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В
о время своего визита на Харьков-
щину представители Верховной Ра-
ды Украины осмотрели ТЭЦ-5, ТЭЦ-3 

и  ознакомились с  работой АО  «Украинские 
энергетические машины».

Харьковский городской голова Игорь Тере-
хов отметил, что за время полномасштаб-
ной войны в  городе повреждения получили 
117 инфраструктурных объектов КП «Харь-
ковские тепловые сети»:

— Повреждено 20  км магистральных тру-
бопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 цен-
тральных и  семь индивидуальных тепловых 
пунктов, три насосные станции. Инфраструк-
туру восстанавливают. В  частности, на ре-
новацию ТЭЦ-3 было направлено 70 млн грн 

из бюджета городской территориальной гро-
мады и  средства государственного бюдже-
та. Мы работаем вместе! Я  благодарен Ка-
бинету министров Украины, Министерству 
регионального развития. Надеемся также на 
реализацию «Проекта развития городской 
инфраструктуры — 2» совместно с  Между-
народным банком реконструкции и развития. 
Это позволит «Харьковским тепловым се-
тям» и «Харьковводоканалу» получить сред-
ства на восстановление своих объектов.

Кроме того, Игорь Терехов подчеркнул, что 
уже сейчас необходимо подготовить законо-
дательную базу по упрощенному выделению 
земельных участков под новое жилищное 
строительство, инфраструктурные объек-

ты, индустриальные парки, чтобы развивать 
экономику страны и  предоставить жилье 
150 тыс. харьковчан, лишившихся крова из-
за военной агрессии рф.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!
В ХАРЬКОВЕ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ АКТИВНОЙ 
ФАЗЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПРИ УЧАСТИИ 
ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭНЕРГЕТИКИ ИЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
Украина вместе с союзниками начала разработку 
совместной декларации об украинском 
воздушном щите.

Выступая на Halifax International Security 

Forum Руководитель Офиса Президента Укра-

ины Андрей Ермак подчеркнул, что каждый 

день миллионы мирных украинцев находятся 

под постоянными атаками россиян, и сопро-

тивление Украины — гарантия того, что рос-

сийская агрессия не распространится на дру-

гие европейские страны:

— Наши жертвы не должны быть напрас-

ными. В современном мире лучшей гарантией 

безопасности является пятая статья Вашинг-

тонского договора НАТО. Но мы понимаем, 

что для достижения единодушного согласия 

всех 30 членов Альянса нужно время. Поэтому 

на переходный период нам необходима кон-

солидация усилий партнеров по созданию эф-

фективных гарантий безопасности для Украи-

ны, чтобы сделать невозможным повторение 

подобной агрессии против нашей страны в бу-

дущем. Идея Киевского договора по безопас-

ности, разработанного совместно с бывшим 

Генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссе-

ном, может дать решение. Это должен быть 

совместный документ о стратегическом парт-

нерстве, который объединяет Украину и стра-

ны-гаранты. Принцип прост: безопасность 

Украины зависит прежде всего от ее способ-

ности защищаться. Помощь Украине в защи-

те, выживании и победе является инвестици-

ей в более безопасное будущее для всего мира. 

Поэтому Украина вместе с ближайшими союз-

никами приступила к разработке совместной 

декларации об украинском воздушном щите. 

Цель — построить комплексную многоуров-

невую систему противовоздушной и противо-

ракетной обороны Украины. И это будет вкла-

дом в общую авиационную безопасность всего 

Европейского континента. Масштабный го-

сударственный терроризм никогда не должен 

повториться после завершения этой войны. 

Не могут десятки стран оставаться в постоян-

ной опасности. Российский неофашизм дол-

жен окончательно уйти в небытие. Я верю: так 

будет. Вместе мы способны этого добиться.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕМЬЕРМИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ РИШИ СУНАКОМ, 
КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ ПРИБЫЛ В НАШУ 
СТРАНУ С ВИЗИТОМ

С
обеседники подробно обсудили совмест-

ные международные усилия ради мира, 

в частности украинскую формулу мира:

— Одно из преимуществ нашей формулы ми-

ра — это возможность для партнеров проявить ли-

дерство в реализации ее пунктов. Мы предлагаем 

нашим друзьям проявить себя в том, в чем они 

наиболее сильны. Именно на этой основе сегодня 

обсудили возможности Великобритании стать со-

творцом мира в Украине и всей Европе, — отметил Влади-

мир Зеленский.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы 

участия Великобритании в восстановлении нашей страны, 

рассмотрели форматы сотрудничества и конкрет-

ные шаги по обеспечению продовольственной без-

опасности. Среди прочего речь шла о реализации 

двух проектов: экспортной зерновой инициативы 

и гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Премьер-министр Великобритании со своей 

стороны отметил мужество украинского народа, 

которое вдохновляет весь мир:

— Великобритания предоставит новую военную 

помощь и продолжит обучение украинских воен-

ных медиков и инженеров. Кроме того, планируется 

передать зимнее оборудование для военных, а также 

гуманитарную помощь на сумму более 16 млн фун-

тов стерлингов. Надеемся, что мы сможем закончить 

эту варварскую войну и обеспечить справедливый 

мир, когда будет верховенство права, мир и уваже-

ние к суверенитету государства, а те, кто совершил военные 

преступления, будут привлечены к ответственности!

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

Предприятия торговли, рынки, автозаправочные станции 
и аптеки Харькова закупают генераторы, источники 
автономного резервного питания и другое оборудование, 
необходимое для бесперебойной работы на случай 
длительного отключения электроснабжения.

Н
а сегодняшний день к длительному отсутствию элек-

троэнергии готовы около 66% продовольственных 

магазинов и 37% аптек, сообщили в Департаменте 

административных услуг и потребительского рынка ХГС:

— В случае непродолжительных отключений (2–4 часа) 

большинство магазинов и аптек будут продолжать обслужи-

вать покупателей даже без генераторов в течение светового 

дня. Также в светлое время суток будут работать все 39 рын-

ков города. Для бесперебойного обеспечения харьковчан 

топливом владельцы АЗС также оборудуют объекты генера-

торами. В настоящее время к работе во время отключений го-

товы около 48% АЗС, среди которых такие сети, как «Окко», 

WOG, «БРСМ-Нафта», SOCAR, OVIS, SHELL и др.

По информации департамента, значительная часть магази-

нов, которые еще не обеспечены оборудованием с автоном-

ным резервным питанием, заключают договоры на поставку 

указанного оборудования и его установку в кратчайшие сроки.

21 ноября Харьковский городской голова Игорь Терехов 
поздравил военнослужающих Десантно-штурмовых войск 
Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

Г
ородской голова отметил, что сегодня нет украинца, 

который бы не гордился своими воинами:

— Ваш уровень подготовки позволяет решать са-

мые сложные военные задачи. Благодаря вашему профес-

сионализму, силе, выдержке и маневренности, наша армия 

уверенно освобождает украинские земли. Подвиги десантно-

штурмовых войск вошли в историю.

Сегодня нет украинца, который не гордился бы своими 

воинами! Я желаю вам крепкого здоровья, душевных и физи-

ческих сил, семейного счастья и благополучия, удачи в бою. 

Скорой победы Украины!

ÃÎÐÄÈÌÑß ÑÂÎÈÌÈ 
ÂÎÈÍÀÌÈ!

ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß

В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ 
Сгенерировать выписку о месте жительства теперь можно 
в приложении «Дія».

Как сообщили в Центре предоставления административ-

ных услуг Харькова со ссылкой на Министерство цифро-

вой трансформации Украины, бета-тестирование услуги 

в смартфоне успешно завершено, и теперь выписку о месте 

жительства можно получить в несколько кликов.

Этот документ необходим для многих услуг, например, 

при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка 

в детский сад или при оформлении на работу. Чтобы полу-

чить выписку в смартфоне, необходимо:

 обновить приложение «Дія» и в разделе «Услуги» вы-

брать «Справки и выписки»;

 выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;

 нажать «Заказать выписку»;

 в течение нескольких минут заявка будет обработана, 

после чего в течение 24 часов можно будет скачать pdf-доку-

мент (при наличии сведений о запрашивающем в реестре).
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ЩО ІЗ СУБСИДІЯМИ
В умовах, коли доходи українців під час війни 

знижуються, очевидно, що охочих отримати субсидії 
не стане менше. На сьогодні в Україні виплати 

на комуналку отримують 2,5 млн сімей, середній 
розмір субсидії — 1800 грн.

Головна умова для отримання субсидії у тому, що за-

гальна сума комунальних платежів має перевищувати 

20% сукупного доходу сім'ї. Різницю між витратами на 

комунальні послуги та цими 20% сплатять із держав-

ного бюджету. При цьому субсидію можуть отримати 

як власники житла, так і орендарі, і переселенці. Що-

правда, для цього не має бути великої заборгованості 

з оплати за комунальні послуги: борги не можуть бути 

більшими за 3 місяці та розміром понад 40 неоподат-

ковуваних мінімумів (тобто 680 грн).

З 1 грудня призначатиме і виплачуватиме субсидії 

Пенсійний фонд, оскільки він має найбільш повну 

електронну базу гро-

мадян. Крім того, та-

ке рішення дозволяє 

застосувати екстери-

торіальний принцип, 

що вже діє при при-

значенні та виплаті 

пенсій.

При цьому для 

одержувачів виплат 

жодних змін не відбудеться, оскільки повноваження 

та реєстри передаються поетапно, а умови та критерії 

видачі субсидії не змінилися.

З 1 грудня заяви на субсидію можна подавати:

 до Центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП);

 у місцеві управління соцзахисту;

 до органів Пенсійного фонду;

 через електронний кабінет Пенсійного фонду;

 через «Дію».

Тим, хто отримував субсидію минулого опалюваль-

ного сезону, її перепризначать автоматично. Тобто 

жодних додаткових заяв, декларацій та інших доку-

ментів подавати не потрібно за умови, що не відбулася 

зміна у складі сім'ї.

Коли ж людина хоче оформити субсидію з нуля, во-

на може звернутися за її оформленням у будь-який 

час. Щоправда, є один нюанс. Якщо це зробити не 

пізніше ніж протягом двох місяців з початку опалю-

вального сезону, то субсидія буде призначена з по-

чатку опалювального періоду. Якщо ж заява надійде 

більш як за два місяці, субсидія буде призначена з того 

місяця, в якому людина за нею звернулася.

Загалом для оформлення житлової субсидії треба 

подати лише два документи — заяву та декларацію про 

доходи.

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПОДАЧИ ВОДЫ 
В ЖИЛЫЕ ДОМА. В ЧАСТНОСТИ, 
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ РЕМОНТНЫЕ 
БРИГАДЫ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС УСТРАНИЛИ 
80 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 60 СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 
И КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
16 ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК

Н
акануне аварийщики ликвидировали 13 порывов 

на трубопроводах и восстановили три смотровых 

колодца, а 21 ноября приступили к ликвидации 

17 повреждений на сетях, сообщили на предприятии.

— Продолжаются восстановительные работы на вну-

триквартальном водоводе диаметром 400 мм на пере-

крестке ул. Деревянко и ул. Новопрудной в Шевчен-

ковском районе. На этом участке расположены различные 

коммуникации, что осложняет проведение ремонтных ра-

бот. Также аварийные бригады реставрируют два техниче-

ски изношенных участка магистральных трубопроводов 

по пр. Людвига Свободы, — рассказал начальник службы 

наружных водопроводных сетей Шевченковского района 

Андрей Целогородцев.

Масштабные ремонты запланированы и в Салтовском 

районе, где в работе находится три повреждения на на-

ружных сетях Информацию об аварийных ситуациях 

харьковчане могут передать по тел.: 15-33.

ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌ 
ÏÎÄÀ×Ó ÂÎÄÛ

День студента — праздник молодых, 
креативных и целеустремленных — 
отметили в Харькове.

З
а активную гражданскую 

позицию, высокие дости-

жения в учебе, участие 

в научной и общественной дея-

тельности, формирование интел-

лектуального потенциала Украины 

Благодарность городского головы 

объявили студентам и курсантам 

23 учреждений высшего образова-

ния.

Поздравляя молодежь с Днем студента, Харьковский 

городской голова Игорь Терехов отметил, что сегодня 

у каждого свой фронт, и каждый делает все ради по-

беды:

— Есть студенты, которые защищают страну и родной 

город от врага, студенты-медики, спасающие жизнь, сту-

денты-волонтеры и те, кто продолжают обучение. После 

победы мы отстроим наш город и страну, и здесь очень 

пригодятся ваши знания. Я благодарен каждому из вас. 

Вы — наше будущее, и я уверен, что все ваши планы обя-

зательно реализуются.

Студенческое сообщество Харькова сделало символи-

ческий подарок городу — студенческий билет. Его Игорю 

Терехову передала студентка Харьковского национально-

го университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова 

Дарья Рудь как свидетельство того, что Харьков всегда 

открыт для молодежи, науки, инициативы и творчества.

В листопаді в Україні почали діяти нові правила 
дорожнього руху. Зокрема, тепер на дорозі може з'явитися 
жовто-червона розмітка та нові дорожні знаки.

У 
МВС пояснили, що зміни здебільшого зумовле-

ні необхідністю приведення положень ПДР від-

повідно до національних стандартів України, які 

розроблені з огляду на вимоги Конвенції про дорожні зна-

ки та сигнали.

Відтепер з початку листопада будуть нові дорожні зна-

ки, розмітка, правила руху велосипедистів, пішоходів та 

осіб з порушенням зору.

На дорогах з'являться знаки: житлова зона, пішохідна 

доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, 

напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоян-

ки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/

електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, 

платна дорога та її кінець, а також острівець безпеки, діа-

гональний пішохідний перехід та інші.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЖОВТОЧЕРВОНОЇ 
РОЗМІТКИ

До чинної розмітки додається нова — жовто-червона. Ця 

розмітка вводиться для заспокоєння руху, для позначення 

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до 

кільцевої розв'язки, для позначення місць перед виходами 

з території шкіл, концентрації ДТП тощо. Проте відпові-

дальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки 

проїжджої частини залишається такою, що і була.

ЗМІНИ У РУСІ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ, ПІШОХОДІВ 
ТА ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

З листопада набувають чинності:

 нове визначення велосипедної доріжки;

 поняття велосипедної смуги і велосипедного пере-

їзду;

 права та обов'язки велосипедистів та детальна регла-

ментація дій під час руху;

 регламент суміжного руху пішоходів та велосипе-

дистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Проте адміністративна відповідальність велосипедистів 

залишається незмінною.

