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Г
ородской голова рассказал, 
каким будет Харьков после 
войны, какие отрасли должны 

развиваться (в  частности, IT-кла-
стер), какая будет в  городе инду-
стрия:

— Первична именно экономи-
ческая модель, потому что город 
должен быть самодостаточным. 
В будущем мы не хотим искать ре-
сурсы на стороне. Для того, чтобы 
развиваться, Харькову необходи-
мо становиться экономически не-
зависимым. И  мы это уже плани-
руем. Вторым направлением рабо-
ты по созданию нового генплана 
является восстановление инфра-
структуры. В  частности, совместно с  ко-
мандой британского архитектора Нормана 
Фостера разрабатываются проекты новых 
жилых микрорайонов, которые построят 

с  применением новейших энергосберега-
ющих технологий. Уже сейчас смотрим на 
то, каковы залегания воды в том или ином 
микрорайоне, чтобы сократить плечо ее 

доставки, которая сейчас в  Харь-
кове составляет 140 км. Это су-
щественно снизит финансовые 
затраты.

Игорь Терехов подчеркнул, что 
российский агрессор нанес городу 
ущерб, который оценивается в мил-
лиарды долларов. Кроме жилого 
фонда, в разной степени поврежде-
ны 109 школ, 110 детских садов, 53 
медучреждения, котельные, водо-
проводы, энергетическая инфра-
структура, общественный транс-
порт:

— Сегодня мы работаем над тем, 
чтобы восстановить жилой фонд 
и инфраструктуру. Делаем все воз-

можное, чтобы харьковчане видели конкрет-
ные результаты нашей деятельности.

 Продолжение на стр.3
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ЭКОНОМИСТЫ ИЗ ОКСФОРДА И КЕМБРИДЖА РАБОТАЮТ НАД СОЗДАНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПОСЛЕВОЕННОГО ХАРЬКОВА, ЛЕЖАЩЕЙ В ОСНОВЕ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРОДА, СООБЩИЛ 
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÅÄÈÍÅÍÈÅ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с заместителем 
государственного секретаря США по политическим 
вопросам Викторией Нуланд и Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Соединенных Штатов 
в Украине Бриджит Бринк.

Глава ОП поблагодарил представителей США 

за визит, подчеркнув, что они могут лично увидеть 

реальную ситуацию и убедиться, что украинцы 

остаются мужественными, не покидают свои го-

рода, продолжают бороться:

— Я благодарен Соединенным Штатам Аме-

рики, Президенту Джозефу Байдену и его адми-

нистрации, в частности Государственному депар-

таменту, а также обеим палатам Конгресса и обеим 

партиям за поддержку. Победа Украины, в которой 

мы уверены, будет нашей общей победой. Сего-

дня наблюдается историческое единение не только 

внутри Украины — многие страны мира объеди-

нились вокруг помощи нашему государству. Сей-

час мы видим, что многие страны демонстрируют 

очень сильную позицию. Украина получает как во-

енную помощь, так и политическую — на уровне 

государств и международных организаций.

Андрей Ермак проинформировал Викторию 

Нуланд о формуле мира из десяти крайне важных 

пунктов, которую Президент Украины Владимир 

Зеленский представил лидерам G20 15 ноября. 

Стороны обсудили дальнейшие шаги по ее импле-

ментации. Отдельно Руководитель ОП поблагода-

рил партнеров за поддержку украинской инициа-

тивы Grain from Ukraine и участие в учредитель-

ном International Summit оn Food Security.

Стороны также обсудили проблематику усиле-

ния санкционного давления на агрессора.

Виктория Нуланд со своей стороны отметила, 

что мир видит, что украинцы продолжают бороть-

ся не только за свою свободу, но и за демократи-

ческие ценности. И это имеет огромное значение.

РОССИЙСКИЙ АГРЕССОР НАДЕЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗИМНИЙ ХОЛОД 
И ТРУДНОСТИ ЧАСТЬЮ СВОЕГО ТЕРРОРА. 
«НАЧАВШАЯСЯ ЗИМА, БЕССПОРНО, 
БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ. НО ВСЕ ЖЕ 
СЛЕДУЕТ ВОСПРИНИМАТЬ ЭТОТ ПЕРИОД 
НЕ КАК ИСПЫТАНИЕ, А КАК ВРЕМЯ, 
ПРИБЛИЖАЮЩЕЕ НАС К ГЛАВНОМУ  
К ПОБЕДЕ. КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ 90 ЗИМНИХ 
ДНЕЙ», СООБЩИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В СВОЕМ 
ВИДЕООБРАЩЕНИИ К НАРОДУ

