у пересуванні.

– Харківська міська влада, і наше Управління зокрема, 

приділяють велику увагу питанню налагодження в міс-

ті дієвого механізму роботи з попередження домашнього 

насильства. За останні кілька років досягнута необхідна 

злагодженість роботи органів поліції, виконавчих органів 

Харківської міської ради, соціальних служб, 

правозахисних організацій, громадського сек-

тору.

В місті працюють декілька спеціалізованих 

служб із запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі. Це, 

зокрема, і мобільні групи поліції (ПОЛІНА), 

і комунальний заклад «Центр надання допо-

моги постраждалим від насильства», і мобіль-

ні бригади соціально-психологічної допомо-

ги, і Харківський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

і інші установи та організації соціального 

спрямування. На районному рівні координа-

цію роботи з випадків домашнього насильства здійсню-

ють районні комітети у справах сім’ї, молоді та спорту.

Протягом цього року в місті до органів поліції надійшло 

1083 звернення громадян щодо домашнього насильства.

Органами правопорядку на облік поставлено 789 до-

машніх кривдників, яких було притягнуто до відповідаль-

ності і з якими проводиться профілактична робота, — роз-

повіла заступник директора Департаменту — начальник 

Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у спра-

вах сім’ї, молоді та спорту ХМР Аліна Омеляненко.

16 ÄÍIÂ ÏÐÎÒÈ
ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ

Міжнародна спільнота щорічно підтримує кампанію «16 днів проти насильства». 
Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш ніж 
100 країн світу активізують з 25 листопада до 10 грудня свої зусилля заради 
об’єднуючої мети: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства.
Щорічна акція ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства 
1991 року. Власне тоді визначився зв’язок між насильством стосовно жінок 
та правами людей. Дати акції символічно наголошують на цьому зв’язку:

 25 листопада — Міжнародний день проти насильства щодо жінок.
 10 грудня — Міжнародний день прав людини.
У цей шістнадцятиденний період входять й інші важливі для демократичної 
спільноти дати:
 1 грудня — Міжнародний день боротьби зі СНІДом;
 2 грудня — Міжнародний день боротьби з рабством;
 3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю;
 5 грудня — Міжнародний день волонтера.

Для допомоги постраждалим від домашнього 
насильства в Харкові створено комунальну установу 

«Центр надання допомоги постраждалим від 
насильства» (ЦНДПН). Центр розташований за адресою: 

м. Харків, проспект Льва Ландау, 48. 
Контактний телефон: 093-303-03-53 (цілодобово). 

Facebook: @tsndpn.kh

Звернутися по допомогу та 
підтримку до Мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги 
можна за телефонами: 

095-282-57-25; 097-282-57-25
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Вони забезпечують комунікацію харків’ян 
з критичними службами, підтримують 
відеоспостереження всього мегаполісу і створюють 
унікальні для Харкова проєкти.

В
се це про харківських зв’язківців — спе-

ціалістів КП «Міський інформаційний 

центр» ХМР, які і під час війни продовжу-

ють нести службу на своєму фронті.

— Працювати дуже важко, але нам приходить-

ся це робити. Ми допомагаємо людям. Вони ба-

жають почути від нас слова підтримки, вони хо-

чуть допомоги. Навіть на початку війни їм хотіло-

ся просто спілкування. Почути голос, голос опе-

ратора, живий голос, який їх міг би підтримати, — 

зізнається оператор Харківської міської диспет-

черської служби «15-62» Наталія Водоп’янова.

Співробітник КП «Міський інформаційний 

центр» Сергій Щербина розповідає:

— У моєму підпорядкуванні 2 диспетчерські служби: 

«15-62» і «15-35». Хочу наголосили, що служба «15-62» 

з початку військової агресії ні на хвилину не призупиня-

ла своєї діяльності. Ні під час обстрілів, ні під час відклю-

чення електроенергії. 

Робота їх організована 

так, що навіть при від-

ключенні електроенер-

гії вони функціонують 

та приймають дзвінки. 

Також друга служба, 

яка повноцінно функ-

ціонує, — це служба 

«15-35», вона приймає 

повідомлення з гумані-

тарних питань. І також 

їх робота безцінна, вони 

дійсно рятують життя.

