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М
ероприятие прошло на ба-
зе Харьковского нацио-
нального педагогическо-

го университета имени Г. С. Ско-
вороды. Игорь Терехов отметил, 
что с именем этого великого укра-
инского философа и  обществен-
ного деятеля наш город связан 
особенными крепкими историче-
скими нитями:

— Во многом именно благодаря 
Григорию Сковороде в  Харькове 
в  начале XIX века появился уни-
верситет, из факультетов которого потом 
сформировались флагманские вузы города. 
Григорий Саввович был учителем и  настав-
ником Василия Каразина. Его начитанность, 
многогранность и понимание того, что буду-
щее любого города — в развитии образова-
ния, нашли отклик в молодом Каразине и по-
могли реализовать идею открытия универси-

тета. Сегодня все мы переживаем нелегкие 
времена… Разрушенные российским агрес-
сором каразинские и сковородиновские кор-
пуса, а также Национальный литературно-ме-
мориальный музей Г. С. Сковороды в Сково-
родиновке никогда не сотрутся из памяти 
харьковчан. Удивительно и знаково, что под 
завалами учебного корпуса педагогического 

университета памятник Григорию 
Сковороде остался практически 
невредимым — как символ стой-
кости и силы духа Харькова!

Мэр также отметил, что сего-
дня, 3 декабря, в городе стартует 
образовательный марафон «Гри-
горий Сковорода сквозь призму 
современности». В течение меся-
ца в  сообществах Департамента 
образования (в  телеграм-канале 
«Харьков вдохновляет» и  соци-
альной сети Facebook) будут раз-

мещаться материалы, наработанные участ-
никами образовательного процесса к 300-ле-
тию со дня рождения философа:

— Сегодняшние школьники и  студенты 
принимают активное участие в проектах, по-
священных 300-летнему юбилею Григория 
Сковороды, а это значит, что его идеи нахо-
дят новое видение в современном мире.

ÌÛ — ÓÊÐÀÈÍÖÛ!
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЛОСОФИЯ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ И МЫ  УКРАИНЦЫ»
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ÁÓÄÓÙÅÅ
В рамках постоянного диалога Руководитель 
Офиса Главы государства Андрей Ермак провел 
телефонный разговор с советником Президента 
США по вопросам национальной безопасности 
Джейком Салливаном.

Андрей Ермак проинформировал собеседни-

ка об оперативной ситуации на фронте, а также 

о возможных шагах россии, которые она гото-

вит с целью продолжения террора против гра-

жданского населения Украины.

Стороны обсудили предоставление нашему го-

сударству поддержки для обеспечения прохожде-

ния зимнего периода. Было отмечено, что в ситу-

ации, сложившейся в украинской энергосистеме 

в результате ракетных атак рф, особую важность 

имеет обеспечение работы предприятий, а так-

же электроснабжения для населения. И в этом 

контексте очень важно найти разумный баланс.

Отдельно руководитель Офиса Главы госу-

дарств выразил благодарность США за поддержку 

запущенной Президентом Украины Владимиром 

Зеленским 26 ноября гуманитарной программы 

Grain from Ukraine.

— Реализация этой инициативы поможет стра-

нам Африки и Азии, оказавшимся на грани голода 

из-за блокирования россией путей экспорта укра-

инского продовольствия, — подчеркнул Глава ОП.

Андрей Ермак поблагодарил Джейка Саллива-

на, Президента США Джозефа Байдена, Конгресс 

и весь американский народ за поддержку Украи-

ны в борьбе за свободу, справедливость и безопас-

ное будущее для всех стран мира.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРМАТЕ ВИДЕОСВЯЗИ 
В САММИТЕ NYT DEALBOOK И ПООБЩАЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ

Г
лава государства выразил свою точку зрения на 

волнующий сегодня всех вопрос, а именно: когда 

закончится война:

— Украинцы — реалисты и понимают, что воюют с рос-

сийской федерацией, на территории которой происхо-

дят самые масштабные боевые действия со времен Второй 

мировой. Они сопровождаются военными преступлени-

ями: пытками, изнасилованиями, ракетными ударами по 

гражданским объектам и инфраструктуре. Война закончит-

ся тогда, когда мы победим, или когда этого захочет рф. Мо-

жет так случиться, что рф захочет только тогда, когда будет 

чувствовать, что она слабая, находится в изоляции и у нее 

нет партнеров. Именно поэтому сегодня так важна под-

держка Украины со стороны партнеров и всего свободного 

мира. Я очень благодарен за поддержку наших граждан, вы-

нужденных искать убежище в разных странах мира, но вме-

сте с тем призываю не повторять нарративы россии, 

пытающейся подсчитывать стоимость предоставлен-

ной Украине международной помощи или сравни-

вать войну в нашей стране с другими конфликтами. 

Стоимость этой войны измеряется, в первую очередь, 

жизнями украинских граждан, которые воюют за свобо-

ду и демократию не только в Украине, но и во всем мире. 

И, если Украина не выдержит, эта война расползется на дру-

гие территории и, может, даже на другие континенты.

Что касается вопроса бизнес-отношений с рф. Влади-

мир Зеленский убежден, что должна быть общая позиция 

мира, в том числе граждан, представителей бизнеса, от-

носительно ограничений контактов и возможностей для 

сотрудничества:

— Только это может заставить россиян задуматься над 

политикой своего государства. Влияние на Президента 

Путина имеет его общество. Если с их бизнесом продол-

жаются отношения других государств, то никакого дис-

комфорта они не будут чувствовать. Для них эта исто-

рия на территории нашей страны так и будет оставаться 

«специальной операцией», а не войной, которая уносит 

жизни.

Президент также призвал участников саммита под-

держивать Украину через фандрейзинговую платформу 

United24, на которой открыты сборы на актуальные ну-

жды и проекты, которые помогают нашему государству 

выстоять в борьбе с российским агрессором.

ÂÛÑÒÎßÒÜ Â ÁÎÐÜÁÅ 
Ñ ÀÃÐÅÑÑÎÐÎÌ!

С 1 ДЕКАБРЯ В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
Получить горячие обеды горожане могут в следующих 

учебных учреждениях:

— школа № 12 (ул. Чугуевская, 35-а);

— школа № 34 (ул. Локомотивная, 2);

— школа № 53 (ул. Грозненская, 48);

— школа № 4 (ул. Лермонтовская, 15/17);

— школа № 37 (ул. Академика Проскуры, 3-а);

— школа № 100 (ул. Лесопарковая, 111);

— школа № 107 (ул. Барабашова, 38-б);

— школа № 172 (ул. Метростроителей, 17);

— школа № 87 (ул. Башкирская, 2);

— школа № 152 (ул. Волонтерская, 57);

— школа № 171 (ул. Каменец-Подольская, 23);

— школа № 74 (ул. Туркестанская, 1);

— школа № 72 (пр. Героев Харькова, 246);

— школа № 160 (ул. Танкопия, 1);

— школа № 14 (ул. Амосова, 20);

— школа № 82 (пр. Героев Сталинграда, 171-б);

— школа № 95 (ул. Ньютона, 137);

— школа № 151 (ул. Днепровская, 10);

— школа № 68 (ул. Зерновая, 12-а);

– школа № 90 (пр. Гагарина, 207);

— школа № 6 (ул. Рымарская, 11);

— школа № 135 (ул. Сумгаитская, 1);

— школа № 150 (ул. Ахсарова, 3-а);

— школа № 23 (ул. Тюринская, 40-а);

— школа № 64 (ул. Р. Плоходько, 5-в);

— школа № 98 (пер. Писемского, 5);

— школа № 122 (ул. Бучмы, 34-г);

— школа № 139 (ул. Гвардейцев-Широнинцев, 40-ж);

— школа № 75 (ул. Шариковая, 46);

— школа № 85 (ул. Зубарева, 29);

— школа № 104 (ул. Библика, 55);

– школа № 168 (ул. Большая Кольцевая, 12);

— школа № 93 (пр. Ново-Баварский, 89-а);

— школа № 153 (ул. Академика Богомольца, 15);

– школа № 162 (ул. Пермская, 13).