Г
лава государства подчеркнул, что сегодня 

необходимо сделать все, чтобы выстоять эту 

зиму, как бы это ни было трудно:

— Выстоять — и мы выстоим. Выстоять этой зимой — 

это отстоять все. У россии пока еще есть ракеты и преиму-

щество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупан-

та нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам 

самую сильную мотивацию. Мы боремся за свободу, а это 

всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, 

а это объединяет вокруг Украины весь мир. Мы видим 

счастливых людей, когда они встречают украинский флаг 

в освобожденных городах — всюду, куда возвращается 

Украина. Возвращаются люди, ВСУ, все мы. А это значит, 

что нас ждут везде, где еще есть оккупация. Ждут 

и верят, что Украина вернется. Чтобы пройти эту зи-

му, мы должны еще больше помогать друг другу, чем 

когда-либо, и еще больше заботиться друг о друге. 

Мы должны быть еще более стойкими и еще более 

едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать ни-

каких внутренних конфликтов и распрей. Нужно 

еще больше взаимодействия, чем когда-либо. Вся 

Украина должна стать одним большим Пунктом 

Несокрушимости и работать каждый день, работать 

каждую ночь. Государство, бизнес, люди — все мы, 

украинцы, все вместе!

Владимир Зеленский также добавил, что Воору-

женные силы Украины крепко удерживают пози-

ции и даже самые сложные направления:

— Наши ребята — настоящие герои. И ключевая 

задача — и государства, и народа — делать все, что-

бы поддержать наших защитников и укрепить силы обо-

роны. И я благодарю всех, кто помогает усиливать Укра-

ину и кто после этой зимы обязательно сможет сказать, 

что приближение нашей победы — это также его личный 

результат, личное достижение.

ÂÛÑÒÎßÒÜ È ÏÎÁÅÄÈÒÜ!

В первый день открытия пунктов выдачи горячего питания 
данной услугой воспользовались более 10 тысяч харьковчан.

Н
а сегодняшний день пункты продолжают рабо-

тать, получить бесплатно горячую еду харьков-

чане могут в 36 школах города, сообщил Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов:

— Мы сделали это, не потратив ни копейки бюджетных 

средств. Это помощь наших городов-партнеров, городов-

побратимов, а также различных фондов. Повара нашего 

коммунального предприятия готовят еду, и мы раздаем го-

рячие обеды людям.

Городской голова также отметил, что в разных районах 

Харькова оборудуют более 200 пунктов незламности. Их 

снабжают генераторами, дровяными печками, аптечками, 

резервом воды и т. п.

В Харькове состоялся торжественный прием 
по случаю Международного дня волонтеров, 
который отмечают 5 декабря.

Х
арьковский городской голова Игорь 

Терехов вручил волонтерам награды го-

родского совета и поблагодарил за все, 

что они делают для победы Украины:

— С первого дня войны каждый из вас по зо-

ву сердца занялся волонтерством. Благодаря вам 

город выстоял, а Украина победит! Вы готовили 

и развозили еду, кормили военных, людей, кото-

рые укрывались от обстрелов 

в метро, помогали в больни-

цах, доставляли людям про-

дукты и медикаменты. Я по-

мню, когда были постоян-

ные обстрелы на Северной 

Салтовке, вы доставали лю-

дей из-под завалов, спасали 

детей, домашних животных. 

Это уже история, которая 

останется в душе харьковчан. 

Переоценить ваши поступки 

невозможно. Все, что вы де-

лали и делаете, — очень важно. Вы — настоящие герои, без 

которых наш город не получил бы свое героическое звание.

В самые сложные для нашей страны времена вы помо-

гаете обеспечивать всем необходимым тех, кто защищает 

Украину на передовой, спасает 

жизнь в больницах, кто выну-

жден искать пристанище вдали 

от дома, помогаете восстанав-

ливать город.

Бесстрашные и бескорыст-

ные. Для миллионов людей по 

всему миру вы стали примером 

милосердия, патриотизма и не-

сокрушимости. От имени всех 

харьковчан спасибо за все, что 

вы делали и продолжаете делать для нашего города и страны. 

Во многом благодаря вам Украина крепко держит оборону 

и уверенно идет к Победе! Желаю вам физических и душев-

ных сил, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÆÈÒÅËßÕ

ÃÅÐÎÈ ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ

Пункты выдачи горячего питания на базе учебных учреждения города начали работать в первый день 
зимы. 2 декабря харьковчане получили 15 935 бесплатных горячих обедов. В Холодногорском районе — 

1055, в Индустриальном — 1650, в Слободском — 1917, в Киевском — 2550, в Немышлянском — 2200, 
в Салтовском — 3492, в Основянском — 881, в Новобаварском — 1240, в Шевченковском — 950.