ÇÌIÍÈ ÄÎ ÏÄÐ

ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒÛ 
ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ

В Харькове функционируют 24 государственных 
и семь частных учреждений высшего образования, 

в которых продолжают учиться более 
130 тыс. студентов.
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З ВЕСНИ ЦЬОГО РОКУ ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРИ ХМР БУВ РЕАЛІЗОВАНИЙ НОВИЙ ТВОРЧИЙ 
ПРОЄКТ ПІД НАЗВОЮ «МАЙБУТНЄ МИРНОЇ УКРАЇНИ!» У ЙОГО МЕЖАХ НА СТАНЦІЯХ МЕТРО 
І В ІНШИХ МІСЦЯХ ОРГАНІЗУВАЛИ ІМПРОВІЗОВАНІ БІБЛІОТЕЧНІ ПУНКТИ, ПРОФЕСІЙНІ ПЕДАГОГИ ТА 
ХУДОЖНИКИ ПРОВОДИЛИ МАЙСТЕРКЛАСИ З МАЛЮВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ. А АРТИСТИ ТА МУЗИКАНТИ 
ПІДБАДЬОРЮВАЛИ ЛЮДЕЙ СВОЇМИ ВИСТУПАМИ

П
роєкт реалізований за ініціативи Харківського 

міського голови Ігоря Терехова і був сприйня-

тий людьми позитивно, адже духовна наповне-

ність в наш тяжкий воєнний час, як ковток свіжого по-

вітря, що допомагає триматися, вірити у перемогу світла 

та добра.

 20 КОНЦЕРТІВ В МЕТРО, 12  ДЛЯ БІЙЦІВ
Артисти Харківського академічного театру музичної ко-

медії з перших днів війни були натхненні ідеєю допомог-

ти своїй країні, рідному Харкову. У театрі було створено 

концертну бригаду, до складу якої увійшов Олексій Гавін-

ський — заслужений артист України. Підібравши репер-

туар, артисти створили яскравий концерт з патріотичних 

пісень і вже наприкінці березня зв'язалися з Департамен-

том культури ХМР та стали виступати прямо на сходинках 

станцій метро. Директор та головний режисер театру Ігор 

Коваль розповідає: «Майже всі станції ми об'їхали з кон-

цертами. Люди зустрічали нас зі сльозами на очах. Потім 

метро запрацювало у штатному режимі, і ми стали їзди-

ти по військових частинах: в лісі співали, на базах, також 

у шпиталях, лікарнях, будинках відпочинку, у місцях де 

живуть переселенці».

Артисти кажуть, що 

коли вони виконують 

у фіналі популярну 

пісню «Червона кали-

на», глядачі встають. 

А у військових части-

нах просять акапельно 

виконати Гімн Укра-

їни. За цей час кон-

цертна бригада здобу-

ла популярність, тож 

виступає не тільки 

у Харкові, а й у різних 

громадах області.

Якщо говорити мо-

вою цифр, то з берез-

ня до листопада бригада театру дала 20 концертів в метро, 

а ще 12 — для бійців нацгвардії та тероборони в санаторі-

ях, військових шпиталях, в медкомплексі 602-го мікрора-

йону, селищах Бабаї, Покотилівка тощо.

Актор театру Олексій Андренко з квітня є незмінним 

ведучим усіх урочистих заходів ХМР — таких, як прийоми 

з нагоди державних та професійних свят та пам'ятних дат.

ВІДВОЛІКТИ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ ВІД ВІЙНИ
Навесні та влітку цього року, попри складну ситуацію 

в місті та постійні обстріли російської армії, Харківський 

академічний театр ляльок ім. Афана-

сьєва активно працював та надавав 

гідну відповідь викликам воєнного 

часу. Працівники театру створили во-

лонтерський ХАБ «Л.ОБ» (лялькова 

оборона), та впродовж всіх місяців 

війни активно працюють для забезпе-

чення необхідними речами цивільних 

і військових Харкова та області.

При цьому актори театру ні на мить 

не забували про свою основну місію. 

Починаючи з квітня театр ляльок по-

казував вистави на станціях метро, 

у бомбосховищах, в лікарнях, шко-

лах, будинках культури та просто не-

ба для того, щоб хоч трохи відволік-

ти дітей та дорослих від страшної ре-

альності війни.

Лише в метро у квітні-травні акто-

ри показали майже 30 вистав. Скіль-

ки після цього виступали по облас-

ті, усе ніяк не можуть порахувати. 

В межах волонтерського туру актори 

виїздили у Південне, Високий, Ме-

рефу, Кегичівку, санаторій «Бермін-

води», Шарівку, Валки, Баранівку, 

Мельникове, Зелений Колодязь… 

І скрізь на них чекають, їм дуже раді.

Творчих учасників, які їздять із 

виставами, п’ятеро: продюсер Ро-

ман Панченко, актори Олексан-

дра Шликова, Антон Андрющенко, 

Дар’я Кушніренко та Павло Савельєв. Олександра з Ан-

тоном грають дві вистави — «Принцеси бувають різні…» 

та «Івасик-Телесик». Ще Дар’я віднедавна проводить 

майстер-клас з виготовлення родинної ляльки-мотанки.

Актори вважають, що це велике щастя — чути у залах 

веселий і жвавий дитячий гомін, щирий і радісний сміх та 

бачити блиск у дитячих очах. Ці дивовижні миті у такий 

непростий час мають надважливе значення.

В липні театр навіть випустив прем’єрну виставу «Я 

НОРМ» за п'єсою Ніни Захоженко. Це історія про підліт-

ків із Бучі. Жива, пронизлива, щира. Про те, як світ ламає 

нас, забирає в нас те, що важливо. Але ми все одно трима-

ємось і пам'ятаємо, що ми — люди. Ми знаємо, що наста-

не день, коли війна закінчиться, і актори роблять все, щоб 

наблизити цей кінець.

 КОНЦЕРТИ В ХАРКОВІ І ЗА КОРДОНОМ
З 24 лютого колектив Харківського національного теа-

тру опери та балету ім. М. В. Лисенка через бомбардуван-

ня не зміг традиційно працювати на своїй сцені. Тому ад-

міністративне та творче керівництво театру разом з пере-

важною більшістю його персоналу знаходять форми вза-

ємодії зі своїми глядачами на імпровізованих концертних 

та сценічних майданчиках.

З кінця лютого і до сьогодні діють два основних проєкти 

театру: «Схід Опера — місту-герою Харкову» та «Схід Опе-

ра: долаючи відстань».

В межах творчого гуманітарного проєкту «Схід Опера — 

місту-герою Харкову» артисти та музиканти проводи-

ли невеликі вокально-інструментальні концерти в бом-

босховищах, метрополітені, на міських локаціях. З сере-

дини березня до початку квітня солісти та інструменталіс-

ти ХНАТОБу разом з ХМР організували та провели біль-

ше 20 концертів в місцях, де харків’яни переховувалися 

від бомбардувань. Головним організатором та ідейним на-

тхненником цього проєкту є нинішній в. о. генерального 

директора — художнього керівника театру, заслужений 

діяч мистецтв України Ігор Тулузов. В перших концертах 

на станціях метрополітену брали участь заслужені артис-

ти України соліст Схід Опера Володимир Козлов, дири-

гент Юрій Яковенко, музиканти оркестру та артисти хору. 