Получить горячее питание может каждый, кто в этом 

нуждается. Прийти на пункт выдачи нужно со своей посу-

дой. Пункты работают ежедневно с 11:00 до 14:00.

Из резервного фонда бюджета Харьковской городской 
территориальной громады выделят 27,3 млн грн на 
приобретение бензина и дизельного топлива, разных 
типов электрокабеля и комплектов для освещения 
и энергообеспечения мобильных пунктов обогрева. 
Соответствующее решение было принято на состоявшемся 
30 ноября заседании исполнительного комитета 
Харьковского городского совета.

В
сего в городе планируется обустроить около 200 

пунктов обогрева. Они будут оснащены генерато-

рами, тепловыми пушками, а также источниками 

электропитания, чтобы люди могли зарядить телефоны. 

Кроме того, часть из них будут функционировать в качестве 

пунктов выдачи горячего питания.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ 
ÏÓÍÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÒÎÏËÈÂÎ
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ПАРКОВКА ТРЕБУЕТ 
КОНТРОЛЯ

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
просит патрульную полицию Харькова усилить 
контроль за соблюдением правил парковки.

С начала войны около 150–160 единиц разной спец-

техники КП «КВБО» Департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства ХГС ежедневно выезжает на 

улицы Харькова для поддержания санитарных норм, 

обеспечения жизнедеятельности и чистоты в городе. 

Однако проезду спецтранспорта часто мешают не-

правильно припаркованные автомобили во дворах 

многоквартирных домов, отметил директор предпри-

ятия Алексей Артикуленко:

— Владельцы автотранспортных средств относятся 

безответственно к парковке своих автомобилей и гру-

бо нарушают Правила дорожного движения Украины, 

где пунктом 15.10.(э) установлено, что запрещается 

стоянка транспортных средств ближе чем на 5 м от 

контейнерных площадок и/или контейнеров для сбо-

ра бытовых отходов, место размещения или обустрой-

ство которых отвечает требованиям законодательства.

В связи с тем, что хаотичная парковка приобре-

ла массовый характер, мы направили обращение 

в Управление патрульной полиции в Харьковской об-

ласти Департамента патрульной полиции с просьбой 

усилить контроль за соблюдением правил парковки 

в Харькове.

Информация об адресах «пунктов незламності» 
может меняться, поэтому данные по указанным ссылкам будут 
обновляться; информация о графиках работы учреждений 
потребительского рынка была предоставлена посторонними 
субъектами и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
может быть изменена по усмотрению руководства таких 

субъектов; в ближайшее время большинство субъектов частного 
сектора, которые будут работать при таких условиях, 

будут иметь наклейку «Работаем без света». 
Также данная информация появится в печатном виде 

(буклеты, постеры) в Центрах предоставления 
административных услуг, поликлиниках, метро и т. д.

У ХАРЬКОВЧАН МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ТРУДНОСТИ СО ЗВОНКАМИ 
В ИНФОРМАЦИОННОДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ «1562», КОГДА ОБЕСТОЧЕНЫ ГОРОД 
И ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ, НО ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, 
КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Т
ак, заявку можно подать через:

 сайт «1562»: https://1562.kharkov.ua/ru/order/

index/ (если не получается дома, можно прийти 

в ближайший «пункт незламності», где есть доступ к ин-

тернету (связи);

 при перегрузке линий на горячую линию «1535», ко-

торая временно вводится с 1 декабря;

 по телефону «15-62» со стационарного или мобиль-

ного телефонов («Киевстар», Vodafone — звонки бесплат-

ные, Lifecell — по тарифам мобильного оператора);

 по телефону: (057) 760-70-62.

За экстренной медицинской помощью при отсутствии 

электроснабжения в условиях военного положения мож-

но обратиться с мобильного или стационарного телефо-

нов по номерам: «103», «112», «101», «102».

Также работают резервные номера оперативно-диспет-

черской службы центра экстренной медицинской помо-

щи по мобильному или стационарному телефону:

(050) 040-03-76; (050) 040-05-21; (050) 040-09-34;
(095) 040-04-47; (067) 540-13-52; (067) 543-13-10;

(063) 950-93-33; (093) 288-23-58.
Для людей с недостатками слуха и речи — 

(098) 044-81-03.

Кроме того, можно набрать номера опера-

тивно-диспетчерской службы через Viber, 

Telegram, WhatsApp — (050) 308-75-98, 

Skype — 103kh. Еще есть возможность 

обратиться в пункты постоянного или вре-

менного базирования бригад экстренной 

медицинской помощи, полиции, ГСЧС, 

«пункти незламності», в ближайшую боль-

ницу или остановить автомобиль ско-

рой, полиции, пожарных и попросить о 

помощи.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
Харьковчане могут воспользоваться ин-

формацией о «пунктах незламності», ис-

точниках водоснабжения, больницах, вет-

клиниках, продовольственных магазинах 

и других заведениях потребительского рынка, которые 

будут работать без электроэнергии, тепла или связи.

Для этого можно скачать на телефон файлы с адреса-

ми — можно через городской чат-бот «Харьков — твой 

дом»: https://t.me/tviyDimKharkivBot. После авториза-

ции выберите раздел «Информация об объектах без элек-

троснабжения», а затем нажмите «Загрузить файлы». 

Откроется папка, где будут все необходимые списки, вы-

берите нужный и загрузите. Также данные будут доступны 

на интерактивной карте города в режиме реального вре-

мени https://smart.citynet.kharkov.ua и на государственном 

портале https://nezlamnist.gov.ua/.

Кроме того, актуальную информацию можно узнать на 

городской горячей линии, позвонив по номеру «15-62».

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ — 
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ

Бригады управления по техническому 
обслуживанию внутридомовых систем Комплекса 
«Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС продолжают 
подключать воду потребителям Салтовского 
жилмассива.

В 
частности, ведутся восстановительные рабо-

ты в домах по ул. Дружбы Народов в Киев-

ском районе, сообщил начальник управле-

ния по техническому обслуживанию внутридомовых 

систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан:

— Планируется обеспечить бесперебойное водоснаб-

жение всех домов, которые подключены к отоплению. 

Работы выполняем по заявкам потребителей, которые 

вернулись или планируют вернуться в свои квартиры 

в этом районе. Проверяем всю внутридомовую систему, 

меняем поврежденные коммуникации, ставим запорную 

арматуру. Привлекаем бригады нашего управления из 

других районов, в частности, сегодня помощь оказывают 

ремонтники Слободского участка. Также контролируем 

и прочищаем сети водоотведения, вводы в дома.