3Вторник 
6 декабря 2022 года Îò ïåðâîãî ëèöà

Продолжение. Начало на стр.1

В 
Харькове будут восстанавливать и ре-

монтировать после обстрелов дома как 

коммунальной формы собственности, 

так и кооперативные.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 

отметил, что в результате вражеских обстрелов 

около 500 домов в городе не подлежат восста-

новлению. Из них около 300 расположены на 

Северной Салтовке. Вместе с тем все здания, по 

возможности, должны быть отстроены:

— На Северной Салтовке заходишь во двор 

и видишь, что каждый дом пострадал, а потом 

приходят специалисты, делают экспертизу, 

и оказывается, что, даже если визуально кажет-

ся, что дом подлежит восстановлению,— сде-

лать это невозможно из-за глобальных повре-

ждений, и дешевле будет построить на этом 

месте новый дом. В восстановительных работах 

задействованы все строительные организации, 

и на каждый дом разрабатывается отдельный 

проект. Ремонтные работы в домах ЖК, ЖСК 

и ОСМД выполняют на условиях минималь-

ного софинансирования с жителями, чтобы 

соблюдать правила городской программы под-

держки жилищных кооперативов. В частности, 

сейчас восстанавливают один из кооперативов 

на Северной Салтовке.

Игорь Терехов также убежден, что необхо-

димо принять законодательную базу, которая 

позволит упростить процедуру выделения зе-

мельных участков для восстановления жилья 

и инфраструктуры в наиболее пострадавших от 

вражеских обстрелов городах:

— На территории новых жилых микрорай-

онов рядом с домами должны быть построены 

школы, детские сады, амбулатории и т. д. Если 

законодательно упростить процедуру, города 

после победы смогут отстроить еще быстрее. 

Я доносил свое мнение. Несколько раз разго-

варивал с высшим руководством страны, и, на 

мой взгляд, меня услышали. Я буду добиваться 

этого, потому что это будущее Харькова и мно-

гих других городов, таких как Николаев, За-

порожье, Буча, Ирпень. Харьков — второй по 

величине город Украины, поэтому нам нужен 

такой закон. Пусть он будет специальный, но 

будет!

ПОКА ПОЗВОЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ
Руководство Харькова продолжит финан-

сировать бесплатный проезд в общественном 

транспорте, пока будут позволять возможности 

бюджета города.

Все, что городская власть может сделать, она 

делает, заверил Игорь Терехов:

— Когда начал работать общественный 

транспорт, мы приняли решение, что проезд 

в нем будет бесплатным. Мы покрываем эти 

расходы за счет бюджета территориальной 

громады. Сейчас каждый человек должен был 

бы заплатить за проезд 50–60 грн в день. Это 

большая сумма, тем более когда у многих нет 

работы, поэтому пусть лучше люди потратят эти 

деньги на себя, а мы будем дотировать из бюд-

жета.

Мэр отметил, что пока нет сроков, когда го-

родская власть прекратит финансировать бес-

платный проезд:

— Сейчас сложно сказать точную дату, это 

будет зависеть от возможностей бюджета и об-

становки в городе. Пока нам тяжело, да, но мы 

держим ситуацию под контролем, и люди благо-

дарны нам за это. Когда не будет такой возмож-

ности, то я выйду к харьковчанам и откровенно 

об этом скажу. Но пока мы справляемся.

ЛОГИКА ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
В Харькове планируют переименовать около 

400 топонимов, связанных с названиями рос-

сийских городов и географических объектов, 

расположенных в рф. Работает топонимическая 

комиссия, в том числе с Институтом нацио-

нальной памяти и Харьковской топонимиче-

ской группой, сообщил Игорь Терехов:

— Поэтому переименования будут. Как вы 

знаете, в мае мы уже переименовали несколь-

ко знаковых улиц и проспектов, названия ко-

торых раздражали людей. Планируется, что бу-

дут переименовываться около 400 топонимов, 

но не за один раз. Для начала выберем 15–20 

улиц, которые вынесем на последующие сессии 

горсовета. Но мы будем тщательно к этому от-

носиться, прислушиваться к горожанам. Вме-

сте с тем надо провести тщательную разъясни-

тельную работу, объяснить людям логику пере-

именований. В спорных моментах необходимо 

руководствоваться национальными интересами 

и проукраинской позицией.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Из-за войны на площади Свободы в этом го-

ду не будут устанавливать новогоднюю елку, но 

устроят праздничные мероприятия на станциях 

метрополитена. Игорь Терехов подчеркнул, что 

новогодние праздники, конечно же, никто не 

отменял, но нужно сделать так, чтобы они были 

безопасными:

— Елки, такой, как мы привыкли, на площади 

Свободы не будет, потому что идет война, и мы 

должны это понимать. Впрочем, зачем мы во-

юем, если не можем нашим детям и некоторым 

взрослым устроить Новый год? Поэтому будем 

делать так, чтобы было безопасно. Постараемся 

удивить харьковчан интересными вещами, уви-

деть которые они смогут уже совсем скоро.