На прохання міської влади 19 березня у професійне свято 

комунальників на одній з найбільших станцій підземки 

артисти театру відбувався концерт для справжніх героїв 

Харкова. .

Починаючи з середини літа до мобільних концертних 

бригад ХНАТОБу приєдналися заслужені артистки Украї-

ни Олена Старікова та Лілія Кутіщева, солісти Схід Опера 

Максим Ворочек, Юлія Форсюк, Олександр Золотаренко 

та інші, артисти хору під управлінням головного хормей-

стера Олексія Чернікіна, камерний оркестр Схід Опера 

під керуванням Віри Литовченко. Програми концертів 

стають більш насиченими та різноманітними. Всього бу-

ло проведено понад 50 таких концертів. Але їх кількість 

постійно збільшується. Зараз артисти та музиканти театру 

кожного тижня проводять до 10 заходів. Вони виступають 

в храмах, школах, гуманітарних центрах та місцях розсе-

лення біженців, будинках ветеранів, частинах ДСНС та 

місцях дислокації ЗСУ.

Проєкт «Схід Опера: долаючи відстань» об'єднує заходи, 

які організовуються в інших містах Україні та Гастрольний 

тур «Європейський шлях», який зараз триває в основному 

в Словаччині. Артисти виїжджають з виставами та кон-

цертами в інші країни (Польща, Італія, Австрія, Франція, 

Німеччина, Литва, Ватикан).

За час перебування трупи театру в Гастрольному турі 

«Європейський шлях» з 25 квітня по 12 жовтня 2022 року 

було проведено майже 100 театральних і концертних захо-

дів та перформансів. Їх відвідали більше 40 тис. осіб.

ÌÀÉÁÓÒÍЄ ÌÈÐÍÎЇ ÓÊÐÀЇÍÈ!

Зворушливий факт. Під час виступів в метро 
артисти концертної бригади театру музкомедії 
навіть заспівали на весіллі. Хлопець із дівчиною 
познайомилися у метрополітені, за місяць вони 
вирішили розписатися у Харківській області, 
адже РАГСи Харкова були закриті. Молодята 
повернулися до міста та попросили артистів 
заспівати для них, щоб якось запам'ятати своє 
весілля. Вийшов такий собі імпровізований 

концерт.
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В
они всі дивляться не в диплом, а на особистість, 

досвід роботи і, звичайно ж, навички, яких з кож-

ним роком потрібно все більше і більше. Про те, 

що цікавить роботодавців зараз, пише Ukr.Media.

 КОМП'ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ
Ще пару десятиліть тому в поняття «грамотність» вкла-

далося вміння включати комп'ютер і працювати з програ-

мою Microsoft Word або Excel. Сьогодні цього недостат-

ньо.

Середньостатистичний співробітник, крім офісних 

програм, повинен уміти працювати з поштою, причому 

не лише відкривати і читати листи, а й налаштовувати ша-

блони, підписи, переадресацію та інші важливі речі.

Часто потрібна навичка роботи з електронними пла-

нувальниками. Корпоративне спілкування відбувається 

в месенджерах, які відрізняються від компанії до компа-

нії. Ну і, звичайно, не варто забувати про роботу зі всесвіт-

ньою мережею і створення бекапів (резервної копії існую-

чих файлів, папок та інших даних на комп'ютері).

 ПИСЬМОВІ НАВИЧКИ
Банального вміння писати буде замало. Хороший спів-

робітник має знати корпоративну етику листування, вмі-

ти складати письмові перекази того чи іншого матеріалу, 

миттєво робити звіти щодо будь-якого виду своєї діяль-

ності. Ті, що працюють з клієнтами, зокрема, з листуван-

ням більше, інші — менше, але його в будь-якому разі не 

уникнути.

 АДАПТОВАНІСТЬ
Сучасне життя рухається надзвичайно швидко. Якщо 

раніше досить було прочитати робочі обов'язки і неухиль-

но їх дотримуватися протягом десятиліть, то тепер прави-

ла гри можуть змінюватися миттєво навіть у межах однієї 

посади або спеціальності.

Хороший фахівець вміє швидко реагувати на нову ін-

формацію, підлаштовуватися під обставини, йти на комп-

роміси і самостійно поповнювати свої знання. Інакше 

його швидко спишуть з рахунку.

 РОБОТА З ВЕЛИКИМИ ОБСЯГАМИ ІНФОРМАЦІЇ
У будь-якому робочому середовищі — чи то школа, чи 

то університет або робота — є величезна кількість даних, 

статей, аналітики та книг, які можуть бути корисними. 

Крім того, багато посад припускають обробку і аналіз ве-

ликих масивів даних.

Якщо ви повільно працюєте з інформацією, то на її ана-

ліз у вас може піти цілий день. Вчіться зчитувати великі 

текстові та інформаційні поля, фільтрувати інформацію, 

робити цінні певні висновки і не звертати уваги на спірні 

моменти. У цьому вам допоможуть навички швидкочи-

тання, через які ви навчитеся читати вдвічі швидше.

Без попередньої підготовки людина читає зв'язний 

текст зі швидкістю всього лише 200–250 слів у хвилину. 

Швидкочитання навчить вас читати зі швидкістю від 500 

слів у хвилину. Це дозволить витрачати менше часу на пе-

ревірку пошти, читання статей, книг і документів.

 ЛЮДСЬКІ ЯКОСТІ
Дивно, але факт — щоб отримати хорошу роботу, вам 

треба бути хорошою людиною. Оцінка, звичайно, йде не 

в глибину особистості, а по верхах. Вам слід бути ввічли-

вими, коректними, вміти спілкуватися з різними людьми 

і в цілому подобатися, а не спричинювати страх або від-

торгнення. Це не пропозиція повністю змінити свою осо-

бистість, а, скоріше, натяк на важливість корпоративної 

культури, етики та правил поведінки. Їх вигадали не ви-

падково: вгору просуваються люди, з якими можна знайти 

спільну мову.

Дуже важливим є вміння вирішувати конфлікти. На 

співбесідах часто пропонують задля кейса конфліктні си-

туації, які потрібно подумки вирішити з мінімальними 

втратами. Щоб впоратися з цим завданням, ви маєте чітко 

розуміти, що важливо для спільної справи, але при цьому 

проявляти людяність і емпатію.

 САМОМОТИВАЦІЯ
Із самодостатнім співробітником ніхто не буде панька-

тися і мотивувати його на щоденну працю. Тому у нього 

має бути пристрасть до обраної справи, бажання рости да-

лі і дізнаватися нове. Вельми корисним для самомотивації 

буде розвиток в собі позитивного мислення. Та й узагалі 

в цілому ми краще робимо те, чим захоплені.

Компанії по-різному прагнуть заохотити своїх співро-

бітників, але, зазвичай, це заохочення нерегулярне, фраг-

ментарне або навіть несподіване. Тому призначайте собі 

нагороду за хорошу роботу самі. Якщо ви зробили щось 

дійсно добре, то не соромтеся повідомити про це началь-

нику. Зрозуміло, не в формі хвастощів, а як барвистий звіт 

про виконану роботу.