Ремонтники в Салтовском жилмассиве часто сталкива-

ются с засорением на внутридомовых системах отведения 

стоков, отмечает мастер участка Виктория Сущенко. Это 

вызвано еще и тем, что в некоторых домах пока отсутству-

ет подача горячей воды. К тому же холодную только под-

ключают:

— Недостаточный слив при низкой температуре не 

позволяет в полной мере наполнять канализационные 

сети, что и приводит к пробкам и засорам. Обращаемся 

с просьбой к харьковчанам более тщательно следить за 

тем, что вы выбрасываете в санузлы, ведь забитые кана-

лизационные системы создают неудобства каждому. Во 

время прочистки мы будем вынуждены перекрывать во-

ду, чтобы не произошло подтопления в нижних этажей 

и подвальных помещений. Поэтому учитывайте эти ню-

ансы и более бережно относитесь к сетям водоотведения.

Врачи Харьковской городской детской поликлиники № 1 
получили билирубинометр «MBJ20» для неинвазивного 
метода измерения уровня билирубина у новорожденных.

В 
Департаменте здравоохранения ХГС отметили, 

что такой метод существенно уменьшает стрессо-

вую и болевую нагрузку на новорожденных, со-

провождающую их во время забора венозной крови:

— Благодаря новому прибору достаточно прижать изме-

рительную головку прибора к выбранному участку кожи ре-

бенка. Это важно для начального скрининга и мониторинга 

значений билирубина при наблюдении и лечении желтухи, 

что дает возможность подробного наблюдения за динами-

кой желтухи и эффективностью проводимой терапии.

ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓÅÌ ÌÅÒÎÄÈÊÓ
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ØÂÈÄÊÎÏËÈÍÍIÑÒÜ ×ÀÑÓ: 
×ÈÌ ÄÎÐÎÑËIØÅ, 
ÒÈÌ ØÂÈÄØÅ?
ЧОМУ НАС ПЕРЕСЛІДУЄ ВІДЧУТТЯ, ЩО ТИЖНІ, МІСЯЦІ ТА РОКИ ПРОЛІТАЮТЬ 
ДЕДАЛІ ШВИДШЕ? ЧИ ДІЙСНО МИ СПРИЙМАЄМО ЧАС ІНАКШЕ В РІЗНОМУ 
ВІЦІ І ЧИ МОЖНА УПОВІЛЬНИТИ ЙОГО ХІД?

В
ас теж застала зненацька новина про те, що 

і цей рік незабаром добіжить кінця, і перш ніж 

ми встигнемо помітити, настануть Новий рік та 

Різдво? — питається оглядачка BBC Future Клаудіа Гам-

монд. — У дитинстві все було інакше. Здивовані вигу-

ки родичів про те, як сильно 

я виросла з часу нашої остан-

ньої зустрічі мені здавалися 

нудними та безглуздими. Те-

пер я добре розумію, про що 

вони казали, адже і сама по-

стійно дивуюся тому, як блис-

кавично почали пролітати 

місяці та роки. Колись літні 

канікули тяглися дуже довго, 

тепер я ледь встигаю поміти-

ти літо.

Чи можливо, що з миті тер-

актів 11 вересня минуло вже 

16 років, коли здається, що ті 

новини ми чули лише вчора?

Знаю, що в цьому я не унікальна. Відчуття, що час при-

скорюється, є дуже поширеним і вважається ознакою до-

рослішання.

Це підтверджують й експерименти, які показали, що 

наша здатність оцінювати проміжок часу змінюється з ві-

ком. Якщо попросити двадцятирічну та сімдесятирічну 

людину вгадати не рахуючи, чи пройшла хвилина, перша 

з них зробить це точніше. Тоді як для людини літнього ві-

ку час промине трохи швидше.

 ЕКСПЕРИМЕНТ
Американський біолог Роберт Б. Сотерн вирішив ді-

знатися на власному досвіді, чи відчує він сам ефект при-

скорення часу. Впродовж 45 років п'ять разів на день він 

вимірював і записував температуру свого тіла, артеріаль-

ний тиск, пульс та свою оцінку проходження хвилини.

Він не пропускав жодного дня, навіть під час відпустки. 

Дослідник хотів з'ясувати передусім, чи впливає час вжи-

вання медичних препаратів на їхню ефективність.

Хоча ця теорія спричинює скепсис у багатьох нау-

ковців, Сотерну вдалося виявити дещо цікаве про наше 

сприйняття часу.

З віком його вміння оцінити час стало менш точним — 

час, вочевидь, почав прискорюватися.

Втім, все не так просто, як здається 

на перший погляд. Те, як ми відчуває-

мо час, багато в чому залишається за-

гадкою. Вченим не вдалося виявити 

в мозку єдиної ділянки, яка відповіда-

ла би за цей процес.

Ми маємо біологічний годинник, 

який керує нашими добовими цикла-

ми сну та пробудження, однак він жод-

ним чином не впливає на наше сприй-

няття швидкості часу: секунд, хвилин 

або навіть років.

Проте різні нейропсихічні розлади 

вказують на те, що принаймні чотири 

різні ділянки головного 

мозку можуть відігра-

вати роль у нашому сприйнятті часу.

Наприклад, діти з синдромом Туретта 

(який виражається в численних моторних 

і голосових тиках) точніше оцінюють не-

великі інтервали часу, трохи більші за се-

кунду, ніж інші діти.

Це може пояснюватися тим, що в них 

частіше активується префронтальна кора 

головного мозку, за допомогою якої вони 

намагаються контролювати тики.

З іншого боку, для дітей с синдромом 

дефіциту уваги та гіперактивністю час йде 

набагато повільніше. Саме тому їм так 

складно просидіти п'ять хвилин на одно-

му місці.

Це підтверджує припущення, що наше сприйняття 

часу пов'язане з функцією дофаміна — нейромедіатора, 

який відповідає за відчуття задоволення чи відсутності 

болю.

СКАЖІТЬ «НІ» РУТИНІ
Попри всі ці спостереження, ідея, що плин часу з віком 

здається швидшим, є цілковитим міфом.

Насправді, все залежить від інтервалу часу, про який 

ідеться. Під час досліджень дорослі середнього віку за-

значали, що години і дні минають так само, як і раніше, 

а от прискорюються насамперед роки.

Причини цього феномену Клаудіа Гаммонд описала 

в своїй книжці «Деформація часу: досліджуємо загадки 

нашого сприйняття часу» (Time Warped: Unlocking the 

mysteries of Time Perception).

Річ у тім, що ми зазвичай оцінюємо хід часу двома спо-

собами. Дивимося на нього в перспективі, запитуючи 

себе, як швидко іде час у цей момент. І також оцінюємо 

його в ретроспективі, тобто замислюємося, як швидко 

минув вчорашній день чи тиждень?

Якщо відчуття в цих двох перспективах збігаються, 

плин часу здається рівномірним. Однак іноді ці відчуття 

розходяться.

І старіння є саме такою ситуацією. Дні минають із та-

кою самою швидкістю, як і раніше, але нас вражає кіль-

кість місяців та років, які пройшли з моменту певних по-

дій, або те, як швидко повертаються наші дні народжен-

ня.

Частково це пояснюється тим, що з віком в нашому 

житті дедалі менше нових вражень і дедалі більше рути-

ни.

Ми вимірюємо, скільки часу минуло, за кількістю по-

дій, які відбулися в цей уривок часу.

І отже, звичайний тиждень, не надто насичений но-

вими враженнями, залишає в нашій пам'яті відчуття, що 

час проминув дуже швидко.