 ХАРЬКОВ  НАШ РОДНОЙ ДОМ
На сегодняшний день в Харькове прожива-

ет около 1,1 млн человек, в том числе тех, кому 

пришлось эвакуироваться с оккупированных 

территорий и зон боевых действий.

По прогнозам городского головы Игоря Тере-

хова, 95% харьковчан вернутся домой после 

окончания войны:

— Было зафиксировано несколько волн воз-

вращения харьковчан в город. Первая — в мае, 

когда в Харькове было относительно тихо, 

вторая — после освобождения от оккупантов 

большей части Харьковщины. Была еще одна 

волна, когда начали обстреливать все города 

Украины и начались перебои с электроснабже-

нием. Люди поняли, что для врага нет разни-

цы — Харьков, Киев или Западная Украина. Но 

ведь Харьков — это их родной дом, и они хотят 

здесь жить.

ÎÒÑÒÐÎÈÌÎÒÑÒÐÎÈÌ
È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÌ!È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÌ!

В восстановительных работах задействованы все строительные 
организации, и на каждый дом разрабатывается отдельный проект.

Руководство Харькова продолжит финансировать бесплатный 
проезд в транспорте, пока будут позволять возможности бюджета.

Новогодние праздники, конечно же, никто не отменял, 
но нужно сделать так, чтобы они были безопасными.
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З
окрема, у МОЗ наголошують, що у холодильни-

ку має бути температура 4 °C або нижче, у моро-

зильній камері — не вище -4 °C. Якщо вже елек-

троенергію відключили, дверцята холодильника та моро-

зильної камери треба тримати закритими, адже в цьому 

разі продукти залишаються безпечними до 4 годин у хо-

лодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 го-

дин у напівпорожній морозилці. У міністерстві 

радять заморозити контейнери з водою, щоби 

мати змогу зберегти їжу за температури 4 °C або 

нижче, якщо доведеться виймати продукти з хо-

лодильника. За можливості потрібно придбати 

сухий або блоковий лід. «Якщо електроенергія 

відключена більше ніж 4 години, помістіть лід 

до продуктів у холодильну камеру», — радять 

у МОЗ. Можна також придбати спеціальні аку-

мулятори холоду. У використанні вони ідентичні 

до пляшок із водою, але через наявність мікро-

схем утримують потрібну температуру довше.

Ніколи не потрібно пробувати їжу на смак, щоби пере-

вірити її безпечність. «Якщо маєте сумніви, викиньте її, 

а також будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи 

текстурою», — наголошують у міністерстві. Там також ра-

дять перевіряти температуру продуктів, що зберігаються 

в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом 

холоду.

— Ви можете безпечно повторно заморозити або при-

готувати заморожені продукти, які все ще міс-

тять льодові кристали або мають температуру 

4 °C або нижче, — зазначили фахівці.

Також варто спробувати заздалегідь підго-

туватися та зробити запас харчових продуктів, 

що не потребують особливих умов зберігання 

(хліб, печиво, бублики, консерви).

— При цьому віддавайте перевагу харчовим 

продуктам з мінімальною кількістю солі (реко-

мендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продук-

ту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

Також радять готувати страви у невеликій 

кількості, щоб не зберігати їх тривалий час. Ку-

пуючи харчові продукти, слід надавати перевагу тим, що 

найменше втрачають якість без холодильника. Крім того, 

продукти харчування також можна зберігати у термосум-

ці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном міну-

сова температура.

СКІЛЬКИ ПРОДУКТИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ 
БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?
 СВІЖЕ М'ЯСО

Сире м'ясо можна зберігати в холодильнику запакова-

ним не більше п'яти днів, а вже приготоване приблизно 

три-п'ять днів. Для тривалого зберігання без холодильни-

ка м'ясо потрібно пересипати 

сіллю, а перед вживанням до-

бре промити водою. За таким 

же принципом зберігається 

сира риба та всі морепродукти. 

Однак для продовження термі-

ну придатності риби відріжте їй 

голову, адже псується вона саме 

з неї.