 КРЕАТИВНІСТЬ
Оригінальність заради оригінальності приносить ли-

ше шкоду, однак якщо ви можете звернути свою роботу 

в незвичайну форму, не втративши при цьому її суті, то це 

буде плюсом. У цьому світі багато співробітників, які ви-

конують свої робочі обов'язки для галочки, щоб отримати 

зарплату. Креативний підхід допоможе вам виділитися се-

ред маси таких статистів і показати, що ви не байдужі до 

своєї справи.

 ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ
Навички лідера аж ніяк не означають, що ви повинні 

прагнути стати керівником відділу, підминаючи всіх під 

себе. Перш за все, це вміння відстояти і довести свою точ-

ку зору, здатність взяти на себе відповідальність і показати 

надійність.

Ви маєте ставити перед собою високі цілі і прагнути їх 

досягти у будь-який спосіб. Хоча і здорова амбітність не 

зашкодить вашому резюме, якщо ви відчуваєте, що варті 

більшого.

 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
Світ XXI століття — це світ перемоги постмодернізму. 

Все у світі взаємопов'язане і впливає одне на одного. Тому 

до будь-яких проблем і завдань потрібно підходити комп-

лексно, досліджуючи їх із різних сторін і випробуючи різ-

ні теорії. Для цього потрібна гнучкість, широка ерудиція 

і вміння працювати в команді.

Щоб використовувати комплексний метод вирішення 

завдань, буде корисним вміння планувати і розкладати 

кожне завдання крок за кроком. В межах цих кроків мож-

на застосувати різні теорії, методи і поради, а в кінці під-

сумувати, проаналізувати і зробити висновок на їх основі. 

Консервативні погляди, які неможливо похитнути, у су-

часному світі приносять більше проблем, ніж користі.

ÂÈÌÎÃËÈÂI ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖI: 

ЯК ПРЕКРАСНО БУЛО З РОБОТОЮ В XIX СТОЛІТТІ! ДОСТАТНЬО НАВЧИТИСЯ ЧИТАТИ І ПИСАТИ  І ВИ 
ВЖЕ НА ГОЛОВУ ВИЩЕ БІЛЬШОСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ І МОЖЕТЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА ЧЕСНИЙ ШМАТОК 
ХЛІБА. У XXI СТОЛІТТІ РОБОТОДАВЦІВ ВАЖКО ЗДИВУВАТИ НАВІТЬ ДВОМА ВИЩИМИ ОСВІТАМИ

ÙÎ ЇÌ ÏÎÒÐIÁÍÎ?
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В Індустріальному районі багато будинків зазнали 
пошкоджень та руйнувань від снарядів, що в них влучили 
під час масованих обстрілів з боку окупантів. Одну з таких 
багатоповерхівок частково довелося розібрати, 
щоб не було подальшої руйнації.

М
и таке пережили, що нікому не побажаєш. 

Було відчуття, начебто будинок зараз просто 

розсиплеться. І нас всіх не стане в одну мить. 

Але дім похитався-похитався та таки встояв. Ми були такі 

щасливі, до нестями! Досі, коли згадую, дрижаки беруть. 

А спочатку й не зрозуміли, що трапилося. До того часу ми 

вже трохи звикли до вибухів, до ракет, що пролітають над 

головами, Але коли прилетіло нам, була паніка. Довго по-

тім відходили від стресу. Коли побачили наслідки обстрілу, 

жахнулися. Все навколо було всіяно склом, яке вилетіло 

з вікон, кам’яними дріб’язками та уламками. Крім нашого 

будинку, сусідні були також не в ліпшому стані. Навіщо, 

кому потрібна ця війна? Чого ці рашисти хочуть домогти-

ся? — питає та не чекає відповідей мешканка зруйновано-

го будинку Раїса.

— Було одне влучення в цей будинок в районі третього 

під’їзду, пошкоджено три плити перекриття покрівлі та од-

на плита у квартирі, — розповів виконроб КП «Харківжил-

буд» ХМР Денис Пилипов. — За допомогою співробітників 

ДСНС демонтували частину стіни. Частково вже виконали 

роботи з відновлення перекриттів, ремонтуємо дах. Потім 

вже будемо працювати в пошкодженій квартирі. Хочу ска-

зати, що всі об’єкти, на яких ми працюємо, складні, але ми 

працюємо на повну та без перешкод. Все буде добре.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «БАРАБАШОВО», СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАВШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВРАЖЕСКИХ 
БОМБАРДИРОВОК ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА, ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ. 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ХАРЬКОВСКИМ ГОРОДСКИМ 
ГОЛОВОЙ ИГОРЕМ ТЕРЕХОВЫМ И БУДЕТ ИНТЕГРИРОВАНА В ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПЛАН 
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХАРЬКОВА

М
эр отметил, что «Барабашово» должно 

стать центром европейского типа со 

зданиями торгового, офисного, жи-

лищного и социально-культурного назначения:

— Проведен демонтаж разрушенных объек-

тов. «Барабашово» в глобальном смысле убира-

ют. Сейчас, если вы поедете на «Барабашово», 

то увидите, что уже очень многого нет. Там бу-

дет торговля, так как у предпринимателей долж-

на быть работа, будут жилые микрорайоны, 

офисные центры. Также в этом районе планиру-

ется создать индустриальный парк. Промышлен-

ность и индустрия должны развиваться.

Руководство концерна «АВЭК» также завери-

ло, что «Барабашово», безусловно, сохранится 

как торговый центр: «Запланированные работы 

направлены, во-первых, на восстановление уни-

чтоженного из-за вражеских обстрелов, во-вто-

рых, на то, чтобы сделать торговый кластер более 

современным, инновационным, комфортным 

и удобным как для предпринимателей, так и для 

покупателей. Это не снос ТЦ и не перепрофили-

рование, а именно реконструкция и реновация, 

вывод его деятельности на качественно новый 

уровень».

Отвечая на вопрос, хватит ли предпринимате-

лям ТЦ «Барабашово» торговых мест после реконструк-

ции, там отметили, что при разработке концепции по-

слевоенного восстановления ТЦ «Барабашово» одним 

из ключевых моментов, заложенных в ее основу, являет-

ся сохранение рабочих мест для всех предпринимателей, 

которые в дальнейшем желают осуществлять розничную 

и оптовую торговлю. Создание новых логистических 

(в т. ч. новая автомобильная дорога), офисных или жилых 

объектов, обязательно будет учитывать интересы пред-

принимателей ТЦ «Барабашово».

– Помимо мощного и современного торгового кла-

стера, на части разрушенных вражескими обстрелами 

площадок появятся современные сооружения офисного, 

жилого, развлекательного, культурного, образовательно-

го, рекреационного и другого назначения с современной 

транспортной логистикой. Все вновь построенные объек-

ты будут отвечать современным требованиям пожарной 

безопасности, санитарным и другим нор-

мам. При полной сохранности функциона-

ла повысятся комфорт и безопасность как 

предпринимателей, так и посетителей ТЦ. 