СИТУАЦІЮ МОЖНА ВИПРАВИТИ
Якщо ви хочете, щоб вихідні не промайнули, як за-

вжди, припиніть валятися на дивані перед телевізором.

Натомість, наповніть свій час новим досвідом та вра-

женнями, і ввечері в неділю вихідні здадуться вам досить 

довгими.

З іншого боку, спитайте себе, чи дійсно ви хочете спо-

вільнити час. Адже всім відомо, що час повзе повільно 

в не дуже приємних обставинах, коли ми, приміром, хво-

ріємо, сумуємо або відчуваємо себе самотньо.

Тож, якщо вам здається, що життя проноситься дуже 

швидко, це, вочевидь, ознака того, що воно у вас є досить 

цікавим та насиченим.
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ÔIÍÀÍÑÎÂI ÏÈÒÀÍÍß
Â Î×IÊÓÂÀÍÍI ÁËÅÊÀÓÒÓ

У БУДЬЯКІЙ НЕЗРОЗУМІЛІЙ СИТУАЦІЇ НА КШТАЛТ БЛЕКАУТУ У ЛЮДИНИ МОЖЕ РОЗПОЧАТИСЯ ПАНІКА. 
ХОЧА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСВО ВЖЕ ПЕРЕЖИЛО ЧИМАЛО КРИЗ. ЗНОВУ І ЗНОВУ ПОСТАЮТЬ ТАКІ ПИТАННЯ. 

А ЧИ ВАРТО СКУПОВУВАТИ ДОЛАРИ СЬОГОДНІ? ЧИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БАНКИ В УМОВАХ МОЖЛИВОГО 
БЛЕКАУТУ? СКІЛЬКИ ТРИМАТИ ГОТІВКИ ПІД РУКОЮ, ВРАХОВУЮЧИ НИНІШНЮ СИТУАЦІЮ?

 ПРО КУПІВЛЮ ВАЛЮТИ
Головний ворог української гривні — паніка. Часто во-

на буває безпідставною або майже безпідставною, але ко-

ли на країну щодня летять ракети, погодьтеся: підстави 

для деякої нервозності все ж таки є.

Проте виконавчий директор Економічного дискусій-

ного клубу Олег Пендзін нагадує: курс залежить не від 

прильоту ракет, а зовсім від інших чинників. Наприклад, 

від обсягу західної допомоги Україні (якщо допомога ско-

рочується, НБУ друкує гроші, вони потрапляють на ва-

лютний ринок, курс зростає), але сьогодні про скорочен-

ня не йдеться. Також є залежність, скажімо, від обсягів 

експорту, але сьогодні зерновий коридор лишається. Тож, 

резюмував економіст, глобально гривні сьогодні нічого 

не загрожує.

На думку керівника аналітичного відділу Міжнародної 

Академії Біржової Торгівлі Андрія Шевчишина, тиск на 

гривню зберігатиметься, оскільки різко зріс імпорт. Вод-

ночас Україна отримала достатньо зовнішньої допомоги, 

щоб усунути цей пресинг. Тому шанси на те, що на валют-

ному ринку нічого не зміниться, досить великі.

Аналітик Олексій Кущ також не чекає на серйозну де-

вальвацію.

– Сьогодні є певні тривожні дзвіночки на кшталт за-

тримки 3 млрд євро від ЄС, але загалом усе йде за гра-

фіком,— каже аналітик.— Резерви НБУ становлять 23–

24 млрд доларів, 18 млрд євро нам обіцяли видати швид-

кими траншами, що компенсує затримку 3 млрд, а з кін-

ця весни-початку літа має стартувати нова програма кре-

дитування МВФ. Якщо це станеться, курсова стабіль-

ність збережеться.

Щодо купівлі валюти, то, каже Кущ, він би не хотів 

пов'язувати поради купувати долари та євро із ниніш-

ньою ситуацією, щоб не формувати неправильне уявлен-

ня: мовляв, раніше валюту не треба було купувати, а те-

пер треба.

– Якщо давати пораду, то вона проста: валюту варто 

купувати, якщо є ресурс для довгострокового інвестуван-

ня, тобто на рік і більше,— пояснює експерт.— Зрозуміло, 

що інфляція та перспективи девальвації гривні переви-

щують аналогічні показники долара та євро, тому купівля 

валюти є одним із способів збереження заощаджень. Що 

стосується диверсифікації, то американська економіка 

почуватиметься краще за європейську, оскільки США 

можуть собі дозволити більш агресивно підвищувати об-

лікову ставку без серйозної шкоди для економіки. Але 

все ж таки диверсифікація не завадить, і в євро цілком 

можна вкласти 15–20% накопичень.

Своєю чергою аналітик Данило Монін зазначає: з огля-

ду на те, що стратегічні підприємства в Україні працюють 

і мають постачання електрики краще, ніж, скажімо, на-

селення та торгові центри, імпорт, крім енергетичного, 

може суттєво впасти.

– Очевидно, що, якщо торгові центри не працюють 

і всі переходять у режим жорсткої економії, продаж ім-

порту може просісти навіть більше, ніж впаде наш екс-

порт, — вважає Монін. — З іншого боку, фінансова допо-

мога, що надходить, збережеться на рівні 3 млрд доларів 

на місяць. Тому я, в принципі, не бачу сенсу міняти зараз 

гривню на долари.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян також 

вважає, що національна валюта в перспективі 2023-го бу-

де надійним варіантом заощадження коштів, якщо немає 

планів виїжджати з країни.

– Якщо банки якийсь час не прийматимуть валюту 

у відділеннях, здати долари та євро можна буде через мі-

нял, які, розуміючи ситуацію, триматимуть максимально 

невигідний курс, — пояснив експерт свою думку. — Тож 

гривня, які б тяжкі часи не переживала, у цьому аспек-

ті на вигляд надійніше: продукти ми все ж таки купуємо 

за гривні. І у транспорті платимо гривнями. І за послуги 

розраховуємось гривнями. Зрозуміло, що можна домови-

тися за долари чи євро, але знову ж таки курс буде явно не 

на вашу користь.

 ПРО РОБОТУ БАНКІВ У БЛЕКАУТ
Що сьогодні турбує фінансово підкованих українців 

навіть більше, ніж курс, то це робота банків за можливо-

го блекауту. Другий тиждень усі лякають один одного, що 

банки перестануть працювати, магазини не приймати-

муть карти, та й готівку зняти буде неможливо. Чи буде 

таке?

Олег Пендзін вважає, що чутки про майбутній банків-

ський колапс схожі на ідеї евакуації 3,5-мільйонної сто-

лиці: і те, й інше — з розряду відірваних від життя при-

пущень.

– Що, в Україні немає генераторів? — міркує екс-

перт.— Свої дизель-генератори стоять у магазинах, на 

заправках — невже ви думаєте, що їх не можуть дозво-

лити собі банкіри? Банківська система працюватиме, 

підтримуватимуться системи карткових та електронних 

платежів, тож не варто розганяти паніку. Не треба впада-

ти в істерику та всіх переконувати, що все буде погано, 

нервуючи знайомих та сусідів. Так, проблеми будуть, ми 

годинами сидітимемо без електрики, але ми переживемо 

цю зиму.

Олександр Болтян каже, що відсутність електрики 

в країні, звичайно, ускладнить роботу банківського сек-

тора. З іншого боку, у банків, напевно, збережеться інте-

рес у тих же обмінних операціях, тому вони зможуть ви-

йти зі становища, наприклад, встановивши обмежений 

час роботи.