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував 

харківським спеціалістам за невичерпну жагу до роботи 

і привітав з професійним святом, що у листопаді відзна-

чали ті, що тримають руку на зв’язку, і водночас теж забез-

печують життєдіяльність Харкова 

у ці дуже складні часи війни:

— Я впевнений, що всі ми пере-

несемо ці нелегкі випробування гід-

но і підемо далі. І ось тут дуже багато 

залежатиме від нових технологій, від 

нових проєктів, від інформатизації, 

від діджиталізації, від усього того, 

що має дати потужний імпульс та 

розвиток інформаційних технологій 

міста. На нас попереду чекає багато 

нового, цікавого. Я впевнений, що 

ми разом зробимо наш Харків най-

кращим містом у Європі, у світі.

ÍÀÄIß ÍÀ 
ÂIÄÐÎÄÆÅÍÍß
Таких будинків-привидів на Північній Салтівці 
предостатньо. Тут час зупинився, коли полетіли перші 
снаряди та ракети. Порожні квартири, хатні речі, меблі — 
все перевернуто, немов пройшовся смерч. В деяких 
оселях після пожежі, що була тут доволі давно, 
і досі тхне гаром.

В
олодимир показав помешкання своїх сусідів. 

Вони жили скромно, заощаджували кожну ко-

пійчину і так раділи своїй квартирі. Але після 

обстрілів у сусідів залишилися від хати голі стіни, вкри-

ті сажею та брудом. Самі мешканці виїхали, бо жити тут 

неможливо.

— Зараз вони пе-

ребувають у гурто-

житку, влаштувалися 

як змогли. Як воно 

далі буде, хто знає. 

Пригадую, що саме 

на цей поверх і поряд 

із цією квартирою 

було пряме влучен-

ня. Звідси почалося 

руйнування будинку. Цей поверх згорів вщент. І таке 

майже в кожній будівлі району. Можу тільки поспівчу-

вати власникам, які залишилися без житла, — каже Во-

лодимир. — А ще хочу від усіх жителів Північної Салтів-

ки подякувати Харківському міському голові Ігорю Те-

рехову за те, що прийняв мудре рішення відновлювати 

наші будинки, а також за гуманітарну допомогу, за те, 

що зараз курсує сюди громадський транспорт. Ми гада-

ли, що наш район припинить існування, будинки про-

сто знесуть, але тепер є надія на відродження, на життя.

Виконроб фірми-підрядника Руслан Малихін розпо-

вів, що внаслідок влучення в будинку були пошкоджені 

плити перекриття, несучі стіни, зруйновано п’ять по-

верхів, дах:

— Наші спеціалісти відновлюють несучі стіни, веде-

мо підготовчі роботи, щоб почати ремонтувати плити 

перекриттів у квартирах.

НА ПЛОЩІ СВОБОДІ НАПРОТИ БУДІВЛИ ХАРКІВСЬКОЇ ОДА ВІДБУЛОСЯ ТРАДИЦІЙНЕ 
ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ. НА АКЦІЮ ВШАНУВАННЯ ЗІБРАЛОСЯ 
ДЕКІЛЬКА ДЕСЯТКІВ ЛЮДЕЙ. ВОНИ ЗАПАЛИЛИ СВІЧКИ В ЛАМПАДКАХ, ВИКОНАЛИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІМН ТА ХВИЛИНОЮ МОВЧАННЯ ВШАНУВАЛИ ЗАГИБЛИХ 
ВНАСЛІДОК ЖАХЛИВОГО ГЕНОЦИДА ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

ÏÎ×ÓÒÈ ÃÎËÎÑ 
ÏIÄÒÐÈÌÊÈ

Ó ÕÀÐÊÎÂI ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÀÌ'ßÒÜ 
жертв голодоморів

Щорічно, в четверту суботу листопада, в Україні та світі вшановують 
пам'ять жертв Голодоморів. 2022 року це буде 26 листопада. 
Саме сьогодні — 90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років.
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ВЛАСНИК ДОМАШНІХ ТВАРИН МОЖЕ 
ЗАРАЗИТИСЯ ВІД УЛЮБЛЕНЦЯ РІЗНИМИ 
ХВОРОБАМИ. ЦЕ, ЗОКРЕМА, ЛИШАЙ, ПАРАЗИТИ, 
СКАЗ ТА ІНШІ. АЛЕ НЕБЕЗПЕКУ МОЖНА 
ОМИНУТИ, ЯКЩО ПОСТАВИТИСЯ ДО ЦЬОГО 
З РОЗУМОМ ТА ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ПОРАД 
ВЕТЕРИНАРА

І 
на першому місці має бути гігієна домашніх тварин. 