В настоящее время начата работа над де-

тальным Проектом реконструкции и раз-

вития «Барабашово». Его утвердят только 

после обсуждений и консультаций с пред-

принимателями ТЦ и ведущими отечествен-

ными и мировыми отраслевыми специали-

стами. Проект, разрабатываемый в тесном 

сотрудничестве с Харьковским городским 

головой и специалистами горсовета, будет 

полностью соответствовать обновленно-

му Генплану города, он станет одним из 13 

якорных проектов послевоенного обновле-

ния Харькова. Пройдут общественные слу-

шания, в которых примут участие предпри-

ниматели, жители близлежащих районов 

и все желающие. Многих горожан сегодня 

также волнует вопрос, будет ли работать ТЦ 

«Барабашово» в процессе реконструкции? 

Реновация предусматривает постепенное 

осуществление строительства. Поэтапная 

дорожная карта проведения работ даст пред-

принимателям возможность перемещения 

торговых объектов с временно закрытых на 

реконструкцию зон к работающим. Рабочие места будут 

сохраняться, и у предпринимателей не возникнет необхо-

димости прерывать деятельность на время строительства. 

Имеющиеся мощности позволяют предложить на пере-

ходный период необходимые торговые площади без до-

полнительной нагрузки на бизнес арендаторов.

УВАГА, ЧАДНИЙ ГАЗ! 
ГАЗОВИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ 

ПРО НЕБЕЗПЕКУ
Опалювальний сезон цього року складний 

для всієї енергосистеми країни через удари по об’єктах 
критичної інфраструктури. В умовах, коли все працює на 
свій можливий максимум, в компанії АТ«Харківміськгаз» 
роблять усе для безаварійної та безперебійної роботи 

газових артерій міста.

В установі звертаються і до містян та нагадують, що 

безвідповідальне ставлення до правил безпеки може 

спричинити трагічні наслідки для життя та здоров’я 

людей. Тож їх дотримання зараз найголовніше!

— В опалювальний період дуже важливо виконувати 

основні правила безпечного користування газом у по-

буті. По-перше, використовувати справні газові при-

лади; по-друге, не залишати прилади, які працюють, 

без нагляду; по-третє, стежити за тягою у димових та 

вентиляційних каналах. Також треба не забувати про-

вітрювати приміщення, — нагадав головний інженер 

АТ«Харківміськгаз» Ігор Шухат. — Якщо з’явився за-

пах газу або газове обладнання вийшло з ладу, негай-

но повідомте в аварійну газову службу за номером 104. 

До приїзду працівників треба перекрити крани прибо-

рів, провітрити приміщення, не вмикати і не вимикати 

електричні прилади та освітлення.

Війна стала іспитом не тільки для мешканців міста, 

але й для підприємств критичної інфраструктури, зо-

крема і для «Харківміськгазу». Завдяки спільним ско-

ординованим діям спеціалістів Міськгазу, КП «Харків-

ські теплові мережі» Департаменту з питань забезпе-

чення життєдіяльності міста ХМР та інших комуналь-

них служб, керівництва Харкова, співробітників ДСНС 

вдалося зберегти працездатність міської системи газо-

забезпечення. За період бойових дій, там, де була мож-

ливість, відновлено газозабезпечення 160 тисяч спожи-

вачів, а також біля сотні газорегулюючих об’єктів. На-

разі газ є на всіх теплопостачальних об'єктах. Бережіть 

себе!

ÁÎËÜØÀß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÏÐÀÖÞЄÌÎ ÍÀ ÏÎÂÍÓ
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РЕГУЛЯРНІ ОБСТРІЛИ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ, 
ЩО ВИНИКАЮТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ, 
НЕ МОГЛИ НЕ ТОРКНУТИСЯ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ 
ОПЕРАТОРІВ. ЇХНІ БАЗОВІ СТАНЦІЇ ВИМАГАЮТЬ 
СТАБІЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИКИ, 
А ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЦЬОГО АКУМУЛЯТОРІВ 
АБО БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ МОЖЕ ДАТИ 
ЛИШЕ ТИМЧАСОВИЙ ЕФЕКТ. В УМОВАХ 
ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ ГОТОВИМ ПОТРІБНО БУТИ ДО 
ВСЬОГО, І ТЕЛЕФОН, ЩО РАПТОМ ЗАМОВК,  
ОДНА З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. ВПАДАТИ 
В ПАНІКУ ТА РОЗПАЧ НЕ ПОТРІБНО. ІНСТРУКЦІЯ 
НА ЦЕЙ ВИПАДОК Є

Д
о речі, не дивуйтеся, якщо під час відключень ду-

же повільно працює мобільний інтернет — опе-

ратори, щоб продовжити роботу мережі, вста-

новлюють пріоритети. Національна комісія, яка здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комуніка-

цій, радіочастотного спектру та надання послуг пошто-

вого зв'язку (вона ж НКЕК), у разі зникнення мережі ва-

шого оператора рекомендує скористатися національним 

роумінгом мережі іншого оператора.

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
Потрібно вимкнути автовибір мережі: для андрої-

дів — «налаштування — мобільна мережа — оператор», 

для iOS — «параметри — стільникові дані — вибір мережі». 

На будь-якому іншому телефоні (не смартфоні) це можна 

зробити у налаштуваннях. Але, залежно від моделей теле-

фонів, можуть відрізнятися назви 

в пунктах меню.

Виберіть доступну мережу. 

А їх у нас кілька — Vodafone, 

UA-Kyivstar, Lifecell. Якщо одна 

з вибраних мереж не спрацьовує, 

спробуйте підключитися на ме-

режу іншого оператора зв'язку. 

Якщо це не допомагає, переза-

вантажте телефон і повторіть ці дії 

знову.

Коли ситуація з електроенер-

гією погіршиться настільки, що 

зв'язок не з'являється вже кілька днів, то не залишайте 

спроби підключитися до мережі свого оператора. Робити 

це можна як вручну, так і увімкнувши автовибір мережі. 

До речі, купувати SIM-карту іншого оператора не потріб-

но. За відсутності стабільного сигналу у вашого оператора 

зараз можна підключитися за внутрішнім роумінгом до ін-

шого оператора через свою карту. Таке рішення було ухва-

лено у зв'язку з війною.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НЕ ПРАЦЮЄ ЗВ'ЯЗОК 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ РОУМІНГУ?

Таке також може бути. Але у цій ситуації висока ймовір-

ність, що саме з вашим телефоном щось не те. Потрібно 

переконатися, що ви випадково не ввімкнули на телефо-

ні «режим польоту». Якщо він вимкнений, то поцікавтеся 

в інших, хто поруч, чи є у них зв'язок. І якщо з'ясується, 

що є, перезавантажте свій теле-

фон. Вимкніть телефон, дістаньте 

та встановіть SIM-картку, пере-

вірте роботу SIM-картки на інших 

телефонах. Їх бажано мати два: 

основний, яким ви користуєтеся 

щодня, та резервний, призначе-

ний для форс-мажорних ситуацій.

Якщо зв'язок у інших є, а у вас 

немає, то причина, швидше за все, 

у вашій SIM-картці. В ідеалі мати 

власну запасну картку з мінімаль-

ною кількістю грошей на балансі 

у разі виходу з ладу основної.

А якщо зв'язку немає взагалі ні в кого, то пошкоджено 

інфраструктуру. І повідомляти оператора про це не по-

трібно — там про це вже повинні знати і вирішувати про-

блему, що виникла.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗВ'ЯЗКУ НЕМАЄ 
ДАВНО ТА ЗОВСІМ?