– Я не можу сказати, які саме підходи впроваджують-

ся, але банківська система зараз серйозно готується до 

можливого блекауту,— каже Андрій Шевчишин.— На 

сьогодні ризиків для банків я не бачу, але доступність 

до банкоматів чи відділень буде обмежена. Як відбува-

тимуться розрахункові операції у магазинах та кліринг 

операцій, зараз сказати складно. Враховуючи, що вели-

кі мережі мають свої генератори та зв'язок із фінансовою 

системою, ймовірно, для них не буде істотних змін.

Олексій Кущ також звертає увагу на те, що вже сьогод-

ні ми бачимо низку торгових мереж, які не просто пра-

цюють при відключенні електроенергії: у них працює 

інтернет і вони беруть до оплати картки. І таких мереж 

ставатиме більше, оскільки робота від генератора стає 

фішкою: раніше покупців залучали знижками, а тепер ге-

нераторами.

Щодо роботи банків, то, продовжує експерт, зараз НБУ 

розробляє програму роботи банків в умовах енергетичної 

блокади. Із того, що можна озвучити на широку аудито-

рію, експерт розповів про відкриття точок банківського 

обслуговування на базі станцій метрополітену.

– Це можна зробити у всіх великих містах, де є ме-

тро,— каже експерт.— У містах, де метро немає, такими 

опорними пунктами можуть бути лікарні, які також пере-

бувають на резервному електроживленні.

Словом, резюмував Кущ, завдання цілком вирішуване, 

тож банківський колапс в Україні не настане.

 ПРО ГОТІВКУ
Загалом експерти сходяться на тому, що за умов не-

визначеності в майбутньому мати запас гривні на життя 

просто необхідно.

– У поточній ситуації стратегію виживання у час бле-

кауту кожен має обирати для себе самостійно,— вважає 

Шевчишин.— Очевидно, що за відсутності світла основ-

ним засобом платежу буде готівкова гривня, тож необхід-

но мати певний запас міцності на цей час. Це продукти, 

ліки, необхідні речі, а також запас готівки щонайменше 

на кілька тижнів.

У свою чергу Олег Пендзін радить: знімаючи великі су-

ми з рахунків, пам'ятайте, що готівка — це приманка для 

різноманітних аферистів та шахраїв.

– Щодо конкретних сум, то тут все залежить від сі-

мейного бюджету,— каже експерт.— Я радив би зберігати 

гроші в обсязі, достатньому для двох-трьох великих за-

купівель. Особисто я користуюся лише карткою і взагалі 

щодо цього не переймаюся.

Олександр Болтян є прихильником того, щоб макси-

мально піти у готівку, хоч і погоджується: безпека є дуже 

вагомим чинником. Якщо квартиру пограбують, можна 

залишитись зовсім без грошей. Так що потрібно мати свій 

баланс між готівкою та коштами на карті.

Олексій Кущ не вперше говорить про те, що криза лю-

бить кеш, але, уточнює аналітик, це не означає, що по-

трібно піти та зняти всі гроші з картки чи депозиту. На 

думку експерта, оптимальний варіант — це мати під ру-

кою готівку у розмірі тримісячних витрат.
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ÐÎÁÈÌÎ ÂÑÅ, 
ÙÎ Â ÑÈËÀÕ
На Північній Салтівці чи не на кожному кроці помітний 
слід війни. Почорнілі від пожеж багатоповерхівки 
поступово перетворюються на конструкції, зашиті 
фанерою. В такий спосіб місцеві жителі намагаються 
зберегти те, що ще можна.

Всі ці місяці допомагають рятувати пошкоджені під 

час бомбардувань об’єкти соціальної сфери і волонте-

ри. Зараз будівлю однієї 

з місцевих поліклінік на-

магаються законсервува-

ти на зиму.

— Завдання — не до-

пустити попадання во-

логи та холодного вітру. 

Тому усі пошкоджені вік-

на закриваємо щитами 

ОСБ, а щілини задуваємо 

піною, розповідає волон-

тер Олексій Пуртов. — 

Харків — це Харків. Всі, хто тут залишився, вболівають 

за це місто. Так просто його нікому ніколи не віддадуть. 

Тому і працюємо, тому — допомагаємо.

За кількасот метрів від поліклініки у потрощеній 

війною школі працює ще одна бригада волонтерів. Во-

ни долучаються до ремонту у вільний від роботи час. 

Але багато чого встигли. Вікна в навчальному закладі 

вже в порядку, залишилося, кажуть, привести в більш 

менш прийнятний стан покрівлю. Харків’яни нараху-

вали тут із сім дірок від влучень різних снарядів.

— Ми намагаємося якось закрити пошкодження 

в даху. Я навіть не можу назвати, що сюди прилітало, 

мабуть, все. Зараз ми робимо каркаси, закриваємо їх 

дошками. Потім зверху — рубероїдом, потім просмоли-

мо, щоб ні дощ, ні сніг не потрапляв всередину. Нама-

гаємося зробити все, що в наших силах, щоб зберегти 

школу, — каже волонтер Василь Зарицький.

Від снарядів та ракет руйнувалися не тільки їхні будинки, 
але і спокійне та звичне життя. Життя, в якому харків’яни 
виховували своїх дітей та онуків, планували майбутнє.

В
се посипалося одночасно із розбитим склом, зга-

дують свої відчуття від перших прильотів меш-

канці одного з будинків в Індустріальному районі.

— О четвертій двадцять я відчула дуже потужний удар 

і почула звуки вибухів. Вибігла на балкон і побачила за-

граву на обрії зі сторони Чугуєва. Одразу зрозуміла, що це 

війна. Дуже злякалася, кинулася будити сина… Спочатку, 

в перші дні були розгублені, не знали, що робити. Спершу 

залишалися вдома. Я мешкаю на третьому поверсі, а на 

дев’ятому — приятелі. І якось так ми всі зібралися в моїй 

квартирі, та так сусіди в нас і залишились жити на деякий 

час. Це зберегло їм життя. Тому що одного дня, здається 

14 березня, в їх квартиру прямим 

влученням прилетів снаряд. Від 

хати нічого не залишилося, — при-

гадує Тетяна.

Пенсіонер Сергій пам’ятає, ніби 

це було вчора, коли і куди влучали 

снаряди:

— Перший влучив поряд з пі-

сочницею, слідом другий потрапив 

прямісінько в один з під’їздів, тоді 

ще людина загинула, випадковий 

перехожий. Третій впав на іншому 

кінці двору за двадцять метрів від 

будинку і залишив його без вікон. 

Два під’їзди вигоріли вщент. А мешканці в цей час, коли 

палав будинок, сиділи в його підвалі. Суцільний жах від-

бувався навколо, і стан людей такий само був. Нормаль-

на людина не може перебувати серед всього цього. Нехай 

я вже старий, а діти за що страждають? Їх шкода, скільки 

місяців у підвалах просиділи. Але ж життя триває. І наш 

район лікує свої рани, завдані ворогом. Ре-

монтуються будинки. Про один з них думав, 

що його знесуть. А ні, бач, відновлюють.

— Велика подяка від усіх жильців нашому 

міському голові Ігорю Терехову, без фінан-

сової підтримки з боку влади ми не змогли б 

почати ремонтувати наш будинок, який 

оформлений як ОСББ, — каже його меш-

канка Лариса. — Дякуємо будівельникам, які 

своїми руками відродили нашу домівку.