 КОВБАСНІ ВИРОБИ

Сосиски та сардельки в рід-

ному пакуванні можуть зберіга-

тися без холодильника до двох 

тижнів, а відкритими — не довше одного.

Серед усіх м'ясних виробів найдовше зберігається на-

півкопчена ковбаса — до 12 діб. Якщо цей термін уже 

сплив, розведіть сіль у воді, змочіть рушник, замотайте 

ковбасу й перекладіть у прохолодне місце.

 ОВОЧІ, ФРУКТИ ТА ЗЕЛЕНЬ

Гриби збережуть свіжість до п'яти діб. Хорошим рішен-

ням стане обгорнути їх папером, а потім поліетиленом. 

Зелень і листя салату залишать-

ся свіжими протягом чотирьох 

діб, якщо їх зберігати сухими 

в закритому пластиковому па-

кеті. Більшість фруктів так са-

мо не зіпсуються довше трьох-

чотирьох днів, проте виноград, 

гарбуз, шпинат, селера, салат 

качанний будуть свіжими 10–14 

днів.

 МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Під час тривалих відключень 

зі зберіганням молочних про-

дуктів варто бути дуже уважними, адже отруєння ними є 

дуже небезпечним для людини. Норми зберігання молоч-

них продуктів обмежуються тижнем. Деякі види твердих 

сирів можна зберігати до двох тижнів. Це залежить від 

способу їх приготування.

Якщо вам потрібно продовжити життя молока, 

прокип'ятіть його з невеликою кількістю соди. Сир мож-

на загорнути в лляну тканину, просочену солоною водою. 

Потім перекладіть сир у пергамент і в прохолодне місце. 

Так він збережеться три дні.

 СИРІ ЯЙЦЯ

Можливо, ви здивуєтеся, але вони зберігаються чотири-

п'ять тижнів. А от круто зварені, помиті чи з подряпинами 

на шкаралупі не більше одного. Щоб перевірити свіжість 

яйця, потрібно опустити його в розчин солі. Якщо яйце 

свіже, то осяде на дно, а зіпсоване випливе на поверхню.

ЯКІ ПРОДУКТИ ДОПОМОЖУТЬ ЗІГРІТИСЯ 
ПІД ЧАС ХОЛОДІВ
 ГАРЯЧЕ ТА РІДКЕ

Насамперед зігрітися організму допоможуть гарячі на-

пої та бульйони. Чай, настоянки трав і, навіть, звичайна 

гаряча вода — зігріє людину щонайменше на пів годи-

ни. Відмінні якості має зелений чай — катехіни та кофеїн 

у цьому напої допо-

магають посилюва-

ти термогенетичні 

властивості один од-

ного.

Будь-які напої 

з кофеїном, флаво-

ноїдами та катехіна-

ми здатні підтрима-

ти тепло в організмі, 

навіть якщо вони 

ледь теплі.

А з бульйоном чи 

супом — ситуація зовсім інша. У перших стравах є потріб-

ні поживні речовини. І якщо у вас є можливість з’їсти суп 

на м’ясному бульйоні з овочами та сочевицею — тепло 

утримуватиметься в організмі набагато довше. Таку їжу 

можна вживати ввечері, перед сном.

Гарячий бульйон, як і чай, можна налити в термос, і він 

довго буде теплим. Отже, ви зможете зігрітися. На крайній 

випадок — можна запарити окропом порційний суп у па-

кеті або розчинити бульйонний кубик.

 М’ЯСО

М’ясна їжа однаково надає сил організму та тепла як хо-

лодною, так і теплою чи гарячою. Звичайно, з’їсти гарячу 

котлету краще, ніж холодну буженину.

Але в’ялене, запечене, сушене чи відварене м’ясо — 

основна їжа людей, які живуть за умов низьких темпера-

тур. Таку їжу раніше із собою брали у тривалі походи, на 

зимове полювання та у подорожі.

Найкраще використовувати: яловичину, птицю, ягня-

тину, у крайньому разі — свинину.

Якщо є можливість — запікайте у фользі або просто 

в духовці заздалегідь кілька шматочків м’яса, щоб у разі 

блекауту можна було б використовувати його для бутерб-

родів.

 СПЕЦІЇ

Додайте спеції у будь-які страви та напої під час холо-

дів. Вони допомагають запустити важливі процеси в ор-

ганізмі, які сприя-

ють терморегуляції. 

Стародавні китайці 

та індійці викорис-

товували спеції, щоб 

зігріти організм, по-

силити імунітет чи 

допомогти організ-

му одужати.