Вона складається з догляду за шкірою, шерстю, ву-

хами, очима, підстригання кігтів, обробки від ендо- 

й ектопаразитів. Про те, що господарі мають знати про 

гігієну та профілактику захворювань тварин, розповів лі-

кар-ветеринар Олександр Кулаков:

– Можна зауважити: в навчальних закладах є дисци-

пліна «Зоогігієна», де в підручниках прописані норми сто-

совно гігієни тварин. Щодо сільськогосподарських тва-

рин, то до зоогігієни належать догляд, годівля, утримання. 

Якщо сказати коротко, це — комфорт життя для тварини.

Варто доглядати за кігтями тварин, попри те що це не-

комфортна для них процедура. Кігті потрібно обрізати хо-

ча б раз на тиждень. Якщо цього не робити, то буде трав-

муватися кігтьова пластина.

– Якщо не вести догляд за кігтями та вчасно їх не обрі-

зати, приростає внутрішня судина. І при звичайному об-

різанні може виникнути кровотеча. Тварини цього не лю-

блять, але воно безболісно, — зауважив ветеринар.

Догляд за хутром також не менш важливий. При сезон-

них линьках шерсть тварини потрібно вичісувати та ви-

мивати. Треба користуватися тримерами та вичісувати 

підшерсток. Мити тварину потрібно в міру забруднення 

шерсті та шкірних покривів, не більше ніж раз на місяць, 

тому що при частому митті у тварини стимулюються саль-

ні залози, які можуть призвести до надмірних жирових ви-

ділень.

ÕÂÎÐÎÁÈ ÂIÄ ÒÂÀÐÈÍÈ ÄÎ ËÞÄÈÍÈ. 
ÐÎÇ'ßÑÍÅÍÍß ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÀ

ЯКІ ХВОРОБИ МОЖЕ ПЕРЕДАТИ ДОМАШНЯ ТВАРИНА ЛЮДИНІ
 ЛИШАЙ

Якщо не доглядати за твариною, то в неї можуть вини-

кати різні бактеріальні та паразитарні хвороби, що пере-

даються людині. Приміром, грибкові хвороби шкіри, які 

в народі називають «лишай».

Лишай проявляється наявністю алопецій — це місця, 

де у тварини відсутня шерсть, а також виразок. За наяв-

ності таких факторів потрібно звернутися до ветеринара.

Господарю також важливо відвідати сімейного лікаря 

або лікаря-дерматолога, який призначить курс аналізів 

та лікування.

– Лишай вилікувати важко. Це захво-

рювання шкіри грибкового походження, 

яке потребує як внутрішніх препаратів 

(пігулок), так і зовнішніх: використання 

мазі, кремів і розчинів. Лікування може 

тривати від декількох тижнів до пари мі-

сяців, — наголосив Кулаков.

 ЛЕПТОСПІРОЗ

Подряпини та укуси можуть спричини-

ти людині запалення шкіри. У роті тварин 

багато бактерій, контакт із якими призво-

дить до інфекційного захворювання — лептоспірозу, що 

супроводжується підвищенням температури, розладом 

кишково-шлункового тракту. Якщо не надати допомо-

гу хворій людині, вона може померти. Профілактикою 

лептоспірозу є особиста гігієна. Також потрібно вакци-

нувати тварину.

 ТОКСОПЛАЗМОЗ

Через подряпини також може виникнути захворюван-

ня токсоплазмоз. Хвороба передається здебільшого від 

кішок. Саме вони є носіями.

– Це дуже небезпечна хвороба для вагітних. Якщо 

звернутися до статистики, то 60–62% людей 

хворіють на токсоплазмоз. Та перед бажаною 

вагітністю потрібно перевірятися у свого сі-

мейного лікаря та здавати тести на токсо-

плазму. Також потрібно перевірити тварину 

у ветеринара, — зауважив Кулаков.