Такий сценарій у нинішніх реаліях є малоймовірним. 

Як мінімум тому, що служби зв'язку завжди прагнуть від-

новити його якнайшвидше. Але все можливо. Тому краще 

знати, як залишатися на зв'язку у такій ситуації.

 СЦЕНАРІЙ 1. Інтернет є

Можна скористатися домашнім або публічним Wi-Fi та 

підтримувати спілкування з колегами по ро-

боті або родичами за допомогою месендже-

рів, таких як Viber, Telegram та інші. Вони 

мають функції не лише надсилання письмо-

вих повідомлень. Але це рішення не підійде 

власникам кнопкових телефонів.

 СЦЕНАРІЙ 2. Інтернету немає

Мобільний телефон можна використо-

вувати як рацію. Щоб це зробити, потрібно 

встановити на телефоні спеціальні програми 

(Voxer Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie).

Та є два «але». Перше — це знову ж таки не 

про власників кнопкових телефонів. Друге — 

враховуйте той факт, що ваше спілкування в такому разі 

не є приватним. Його може підслухати будь-хто, якщо по-

трапить на вашу частоту. Але є і плюс — ви теж можете під-

слухати будь-кого і таким чином дізнатися якусь корис-

ну інформацію. Щоправда, радіус дії не великий, всього 

метрів 60–100. А ще такий зв'язок дуже залежить від пе-

решкод на шляху із співрозмовником. Із підвалу може не 

бути й 20 метрів.

Ще варто пам'ятати, що у різних адміністративних уста-

новах є стаціонарні телефони, як і у деяких житлових бу-

динках. Для початку дізнайтесь, у кого у вашому під'їзді є 

такий телефон, і домовтеся з господарем квартири зателе-

фонувати у разі нагальної потреби.

 ІНШІ ПРИЧИНИ ПОГАНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Якщо ви житель міста, то у вас немає проблем із неста-

чею кількості базових станцій мобільних опе-

раторів. Але навіть за таких умов зв'язок мо-

же бути поганим, це нормально — такий стан 

справ обумовлений конструкцією будинків, 

у яких ми знаходимося. Розташування стін, 

матеріал, з якого вони виготовлені, навіть дах 

із металевої черепиці, можуть бути причиною 

недостатньо хорошого з'єднання з мережею. 

Особливо складно це робити, перебуваю-

чи у підвалах, паркінгах та бомбосховищах. 

Щоб підвищити свої шанси для успішного 

з'єднання з мережею, іноді досить просто пе-

рейти в інше приміщення, піднятися вище. 

Або вийти надвір, якщо це безпечно.

У сільській місцевості проблема іншого характеру — там 

базових станцій операторів недостатньо. І вони знахо-

дяться одна від одної на віддаленій відстані. Через це вну-

трішні антени телефонів не в змозі ловити такий слабкий 

сигнал. Тут допоможе хіба що переміщення у бік такої ба-

зової станції. Можливо, із сусіднього села зв'язок вдасться 

спіймати, а з вашого — ні. А ось лізти на дерево чи гору — 

заняття, швидше за все, безглузде.

Вирішити проблему неякісного зв'язку можна як у селі, 

так і в місті, використовуючи зовнішні антени, що підсилю-

ють зв'язок. Вони роблять сильнішим сигнал, піднімаючи 

його на достатній рівень, щоб можна було вловити зв'язок.

ЯКИЙ ТЕЛЕФОН КРАЩЕ ЛОВИТЬ СИГНАЛ
Одвічне питання: що краще ловитиме мережу — смарт-

фон чи кнопковий телефон? Дати на нього однозначну 

відповідь складно. Але це не означає, що логічно не можна 

визначити, що краще. Кнопковий вигідніше за умов дефі-

циту електроенергії хоча б тому, що він здатний тримати 

заряд батареї навіть кілька днів. Тоді як потужний смарт-

фон добре, якщо «проживе» без підзарядки хоча б дві до-

би. Час можливості бути включеним, тут відіграє ключову 

роль. Зв'язок протягом кількох днів у вашому населеному 

пункті можуть відремонтувати, а ось смартфон до цього 

час може просто недотягнути. Що робити? Відповідь оче-

видна: той самий запасний телефон, який ми тримаємо 

на будь-який випадок, має бути іншої конструкції і з мі-

німальною кількістю додаткових функцій, встановлених 

у ньому на шкоду першорядній функції — зв'язку.

ÌÎÁIËÜÍÈÉ ÇÂ'ßÇÎÊ 
I ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍI ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÈ

СИТУАЦІЯ ОЧИМА ОПЕРАТОРА
Мережі мобільного зв'язку дуже залежать від ста-

більності електроживлення. Це необхідна умова для 

обладнання, яке є на базових станціях, комутаторах, 

технічних майданчиках.

– У разі нетривалої відсутності електроенергії базо-

ві станції мобільного зв'язку можуть автономно пра-

цювати кілька годин завдяки акумуляторам. Однак 

якщо відключення електроенергії має тривалу дію, 

мобільне обладнання вимикається, — розповіли екс-

перти компанії «Київстар».

У такому разі технічні спеціалісти мобільних опе-

раторів використовують дизель-генератори, до яких 

приєднують базові станції.

– Хоча співробітники компанії так само, як і їхні 

підрядники, намагаються робити це якнайшвидше, 

на жаль, технічні можливості для забезпечення необ-

хідної якості без живлення дизель-генераторами об-

межені у разі масштабних відключень електроенергії. 

Тому оператори, щоб максимально продовжити робо-

ту мережі, встановлюють пріоритети для послуг, які не 

є енерговитратними, — додали у компанії.

Наприклад, голосовий зв'язок, послуги SMS, мо-

більний інтернет, який вимагає багато ресурсів мере-

жі, під час відключення електроенергії можуть працю-

вати дуже повільно, але пріоритетні функції зв'язку 

підтримуватимуться в повному обсязі.
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Ãîðîñêîï íà 22 íîÿáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы будете немного растерянны из-за мелких проблем 

дома и на работе. Но все тревоги уйдут, если вы займетесь 

творчеством. После новолуния у вас появится возмож-

ность достичь успехов на профессиональном поприще.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
При оформлении документов и обсуждении совмест-

ных работ не следует игнорировать мелочи. Не исклю-

чены также перемены в организации, на этот раз вполне 

предсказуемые и разумные. Откажитесь от рискованных 

вложений и не давайте в долг.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам удастся решить конфликты, которые не давали 

покоя последние несколько недель. Лучше всего, если 

вы сделаете первый шаг для примирения. Семейным 

людям звезды советуют остерегаться соблазнительного 

искушения.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Хорошая возможность изменить жизнь в лучшую сто-

рону, но от вас требуются смелость и решительность. 