Зігрівають, при-

скорюють метабо-

лізм і підвищують 

температуру тіла: ім-

бир, кориця, кумін, гірчиця, кріп і петрушка, базилік, чорний 

перець, розмарин, коріандр, аніс, часник, лляне насіння

З гострим червоним перцем чилі чи халапеньо варто бу-

ти обережнішими. Річ у тому, що ці спеції спричинюють 

підвищений потовиділення, що може призвести до охоло-

дження тіла.

 СКЛАДНІ ВУГЛЕВОДИ

Втримати тепло в організмі допомагають продукти зі 

складними вуглеводами. Організм їх довше перетрав-

лює і, відповідно, гріє зсередини. До таких продуктів 

відносяться цільнозернові, крупи, картопля та сочеви-

ця.

З круп найкраще гріють коричневий рис, гречка, вівся-

на крупа, ячна та пшенична.

Що ще допомагає зігріти організм: мед, банани, риба, го-

ріхи, яйця, цибуля, буряк, рослинна олія, помідори.

ЇÆÀ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
ÒÀ ÁËÅÊÀÓÒ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНИЛО ПОРАДИ, 
ЯК ЗБЕРЕГТИ ЇЖУ БЕЗПЕЧНОЮ ДО ВЖИВАННЯ В УМОВАХ ТРИВАЛИХ ВІЯЛОВИХ 

ТА АВАРІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
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А
ле коли настають важкі часи, коли бракує гро-

шей або коли здоров'я чи життя перебуває під 

загрозою — саме тоді ви стикаєтеся зі справжнім 

викликом. Ось 5 простих порад, які допоможуть у важкі 

часи.

1 Згадайте про свої мрії та цілі
Щоразу, коли ви постаєте перед труднощами, на-

магайтеся згадати про свої мрії та цілі. Ваші мрії — це го-

ловна причина, через яку 

ви зараз тут перебуваєте 

у цьому місці і цих обста-

винах. І мета, яку ставите 

перед собою, це ваша мо-

тивація рухатися вперед. 

Тому, коли вам важко, 

спробуйте придивитися 

до своїх мрій та життєвих 

цілей.

Якщо ваша мрія не-

достатньо цікава, а мета 

слабка, ви обов'язково опустите руки й здастеся. Це од-

на з головних причин, чому більшість людей не досягають 

бажаного.

Якщо ж бажання реалізувати задумане справді потужне, 

ви зробите все, щоб досягти того, чого хочете. Ви стерпите 

все, щоб домогтися бажаного результату.

Якщо ви відчуваєте, що ось-ось здастеся, 
згадайте про кінцеву мету. Це підтримає вас, 

коли ви почнете падати.

2 Відстороньтеся
Іноді краще від-

сторонитися від ситуації, 

з якої ви не можете зна-

йти вихід. Чи знаєте ви, 

що Джек Ма, китайський 

мільярдер, який заснував 

Alibaba, завжди намага-

ється відійти від пробле-

ми, з якою він не може 

впоратися? Джек Ма роз-

повідає, що якщо йому не вдається розв'язати якусь про-

блему, він просто лягає трохи подрімати. І після короткого 

відпочинку він відчуває себе сповненим сил, а всі необхід-

ні рішення з'являються самі собою.

Ви можете спробувати його метод.

Абстрагуйтеся від проблем, щоб очистити 
свій розум.

Іноді, через те, що ви застрягли в певній ситуації, вам не 

вдається побачити загальну картину. Відступивши в сто-

рону й зробивши щось, абсолютно не пов'язане з пробле-

мою, яка виникла, ви дозволите своєму розуму віднайти 

ясність, необхідну для пошуку рішення. Постарайтеся 

вибратися на природу. Або просто прогуляйтеся. Поспіл-

куйтеся з іншими людьми, відпочиньте. Ви можете навіть 

взяти відпустку, щоб провести певний час далеко від по-

стійного місцеперебування.

3 Відмічайте прогрес та підраховуйте свої перемоги
Якщо ви розумієте, що вже не вдасться відсторони-

тися від ситуації і вам доведеться протистояти проблемі, 

спробуйте почати ви-

мірювати свій прогрес й 

підраховувати перемоги.

Замість того, щоб зви-

нувачувати себе в тому, 

що ви не домоглися ба-

жаних результатів, підра-

хуйте перемоги й зафік-

суйте, як багато ви вже 

досягли.  Думки про пе-

ремоги обов'язково під-

німуть настрій.

Саме з цієї причини люди святкують свої досягнен-

ня. Коли настають важкі часи, ви можете робити те ж 

саме.

Якщо життя збиває вас з ніг, підрахуйте удачі 
та оцініть досягнення.