У вагітної, яка захворіла на токсоплаз-

моз, можуть відбуватися незворотні процеси 

у розвитку ембріона. А наслідком може бути 

глухота або сліпота.

 ОРНІТОЗ

Екзотичні тварини, як-от папуги, можуть 

передати орнітоз. Це паразитарне захворю-

вання. Якщо збудник потрапляє в організм, то виникає 

ураження центральної нервової системи та легеневих за-

хворювань. Для запобігання цієї хвороби треба дотриму-

ватися гігієни, при-

бирати за твариною 

в масці та повноцінно 

годувати її, щоб під-

тримувати імунітет.

 СКАЗ

Ще однією з хво-

роб, яку може пере-

дати тварина, є сказ. 

Збудник сказу пере-

дається слиною та 

укусами. Захворю-

вання розвивається протягом двох тижнів. Симптоми — 

порушення центральної нервової системи, тварина не 

може ковтати, боїться світла, стає агресивною, намага-

ється з'їсти неїстівні предмети. Профілактикою є щоріч-

не щеплення тварини.

У людини сказ проявляється такими ж симптомами. 

Однак, якщо звернутися запізно, хворий може померти.

 ХУТРОЇДИ, АБО БЛОХИ

Обробку проти цих паразитів потрібно робити раз на 

місяць. Їх можна принести з вулиці, з під'їзду. Блохи ку-

сають і людей. Місце укусу обробляйте антисептичними 

засобами.

 ГЕЛЬМІНТИ 

(ГЛИСТИ)

Кішка чи собака може ма-

ти декілька видів глистів: 

круглі, плоскі, мікроскопіч-

ні. Вони розташовуються по 

всьому організму: шлунок, 

легені, очі, м'язи. Симпто-

мами захворювання є по-

рушення апетиту та розлади 

шлунково-кишкового тракту. 

Потрібно звернутися до ве-

теринара, який призначить УЗД. Профілактику проти 

глистів потрібно проводити раз на три місяці. Для цього 

є краплі, таблетки, сиропи та ошийники.

Людині можуть передатися глисти через поцілунки 

або немиті руки. Розташовуються вони в шлунку та роз-

міром сягають до 30 см. Потрібно звернутися до сімей-

ного лікаря, який призначить курс лікування.

ДО РЕЧІ
Ще слід знати, що від мишей можна заразитися леп-

тоспірозом. Гризуни виділяють інфекцію з сечею. Люди-

ні вона передається вже через водой ми (купання, миття 

рук, пиття).

Кліщ, якого погано видно під шерстю тварини, може 

перескочити на людину і заразити кліщовим енцефалі-

том, або хворобою Лайма. Інфікування відбувається че-

рез укус інфікованого кліща, тривале присмоктування 

чи невдале його видалення. Будемо уважними.
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Ãîðîñêîï íà 29 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Есть шанс продемонстрировать свои навыки в вы-

бранных инициативах. Идеальное время для принятия 

важных решений. Также есть вероятность встретить но-

вые предложения и получить достойное признание за 

свои усилия.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вы будете испытывать чрезмерное давление со сто-

роны начальства. Запаситесь выдержкой и терпением 

и старайтесь четко спланировать свой рабочий график. 

Вечером обязательно посвятите время детям — накопи-

лось много вопросов, требующих вашего участия.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Не лучший день для получения желаемых результа-

тов. Нехватка денег может стать серьезной проблемой, 

с которой, впрочем, вы сможете справиться. Возможно, 

придется взять на себя дополнительные обязанности.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы открыты к новым познаниям и реализации неор-

динарных идей. Вас поддерживают родные и друзья, 

и это придает уверенности в собственных силах. Дер-

зайте — у вас обязательно все получится! На любовном 

фронте также только позитивные моменты.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Многие представители знака будут пребывать в пло-

хом расположении духа. В любом случае важно помнить, 

что такое психическое состояние пагубно сказывается 

на здоровье. Отдохните, побудьте в уединении, учитесь 

абстрагироваться от проблем.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Отсутствие эмоций и холодный расчет помогут при-

нять верное решение. Сегодня вы также сможете позна-

комиться с новыми людьми, получить признание на-

чальства за выполненную работу — старания будут оце-

нены по достоинству.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Довольно напряженный день, который заставит Весов 