Виконроб фірми-підрядника В’ячеслав 

Долгов розповів, що після трьох влучень 

було багато руйнувань. Постраждали плити 

перекриття, дах, під’їзди. Наразі вже від-

новлені під’їздні групи: встановлені двері, поштукатуре-

ні стіни, все пофарбовано. Відремонтовано дах. Також, де 

потрібно, зробили нову цегляну кладку. Зараз ремонтують 

плити перекриття.

ЛИСТОПАД ЦЬОГО РОКУ СТАВ 
ДЛЯ АКТИВІСТІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ 
ЗМОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ ПРОДУКТИВНИМ 
У НАЛАГОДЖЕННІ МІЖНАРОДНИХ 
ЗВ'ЯЗКІВ

Н
ещодавно в Познані, що у Польщі, 

представниця Молодіжної ради Марта 

Мисягіна підписала меморандум про 

співпрацю між Молодіжною радою Харкова та 

Молодіжної радою міста Познань.

Метою меморандуму є подальший розвиток 

міжнародної молодіжної співпраці з нашим міс-

том-побратимом, а також розвиток партнерських 

відносин з Польщею. Підписання меморандуму 

було підтримано міською радою Познані. Сторо-

ни висловили свою підтримку новій ініціативі.

З нашого боку була висловлена подяка партнерам за 

підтримку прифронтового Харкова. У майбутньому, має 

надію молодь, спільними зусиллями будуть реалізовані 

нові потужні міжнародні проєкти.

Нагадаємо, загалом наші польські друзі продовжують 

допомагати Харкову всім найбільш необхідним. Нещо-

давно від польських благодійників наші волонтери отри-

мали велику партію консервів, які вже відправлені нуж-

денним у складі продовольчих пакетів.

Окрім того, завдяки плідній співпраці з польською сто-

роною Міська клінічна лікарня № 8 отримала сучасний 

рентген-апарат та багатофункціональні ліжка, незамінні 

при лікуванні хвороб серця. Також побратими допомогли 

із закупівлею високовартісного обладнання для 

військового шпиталю.

Ще завдяки співпраці харківський гарнізон ДСНС 

отримав 2 нові пожежні машини та низку необхідного 

обладнання, яке вже знаходиться у пожежних частинах 

міста.

Молодь щиро завдячує польським партнерам та продо-

вжує допомагати Харкову.

ÌIÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÒÐÈÂÀЄ

ÐÀÉÎÍ ËIÊÓЄ ÐÀÍÈ
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КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ПРИЙНЯЛО НА ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ КОНСТРУКЦІЇ, 
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 7399620

Реєстр конструкцій, прийнятих для тимчасового зберігання на території КП «Харківводоканал»

Обліковий № Дата надходження, 
адреса демонтажу

Інформація
про власника

Габарити (Д*Ш*В), 
м Матеріал та особливості конструкції Колір

1 2 3 4 5 6
Місце зберігання — вул. Коростельська, 46

К–506 27.09.2022
вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 2,25 * 3,32 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція у незадовільному стані, відсутні вікна та двері Коричневий

К–507 27.09.2022
вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 4,10 * 5,04 Тимчасова споруда — павільйон. Металева з ролетами, логотипом «3» на помаранчевому полотні, у незадовіль-

ному стані Помаранчевий

К–508 28.09.2022
вул. Василя Стуса, 11 Власник невідомий Орієнтовно 3,0 * 6,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з вікнами та решітками на них, з логотипом «Шиномонтаж» Бежевий

К–509 28.09.2022
вул. Василя Стуса, 11 Власник невідомий Орієнтовно 4,0 * 4,5 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція. Вікно з ролетом та дверима, з логотипом GastroMarket Не зазначено

К–510 29.09.2022
 вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 2,25 * 3,32 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з вікнами та ролетами, з малюнком овочей на фасаді Сірий

К–511 29.09.2022
 вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 2,25 * 3,32 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція у незадовільному стані, відсутні вікна та двері Сірий

К–512 06.10.2022
вул. Василя Стуса, 11 Власник невідомий Орієнтовно 4,9 * 4,4 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з ролетами та дверима, з логотипом «Сигарети Тютюн» Зелений

К–513 06.10.2022
вул. Василя Стуса, 11 Власник невідомий Орієнтовно 4,6 * 5,1 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція з ролетами та дверима, з логотипом «ПИВО» Зелений

К–514 12.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 5,2 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція у розібраному стані з логотипом «Одяг, Взуття» 

з вікнами та дверима Бежевий

К–515 12.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 5,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція у розібраному стані. З вікнами — 2 од., та дверима — 

2 од. з логотипами «CashPoint» та «Ломбард Благо» Бежевий

К–516 12.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 5,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція у розібраному стані, з ролетами з логотипом 

«Медтехніка на 602» Бежевий

Місце зберігання — пр. Гагаріна, 354

П–1 18–20.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий 5,2 * 4,8 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція — павільйон, з логотипом «Вацак», у розібраному вигляді 

та незадовільному стані (відсутні двері та вікно) Бежевий

П–2 18–20.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 5,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, з логотипом «Квіти», у розібраному вигляді та незадо-

вільному стані (відсутні вікна) Бежевий

П–3 18–20.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 4,8 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, з логотипом «Зоотовари», у розібраному вигляді та неза-

довільному стані (відсутні вікна та двері) Бежевий

П–4 18–20.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий 5,2 * 4,95 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, з логотипом Vodafonе, у розібраному вигляді та незадо-

вільному стані (відсутні вікна та двері) Червоного

П–5 26.10.2022
вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 3,1 * 2,1 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція, з ролетом, дверима та тентовим навісом Зелений

П–6 26.10.2022
вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 3,1 * 2,1 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція, обшита профнастилом, з ролетом та дверима Білий

П–7 26.10.2022
вул. Гвардійців-Широнінців, 108 Власник невідомий Орієнтовно 3,1 * 2,1 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція зі ставнями на вікнах та дверима Білий

П–8 25.10.2022
пр-т. Героїв Харкова, 190/1 Власник невідомий Орієнтовно довжиною 60 м Тимчасова споруда — паркан. Металева конструкція — паркан з профнастилу, з воротами, у незадовільному стані 

(відсутні секції) Зелений

П–9 25–28.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 4,6 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, з логотипом «Кит Груп» та «Обмін Валют», у розібраному 

вигляді та незадовільному стані (пошкоджені фасад, вікна та двері) Бежевого

П–10 25–28.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 4,9 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, з логотипом «Лото Маркет Ломбард», у розібраному ви-

гляді та незадовільному стані (пошкоджені фасад, вікна та двері) Бежевий

П–11 25–28.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 5,1 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, з логотипом AltBier, у розібраному вигляді та незадовіль-

ному стані (пошкоджені фасад, вікна та двері) Бежевий

П–12 25–28.10.2022
вул. Салтівське шосе, 147 Власник невідомий Орієнтовно 5,2 * 4,9 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, у розібраному вигляді та незадовільному стані (пошко-

джені фасад, вікна та двері) Бежевий

П –13 01.11.2022
вул. Дружби Народів, 202 Власник невідомий Орієнтовно 6,0 * 9,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, у розібраному вигляді та незадовільному стані (відсутні 

вікна, двері та стеля зі стінами) Не зазначено

П–14 02.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 4,1 * 8,1 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція, у незадовільному стані (частково відсутні вікна, двері та 