Коли полковник Сандерс був змушений закрити свій 

ресторан, він вирішив все одно не здаватися. Він зібрався 

з думками й згадав про все, чого досяг та що йому вдається 

робити краще за інших. 

І завдяки цьому зміг продати свій рецепт смаженої кур-

ки, який зробив революцію в індустрії швидкого харчу-

вання. І як називався його рецепт? Kentucky Fried Chicken 

(«Смажене курча з Кентуккі»), скорочено KFC.

4 Ставайте сильнішими через труднощі
Мотиваційний оратор Ліс Браун одного разу сказав 

так: «Не кажіть, що у вас поганий день, скажіть, що у вас 

день формування харак-

теру». І він мав рацію. 

Проблеми, відмови, не-

вдачі й в цілому важкі ча-

си існують для того, щоб 

ви змогли вирости. Ви не 

зможете стати тим, ким 

маєте, не переживши 

важких часів. Поміркуй-

те про це. Якби в житті 

Джоан Роулінг не було 

життєвих труднощів, їй би, швидше за все, не спало на 

думку написати книгу про юного чарівника Гаррі Поттера.

Успішні люди домагаються успіху завдяки, й зокрема, 
з огляду на свої невдачі та важкі часи.

Ви маєте зрозуміти: якщо хочете досягти більшого 

в житті, вам доведеться побудувати власний характер, 

ставши людиною, яка гідна успіху.

5 Вчиться танцювати під дощем
Коли йде дощ, вчиться танцювати під дощем. Коли 

життя підкидає лимон, робіть з нього лимонад. Ви маєте 

сприймати труднощі як 

частину життя. Вони не-

обхідні вам, тому що до-

поможуть стати кращи-

ми. Наприклад, гусениці 

доводиться пройти через 

складний процес, перш 

ніж вона перетворюється 

на прекрасного метели-

ка. Те ж саме відбувається 

й у вашому житті.

Зрозумійте, важкі часи все одно колись настануть, так 

що просто навчіться приймати їх. 

Замість того, щоб дивитися на життя з похмурим 
й безрадісним виразом обличчя, почніть отримувати 

задоволення й насолоджуватися подорожжю, 
бо ви все одно вже сіли в цей потяг. 

Ви не зможете просунутися далі, якщо не навчитеся за-

знавати невдач. Саме тоді, коли ви берете на себе повну 

відповідальність за своє життя, все починає змінюватися. 

Щоб перейти на вищий рівень, вам необхідно пережити 

і успіхи, і невдачі. Тому просто змиріться з тим, що труд-

нощі неминучі, й почніть насолоджуватися подорожжю.

ІНОДІ ЖИТТЯ ЗБИВАЄ З НІГ, ЩЕ Й ПРИ ЦЬОМУ НАМАГАЄТЬСЯ ДОБИТИ ЦЕГЛОЮ. 
ТАКА РЕАЛЬНІСТЬ  НА ШЛЯХУ ДО ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ ВАМ, ЙМОВІРНІШЕ, ДОВЕДЕТЬСЯ 
БОРОТИСЯ ЗІ СКЛАДНИМИ СИТУАЦІЯМИ, ДОЛАТИ НЕГАРАЗДИ Й ПЕРЕЖИВАТИ ВАЖКІ ЧАСИ. 
ЯК ОТ ЗАРАЗ, ПІД ЧАС ВІЙНИ

ßÊÙÎ ÆÈÒÒß 
ÇÁÈÂÀЄ 

Ç ÍIÃ
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З метою впорядкування роботи міського наземного пасажирського транспорту 

загального користування на період воєнного стану, на виконання законодавства 

України з безпеки пасажирських перевезень, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 

14.05.2022 № 150 «Про затвердження тимчасової транспортної схеми м. Харкова на 

період воєнного стану» (зі змінами), виклавши додатки 1, 2 в новій редакції (до-

дається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань інфраструктури міста Водовозова Є. Н.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14.05.2022 № 150 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. ХАРКОВА НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 30.11.2022 № 397

ТИМЧАСОВА МЕРЕЖА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

№ з/п № м/т Назва маршруту Шлях прямування автобусних маршрутів 

1 2 3 4

1 20е «М-н Конституції — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги)» М-н Конституції — вул. Сумська — просп. Науки — вул. Отакара Яроша — вул. Балакірєва — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги)

2 21т «Автостанція Індустріальна — сел. Затишшя» Автостанція Індустріальна — просп. Героїв Харкова — Кільцева дорога — сел. Затишшя