быть в тонусе и не расслабляться. Помните про золотое 

правило держать язык за зубами, особенно в компании 

новых людей. Что касается профессиональной деятель-

ности — вас ждет денежная прибыль.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вы будете полны оптимизма. На работе дела идут ста-

бильно, вас ценят и уважают. В личной жизни без осо-

бых перемен, но может быть, это и к лучшему? Согласи-

тесь, что постоянно жить в буре страстей тоже надоеда-

ет. Не забывайте поддерживать физическую форму.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Благоприятный день, сулящий неожиданную выго-

ду. Ко всему прочему вам могут отдать долг, на который 

вы давно махнули рукой и потеряли надежду получить 

обратно свои деньги. Также сегодня можно неплохо 

провести время с друзьями и немного развлечься.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Козерогу нужно сохранять хладнокровие, так как его 

сегодня можно легко спровоцировать. Не исключены 

стрессовые ситуации. Старайтесь разумно планиро-

вать время, чтобы все успеть. Не забывайте о старших 

родственниках, не отказывайте им в помощи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Чтобы добиться успеха, очень важно быть осмотри-

тельным при ведении дел. Также могут возникнуть не-

желательные расходы, что вызовет у Водолея беспокой-

ство. Не огорчайтесь и не опускайте руки — смело дви-

гайтесь к поставленной цели.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В общении с окружающими проявите гибкость, чтобы 

не попасть в двусмысленную ситуацию. Поддержка кол-

лег будет как нельзя кстати. Не исключены командиров-

ки, которые принесут дополнительную прибыль.
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По горизонтали: 1. Красно-оранжевая или крас-

но-коричневая краска. 4. Небольшое возвышение, 

холм. 7. Лопатка с ручкой для игры в теннис. 10. Закры-

тое сооружение на главной палубе судна. 11. Открытый 

жёлоб для стока, спуска чего-нибудь. 12. То же, что ло-

шадь. 14. Передний зуб. 15. Далёкий от действительно-

сти мечтатель, фантазёр. 19. Судья в спортивных состя-

заниях. 20. Основатель Римской империи. 21. Мнение, 

убеждение. 23. Источник звука струнных музыкальных 

инструментов. 24. Утренний или вечерний военный 

сигнал. 26. Ландшафт, сформированный вследствие 

растворения пород. 27. Оригинальная импровизаци-

онная музыка с неровным ритмом и темпом. 32. За-

стывший при плавлении и приставший к стенкам печи 

металл. 33. Сельское поселение при освоении новых 

земель. 34. Лисица с красноватой шерстью. 35. Опёка 

над имуществом. 36. Род домашнего пива.

По вертикали: 1. Небольшое животное семейства 

беличьих. 2. Минерал, прозрачная разновидность 

корунда. 3. Предельная линия. 4. Единица оценки 

степени, силы какого-нибудь физического явления. 

5. Часть города, выделенная для обособленного про-

живания населения. 6. Однообразный раскатистый 

звук. 8. Сиденье, подвешенное к столбам или пе-

рекладине. 9. Четырёхколёсная повозка с низким ку-

зовом для перевозки грузов. 13. Приспособление, на 

котором крепится заготовка для обработки на метал-

лорежущих станках. 16. Сценическая площадка для 

выступлений артистов. 17. Кожаное сиденье у вело-

сипеда, мотоцикла, мотороллера. 18. Мужское имя. 

22. Воин кавалерии армий, обученный действиям 

как в конном, так и пешем строю. 23. Совокупность 

людей, предметов, образующих какое-нибудь целое. 

24. Освещение неба над горизонтом при заходе солнца. 

25. Разделение на части. 28. Уборка зерновых. 29. Ду-

ховой музыкальный инструмент. 30. Совокупность су-

дов определённого назначения. 31. Яма на дороге.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Сурик. 4. Бугор. 7. Ракетка. 10. Рубка. 11. Лоток. 12. Конь. 14. Резец. 15. Поэт. 19. Рефери. 20. Август. 21. Взгляд. 

23. Струна. 24. Заря. 26. Карст. 27. Джаз. 32. Козёл. 33. Хутор. 34. Огнёвка. 35. Траст. 36. Брага.