стіни) Червоний

П–15 02.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 3,0 * 2,2 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція зі ставнями на вікнах та дверима Зелений

П–16 02.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 3,05 * 3,10 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетом та дверима, у незадовільному стані (пошкоджені 

ролета, фасад та бокові стіни) Коричневий

П–17 03.11.2022
вул. Клочківська, 193 Власник невідомий Орієнтовно 3,6 * 8,6 Тимчасова споруда. Збірна конструкція виконана з дерева з використанням синтепону та тенту у розібраному 

вигляді Синій

П–18 04.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 4,55 * 3,07 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами та дверима у незадовільному стані (пошкоджені 

ролети та фасад) Коричневий

П–19 04.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 5,06 * 3,26 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з логотипом «Конорейка» з ролетом та дверима у незадовіль-

ному стані (пошкоджені ролет та фасад) Коричневий

П–20 04.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 3,05 * 3,50 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з надписом «ПП Федорченко», зі ставнями на вікнах Бежевий

П–21 04.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 3,60 * 4,40 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з логотипом «Домашнє м’ясо», з ролетами на вікнах, складної 

геометричної форми Синій

П–22 09.11.2022
пр. Ювілейний, 48 Власник невідомий Орієнтовно 5,11 * 6,08 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція збірного типу Сірий

П–23 10.11.2022
вул. Бучми,18 Власник невідомий Орієнтовно 4,51 * 3,60 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція у незадовільному стані (пошкоджені вікна та фасад) Синій

П–24 10.11.2022
вул. Бучми,18 Власник невідомий Орієнтовно 6,05 * 4,05 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція у незадовільному стані (пошкоджені вікна та фасад) Червоний

П–25 10.11.2022
пр. Людвіга Свободи, 34 Власник невідомий Орієнтовно 3,06 * 5,02 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з ролетами на вікнах Коричневий

П–26 10.11.2022
пр. Людвіга Свободи, 26 Власник невідомий Орієнтовно 3,10 * 4,20 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція зі ставнями на вікнах та дверима Бежевий 

з червоним

П–27 15.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 5,03* 5,01 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція з коричневими ролетами на вікнах Білий

П–28 15.11.2022
пр. Героїв Харкова, 306 Власник невідомий Орієнтовно 3,03 * 4,00 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція зі ставнями на вікнах Жовтий

П–29 16.11.2022
пр. Людвіга Свободи, 70 Власник невідомий Орієнтовно 4,2 * 6,0 Тимчасова споруда — кіоск. Металева конструкція виконана з профнастилу, вікна та двері закриті ролетами, з ло-

готипом «Квіти» Біло-зелений

П–30 18.11.2022
пр. Тракторобудівників, 107 Власник невідомий 4,54 * 6,12 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція у незадовільному стані (відсутні вікна та двері, порушена 

цілісність стелі) Бежевий

Багато людей евакуювалися або переїхали перечекати холодні дні на дачі. Квартири залишаються без нагляду тривалий 
час. Але ж ніхто не скасовував «мирні» комунальні проблеми. Отже, негаразди, що виникли в їхньому житлі, можуть 
відгукнутися і у вашому помешканні. Як уникнути потопів та як їх ліквідувати з мінімальними втратами.

 Від'їжджаючи, перекривайте крани

Пам'ятайте, що трубам у вашій оселі може бути багато 

років. А за старими треба доглядати особливо ретельно. 

Стояки та магістральні труби до уваги не беремо. Зверне-

мо увагу на ті, що перебувають на прибудинковій території 

в підвалах і в самих будинках. У когось нові труби, а у ко-

гось мінялися років 20 тому — і це ще непоганий варіант. 

Є й такі, що не міняли іх від часу побудови будинку, тобто 

50 років і більше. Саме ці ретрокомунікації можуть ство-

рити особливі та несподівані проблеми. При відключенні 

води падає тиск у системі водопостачання, при включенні 

відбувається його різке підняття. Тому перекритий кран 

на всю квартиру збереже сантехніку від удару прямого 

тиску. Особливо страшний прорив гарячої води. Все, де 

вона проходить, стає непридатним, тобто доведеться ро-

бити ремонт не лише собі, а й сусідам.

 Сміття — у трубі

Ще одна проблема, з якою ми до війни стикалися до-

сить рідко, — трубне сміття. Коли труби довгий час стоять 

без води, то окислюються, і внаслідок утворюється сміт-

тя.Зазвичай, це невеликі шматочки (вірогідніше, навіть 

пил), що накопичуються всередині. З часом, відпадаючи, 

вони створюють грудочки (назвемо їх «трубний тромб»). 

І навіть невеликі «тромби» можуть призвести до аварійної 

ситуації. Коли вода відключається, вона змішується в сис-

темі, внаслідок потім йде дуже брудна вода. Через гідро-

удари обсипається весь наліт і бруд, який є всередині. То-

му сантехники рекомендують людям ставити колби (колби 

механічного очищення, або фільтри, які видаляють із во-

допровідної води пісок, іржу та інші забруднення) на вхо-

ді. Навіть якщо полетить картридж, фільтр можна поміня-

ти, радять фахівці. Для ефективності потрібно поставити 

щонайменше дві колби. Перша, яка прийме на себе всяке 

сміття, може бути найдешевшою. Після включення вона 

повністю почорніє, зате бруд не піде далі по системі. Адже 

від бруду псуються і змішувачі, і бойлери, і пральні маши-

ни. Вхідні крани, коли людина їде з дому, краще перекри-

вати. А коли відновили подачу води, то потрібно почекати 

15–30 хвилин і не відкривати кран, щоб те сміття, яке на-

копичилося в трубах, не потрапило відразу вам у квартиру.

ÇÀÕÈÑÒÈÌÎ ÆÈÒËÎ ÂIÄ ÏÎÒÎÏIÂ ÒÀ ÏÐÎÒIÊÀÍÜ
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Ãîðîñêîï íà 3 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Лучшим средством от душевных ран, которые напо-

мнят о себе в это время, станут уединение и общение 

с природой. Даже несколько часов, проведенных в пар-

ке или за городом, позволят почувствовать себя спокой-

ным и отдохнувшим.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, 

даже если для этого есть повод: настроение винные па-

ры, как водится, поднимут только на время, а вот веро-

ятность после отрезвления снова впасть в депрессию — 

велика.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Если кому-то из окружающих сегодня удастся всерьез 

задеть вас за живое — проявите выдержку, и недоброже-

латель обязательно пострадает от собственной злобы. 

Будьте снисходительны, не стоит отвечать агрессией на 

агрессию.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Рутинные дела и заботы, которые навалились на ваши 

плечи в последнее время, не позволяют как следует рас-

слабиться. Переключитесь — вспомните, что выходные 

для того и придуманы, чтобы отдыхать. Займитесь чем-

нибудь приятным для души. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Не исключены ссоры среди близких людей. Главное, 

не принимать какую-нибудь одну сторону, это чрева-

то еще большим углублением конфликта. Лучше отне-

стись к ситуации объективно и помирить враждующих 

родственников. Роль миротворца сегодня вам под силу.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Во избежание неприятностей рекомендуется про-

явить осторожность: не прогуливаться в безлюдных ме-

стах в темное время суток и не надевать все лучшее сра-

зу — особенно это касается ювелирных украшений.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Войдите в режим разумной экономии: велик риск по-

тратить крупную сумму денег или купить дорогую, но 

совершенно бесполезную и не нужную вам вещь. Вече-

ром ждите гостей. Вы отлично проведете время.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Избавиться от плохого настроения — вплоть до де-

прессии — поможет физическая нагрузка: субботний 

день идеально подойдет для генеральной уборки и наве-

дения в доме идеальной чистоты и порядка. Обновите 

интерьер, сделайте перестановку — все это пойдет вам 

на пользу.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Возможно обострение хронических заболеваний: из-

бежать или минимизировать его можно будет, вспомнив 

о рекомендациях лечащего врача и начав (наконец-то!) 