Прекрасное время и для людей творческих профессий 

— они могут стать фигурами популярными в своей сре-

де, и этот позитивный процесс получит продолжение.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
На вас свалится такой объем работы, что вы будете 

только успевать за указаниями начальника. Череда оши-

бок, срывов сделок, внезапного выхода из строя техни-

ки может подорвать уверенность в себе. Не пытайтесь 

все успеть, берегите нервы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Следите за своими расходами, иначе вы обнаружите 

образовавшуюся брешь в кармане. Возможны роман-

тические связи на работе, служебный роман, который 

перерастет в длительные отношения.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Старое хобби начнет приносить прибыль. У вас по-

явятся новые друзья и покровители. С их помощью вы 

сможете решить проблемы и подумать о перспективных 

делах. Вполне реально и возобновление прерванных 

когда-то отношений.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
В коллективе вас ждут конфликты на фоне столкнове-

ния интересов. Не спешите увольняться, если не устра-

ивают условия, подготовьте резюме и разошлите его 

в разные компании. Запишитесь на тренинг личностно-

го роста, это поможет вам увидеть свой потенциал.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Наступает период новых возможностей и принятия 

важных решений. Будьте уверены, новые события при-

несут только позитив. Многие из тех пар, кто расстался 

ранее, вновь воссоединятся.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Неделя принесет множество предложений, и каждое 

из них будет удачным в денежном плане. Безработные 

найдут дело своей мечты. Новое место может показаться 

вначале не подходящим, но позже вы убедитесь, что это 

лучший вариант.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Рабочие и творческие проекты отнимают все силы, но 

это принесет положительные плоды! Мужчины станут 

смелее в знакомствах, а женщины будут окружены вни-

манием щедрых поклонников. Многие из вас встретятся 

со старыми друзьями и добрыми знакомыми.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Ожидается много хлопот, связанных с обустройством 

быта. Настроение будет переменчивым из-за мелких 

неурядиц на работе и дефицита доходов. Однако все не-

приятности скоро закончатся, и вы почувствуете прилив 

сил. Если вы без работы, соглашайтесь на любую подра-

ботку, чтобы проявить свои способности.
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По горизонтали: 3. Заведение, в котором продают-

ся алкогольные напитки для распития. 7. Ребёнок или 

подросток женского пола. 8. Крупное монархическое 

государство. 9. Один из двух разрядов животных, лю-

дей. 10. Ударный музыкальный инструмент неопре-

делённой высоты звучания. 11. Декоративное садо-

вое растение с многочисленными душистыми цвет-

ками. 12. Прядь торчащих волос. 15. Вид рукоделия. 

17. Плоская кухонная ложка с дырочками для сни-

мания пены. 20. Полость, возникающая в органе при 

разрушении его тканей болезнью. 23. Семья молодых 

птиц, не отделившихся еще от старших. 26. Атмо-

сферное явление. 28. Жестяной сосуд цилиндриче-

ской формы с крышкой. 29. Поле, на котором выра-

щивают арбузы. 30. Мяч, забитый в ворота соперника. 

31. Амбар, помещение для хлеба, зерна. 32. День па-

мяти какого-нибудь святого, являющийся праздником 

для человека, названного его именем. 33. Частокол.

По вертикали: 1. Литературные воспоминания 

о прошлых событиях, сделанные современником 

или участником этих событий. 2. Шерсть ангорской 

породы коз. 3. Плоды стручкового красного пер-

ца. 4. Рекламный щит. 5. Принадлежность для иг-

ры в боулинг. 6. Продукт переработки целлюлозы 

для изготовления искусственного шёлка, целлофана. 

13. Проём в стене для входа и выхода. 14. Возглас, вы-

ражающий одобрение, восхищение. 15. Исторический 

период, эпоха. 16. Линия, проложенная строчкой. 

18. Согласие, порядок. 19. Стальной крюк для подве-

шивания шлюпок. 21. Честолюбие, тщеславие, спесь. 

22. Масса, составленная из соединения однородных 

или разнородных частей. 23. Мазь, употребляемая 

в медицине, косметике, технике. 24. Скат длинной на-

сыпи, возвышенности. 25. Вооружённая борьба меж-

ду крупными группами людей. 27. Изделия из глины, 

обожжённые и покрытые глазурью.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Паб. 7. Девочка. 8. Империя. 9. Пол. 10. Бубен. 11. Флокс. 12. Вихор. 15. Вышивка. 17. Дуршлаг. 20. Каверна. 

23. Выводок. 26. Гроза. 28. Бидон. 29. Бахча. 30. Гол. 31. Житница. 32. Именины. 33. Тын.

По вертикали: 1. Мемуары. 2. Мохер. 3. Паприка. 4. Билборд. 5. Кегли. 6. Вискоза. 13. Дверь. 14. Браво. 15. Век. 16. Шов. 

18. Лад. 19. Гак. 21. Амбиция. 22. Агрегат. 23. Вазелин. 24. Обочина. 25. Война. 27. Фаянс.

ДД
ля початку наведемо декілька цікавих фак-

тів про українську мову.

Українська входить до 30 найпоши-

реніших мов світу. Нею говорять понад 45 міль-

йонів осіб. Наша мова відрізняється від інших 

східнослов'янських мов своєю милозвучністю та 

унікальними словами і правилами. Що цікаво: укра-

їнська мова офіційно визнана однією з найкрасиві-

ших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю 

(після італійської) та третє — за красою лексики (піс-

ля французької та перської).

Сучасна українська мова містить приблизно 

256 тисяч слів. За лексичним запасом наша кали-

нова є найбільш спорідненою з білоруською — 84% 

спільної лексики. З польською та сербською ма-

ємо 70% і 68% спільних слів. На відміну від решти 

східнослов'янських мов, іменник в українській має 

7 відмінків. Особливістю нашої мови є кличний від-

мінок. Також, що цікаво, у нашій мові є три форми 

майбутнього часу: проста (я піду), складна (я йтиму) 

і складена (я буду йти).

 ІНШІ ЦІКАВИНКИ З ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Українська мова належить до старописемних мов. 

Вона виникла раніше за російську, німецьку, турець-

ку тощо. За даними вченого Василя Кобилюха, наша 

мова сформувалася ще в Х — IV тисячоліттях до на-

шої ери й походить зі санскриту. Перші слова з укра-

їнської мови були записані 448 року до нашої ери. Ві-

зантійський історик Пріск Панійський перебував на 

території сучасної України в таборі володаря Аттіли, 

і тоді записав такі слова, як мед та страва.

Українську мову офіційно визнали літературною 

після видання «Енеїди» Івана Котляревського. Так, 

саме Котляревського вважають засновником нової 

української мови.

Перший український Буквар видав 1574 року 

у Львові Іван Федоров. До наших часів дійшов лише 

один примірник книги. Його знайшли у 1927 році 

у Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гар-

вардського університету.

Починаючи з вісімнадцятого і до дев'ятнадцятого 

століття в українській мові використовувалося до 

п'ятдесяти різних систем письма.

Перший офіційний Український правопис затвер-

дили 17 травня 1919 року на Загальних зборах Укра-

їнської академії наук.

Найстарішою українською піснею вважають бала-

ду «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?».

Найбільше перекладів серед українських творів 

має «Заповіт» Тараса Шевченка. Його переклали 147 

мовами народів світу.

83% українців вважають, що українська має бути 

єдиною державною мовою в Україні.

ËÞÁIÒÜ ÊÀËÈÍÎÂÓ!ËÞÁIÒÜ ÊÀËÈÍÎÂÓ!
Милозвучна, унікальна та різноманітна. У цьому 
матеріалі ми розповімо найцікавіші факти про 
українську мову, які вас точно здивують. Адже у час 
повномасштабної війни з росією, як ніколи варто знати 
історію своєї мови, власне, як і її саму.
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