По вертикали: 1. Сурок. 2. Рубин. 3. Край. 4. Балл. 5. Гетто. 6. Рокот. 8. Качели. 9. Телега. 13. Оправка. 16. Эстрада. 17. Седло. 18. Игорь. 

22. Драгун. 23. Состав. 24. Закат. 25. Резка. 28. Жатва. 29. Зурна. 30. Флот. 31. Ухаб.

 ПАЛЬТО З ХУТРЯНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Якщо ви з тих, хто любить щось креативніше ніж 

класика, зупиніть свій вибір на пальто з хутряним 

рукавом. Так! Вам не почулося. Жінки-майстрині 

можуть з легкістю перекроїти, наприклад, хутряний 

комір на оздоблення для рукавів. А якщо ви з тих, 

хто віддає перевагу нестаріючій класиці і власними 

руками щось зробити зась, тоді діставайте з шафи 

пальто з пухнастим коміром або манжетами, і носіть.

У лідерах класичні нейтральні відтінки — чорний 

і сірий. Втім, хутро на рукавах або комірі цілком мо-

же бути кольоровим, яскравим та контрастним.

 ВЕРХНІЙ ОДЯГ ПІСОЧНИХ ВІДТІНКІВ

Ніжний бежевий і жовтий відтінки добре поєд-

нується з верхнім одягом з хутряним верхнім шаром, 

як штучним, так і натуральним. Такий одяг складно 

назвати шубою через нетиповий для шуби крій та ко-

ротке хутро. Наприклад, часто такі речі бувають виго-

товлені зі стриженого хутра зайця тощо. Пальто цих 

відтінків на вигляд не менш виграшні — за їх допомо-

ги ви легко створите розкішний і дорогий образ.

 КОЛЬОРОВІ ПАЛЬТА

Яскравий колір — величезна перевага верхнього 

одягу, незалежно від крою. Вибирайте як однотонні 

кольори, так і моделі у стилі color-block (родзин-

ка цих речей в геометричних вставках контрастно-

го відтінка). Фасон при цьому може бути будь-яким 

— класичним, крою «бочки» або в стилі оверсайз. 

Яскраві відтінки відмінно поєднуються між собою 

— рожевий та блакитний, сірий та жовтий, синій та 

гірчичний, блакитний та коричневий та багато ін-

ших. Вставки зі шкіри теж будуть дуже актуальними.

 ШУБИ ПАСТЕЛЬНИХ ВІДТІНКІВ

Акуратні та класичні шубки м'яких та ніжних від-

тінків — ідеальне рішення для зими. Теплі шубки, 

виготовлені з будь-якого хутра, мають вигляд дуже 

стильний і безпрограшний.

Зверніть увагу, що шубки без коміра привабливіші, 

і чудово поєднуються з шарфом.

 СТИЛЬНІ ПУХОВИКИ

Пуховики посідають почесне місце в нашому 

списку трендів нарівні з пальто та шубами, бо дав-

ним-давно перестали бути прерогативою тих, хто не 

має грошей і смаку. Стильні фасони, незвичайні за-

барвлення — і ви почуваєте себе дуже модною і не 

втрачаєте при цьому комфорту.

 ДЖИНСОВІ ЗИМОВІ КУРТКИ

Варто звернути увагу на популярні цієї зими джин-

сові куртки, оздоблені хутром. Якщо маєте таку без 

коміра, не полінуйтеся відстегнути хутряний комір 

від пальто або іншого одягу. Хто знає, може у новій 

інтерпретації з джинсою все буде набагато цікавіше.

А загалом, вибирайте те, що вам більше до вподо-

би, та не забувайте, що навіть взимку та в умовах 

загроз, що є, потрібно залишатися стильними і під-

німати собі настрій.

ÎÄßÃ, ÙÎ ÍÅ ÂÈÉÄÅ Ç ÌÎÄÈÎÄßÃ, ÙÎ ÍÅ ÂÈÉÄÅ Ç ÌÎÄÈ
Війна війною, а кожна жінка втішає себе як може. Шопінг 
наразі не всім по карману. А от переглянути гардероб, що є 
у вас, іншими очима подивитися на свої речі і дійти висновку, 
що більшість із них не втратили своєї актуальності і вкотре 
підкреслить вашу красу, можна завжди.
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