им следовать. Не отказывайтесь от переговоров с парт-

нерами по бизнесу — они будут плодотворными.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Желательно максимально ограничить общение 

с окружающими, даже если речь идет о родственниках: 

уровень агрессивности в обществе будет настолько ве-

лик, что может надолго испортить моральный климат 

в семье.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
В этот день необходимо отказаться от любых финан-

совых операций — одна ошибка в цифрах, указанных 

в квитанции, и деньги уйдут на чужой счет, вернуть с ко-

торого их окажется более чем затруднительно.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Усталость и упадок сил, которые накроют вас с самого 

утра, уже после обеда могут трансформироваться в раз-

дражительность и даже агрессию, поэтому, несмотря 

ни на что, необходимо найти время для полноценного 

отдыха.
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По горизонтали: 1. Крепкий алкогольный напи-

ток из листьев голубой агавы. 5. Прекращение суще-

ствования разделением на отдельные части. 8. Назва-

ние различных устройств, приспособлений с деталью 

в виде зубьев, выступов. 9. Метание рыбами-самками 

икры. 10. Большая куча снега. 11. Изолированное по-

мещение, пространство. 12. Состояние общества при 

отсутствии или бездействии власти. 15. Высшее или 

среднее учебное заведение. 18. Глазурь для покрытия 

керамических изделий. 19. Задняя часть туловища. 

22. Самый высокий по регистру смычковый музы-

кальный инструмент. 24. Организация или лицо, ко-

торое финансирует какое-либо мероприятие. 28. Не-

большой излишек в весе товара. 29. Лицо, получаю-

щее доход в результате владения активами. 30. Иму-

щество, собственность. 31. Непрозрачный воздух, на-

сыщенный водяными парами или ледяными кристал-

ликами. 32. Травянистое бобовое кормовое растение. 

33. Взгляд на что-нибудь.

По вертикали: 1. Тип растительности. 2. Пряность: 

очищенная от верхнего слоя кора побегов тропиче-

ского дерева. 3. Летательный аппарат тяжелее воздуха. 

4. Освещённость, создаваемая небесным свети-

лом в месте наблюдения. 5. Вырезание деталей из 

текстильных материалов. 6. Швейцар в гостинице. 

7. Замена иностранной речи актёров фильма, телесе-

риала на другой язык. 13. Неясное выражение мыс-

лей, понять которые можно по догадке. 14. Авто- или 

мотогонки на специальных спортивных машинах. 

16. Травянистое однолетнее растение с цветками яр-

кой окраски. 17. Одичавшая австралийская домашняя 

собака. 20. Один из знаков монархической власти. 

21. Провал, углубление. 22. Опытный, знающий дело 

человек. 23. Крайнее усердие в чём-нибудь. 25. Бли-

жайшая к Земле звезда. 26. Правитель, заменяющий 

монарха. 27. Принятый порядок осуществления, вы-

полнения чего-либо.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Текила. 5. Распад. 8. Вилка. 9. Нерест. 10. Сугроб. 11. Отсек. 12. Анархия. 15. Колледж. 18. Эмаль. 19. Спина. 

22. Скрипка. 24. Спонсор. 28. Поход. 29. Рантье. 30. Имение. 31. Туман. 32. Клевер. 33. Аспект. 

По вертикали: 1. Тундра. 2. Корица. 3. Автожир. 4. Блеск. 5. Раскрой. 6. Портье. 7. Дубляж. 13. Намёк. 14. Ралли. 16. Люпин. 17. Динго. 

20. Скипетр. 21. Впадина. 22. Старик. 23. Рвение. 25. Солнце. 26. Регент. 27. Схема.

ЦЦ
я історична драма про єднання трьох ро-

дин та їхніх культур — українців, поляків, 

євреїв — не лише заради виживання, а й 

щоб зберегти надію на мирне життя. Події розгор-

таються у Івано-Франківську, тоді ще Станіславові, 

починаючи з 1938 року. На зміну тоталітарному ра-

дянському режимові приходять німецькі нацисти.

Викладачка співу Софія рятує від війни не лише 

свою доньку Ярославу, а ще й сусідських дівчаток 

(єврейську та польську), чиї бать-

ки стали жертвами окупантів. Щоб 

бодай трохи забути про страшне 

сьогодення та дати хоч якусь надію 

на щасливе майбутнє, Софія ра-

зом з дівчатками співають пісень. 

А Ярослава мріє примирити весь 

світ піснею «Щедрик», яка стає 

промінцем світла у мороці фашист-

ської та радянської окупації.

– «Щедрик» — це елемент самоідентифікації, 

який допомагає зрозуміти, хто ти. Так для маленької 

Ярослави — то пісня її родини, її коріння. У фільмі 

також звучатимуть польські та єврейські пісні, бо 

кожен народ має свою мову, свою пісню і своє пра-

во на існування, — ділиться режисер фільму Олеся 

Моргунець-Ісаєнко.

Незважаючи на те що картина досить трагічна, 

вона вважає, що її цілком можна переглядати разом 

з дітьми, — щоб вони теж знали нашу історію та ро-

зуміли, що перед обличчям зла треба об'єднуватись.

Фільм було знято в українсько-польській копро-

дукції 2020 року, але через пандемію, а згодом і че-

рез повномасштабне вторгнення він не зміг вийти на 

українські екрани. Його показали 

на багатьох зарубіжних фестивалях, 

а прем'єра відбулась у Варшаві.

В кінотеатрах України картину 

можна буде переглянути з 5 січня 

2023 року.

Виробництво фільму: Ама Віжн 

(Україна) та Stewpool (Польща) за 

підтримки Міністерства культури 

та інформаційної політики України.

Режисер-постановник: Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Автор сценарію: Ксенія Заставська.

У ролях: Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Со-

лодовник, Христина Ушицька, Йоанна Опозда, Андрій 

Мостренко, Томаш Собчак, Алла Бінєєва, Дарина Га-

ладюк, Мілана Галадюк, Мирослав Ганішевський, Ан-

дрій Ісаєнко, Оксана Муха, Анастасія Матешко, По-

ліна Трегубова, Тимофій Дмитрієнко, Яніна Руденська, 

Олександр Половець, Володимир Кравчик, Якоб Валь-

зер, Тетяна Круліковська, Світлана Штанько.

«ÙÅÄÐÈÊ» — ÏIÑÍß, «ÙÅÄÐÈÊ» — ÏIÑÍß, 
ÅËÅÌÅÍÒ ÑÀÌÎIÄÅÍÒÈÔIÊÀÖIÅËÅÌÅÍÒ ÑÀÌÎIÄÅÍÒÈÔIÊÀÖIЇЇ, , 
À ÂIÄÒÅÏÅÐ I ÊIÍÎÀ ÂIÄÒÅÏÅÐ I ÊIÍÎ
У січні виходить українсько-польська історична 
драма «Щедрик».
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