3 28е «Ст. м. «Ім. О. С. Масельського» — вул. Краснодарська — ст. м. «Ім. О. С. Масель-
ського» Ст. м. «Ім. О. С. Масельського» — просп. Тракторобудівників — вул. Амосова — вул. Сонячна — вул. Краснодарська — просп. Тракторобудівників — ст. м. «Ім. О. С. Масельського»

4 32е «ДК ХЕМЗ — просп. Дзюби» ДК ХЕМЗ — вул. Броненосця Потьомкін — вул. Молочна — просп. Гагаріна — вул. Одеська — вул. Харківська — вул. Достоєвського — вул. Радіотехнічна — вул. Кибальчича — 
просп. Ново-Баварський — просп. Дзюби

5 33е «Ст. м. «Наукова» — просп. Жуковського» Ст. м. «Наукова» — просп. Науки — вул. Двадцять Третього Серпня — вул. Космонавтів — вул. Дерев’янка — Харківське шосе — вул. Академіка Проскури — просп. Жуковського

6 41е «Вул. Ужвій Наталії (коло тролейбуса) — автостанція Героїв Праці» Вул. Ужвій Наталії (коло тролейбуса) — вул. Леся Сердюка — вул. Академіка Павлова — автостанція Героїв Праці

7 47е «Вул. Світла — ст. м. «Університет» Вул. Світла — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — вул. Матюшенка — Журавлівський узв. — вул. Весніна — вул. Сумська — просп. Незалежності — ст. м. «Університет»

8 58е «Вул. Золочівська — вул. Москалівська (сел. Новоселівка)» Вул. Золочівська — вул. Алуштинська — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Полтавський Шлях — вул. Конєва — вул. Москалівська (сел. Новоселівка)

9 63е «Просп. Ювілейний (602 м/р) — вул. Клочківська (УКРНДІПРОТЕЗУВАННЯ)» Просп. Ювілейний (602 м/р) — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Героїв Праці — вул. Жилярді — вул. Чебишева — вул. Чкалова — Харківське шосе — вул. Дерев’янка — вул. Космо-
навтів — вул. Двадцять Третього Серпня — просп. Науки — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи — просп. Перемоги — вул. Клочківська (УКРНДІПРОТЕЗУВАННЯ)

10 64е «Ст. м. «Тракторний завод» — вул. Дністровська» Ст. м. «Тракторний завод» — просп. Архітектора Альошина — вул. Луї Пастера — вул. Дністровська

11 67е «Ст. м. «Холодна гора» — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)»
Ст. м. «Холодна гора» — вул. Полтавський Шлях — вул. Дудинської — Григорівське шосе — вул. Грушевського — вул. Баварська — пров. Коробейницький — вул. Доватора — 
вул. Семінарська — вул. Велика Гончарівська — вул. Конєва — вул. Маліновського — вул. Благовіщенська — вул. Дмитрівська — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») 
(у зворотному напрямку: вул. Чоботарська — вул. Маліновського — вул. Конєва і далі за маршрутом)

12 68е «Ст. м. «Проспект Гагаріна» — в/ч «Лікво» Ст. м. «Проспект Гагаріна» — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — Мереф’янське шосе — Сімферопольське шосе — в/ч «Лікво»

13 69е «Просп. Жуковського — ст. м. «Університет» Просп. Жуковського — вул. Академіка Проскури — вул. Чкалова — вул. Лісопаркова — Харківське шосе — вул. Сумська — просп. Незалежності — ст. м. «Університет» (у зворотному 
напрямку: просп. Незалежності — просп. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська і далі за маршрутом)

14 72е «Просп. Слави (Залютине) — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)» Просп. Слави (Залютине) — вул. Золочівська — пров. Афанасівський — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Новий Побут — вул. Курилівська — вул. Революції 1905 року — 
Новоіванівський міст — вул. Велика Панасівська — вул. Євгена Котляра — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)

15 75е «Просп. Дзюби — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)» Просп. Дзюби — просп. Ново-Баварський — вул. Китаєнка — просп. Любові Малої — вул. Дудинської — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — вул. Благовіщенська — 
вул. Дмитрівська — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська — вул. Маліновського — вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом)

16 77е «Пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) — вул. Євгена Кот-
ляра (Південний вокзал)»

Пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) — вул. Балакірєва — вул. Двадцять Третього Серпня — вул. Клочківська — пр-д Панасівський 2-й — вул. Велика Пана-
сівська — вул. Євгена Котляра (Південний вокзал)

17 78е «М-н Конституції — просп. Перемоги» М-н Конституції — вул. Сумська — вул. Дерев’янка — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи — просп. Перемоги

18 83е Ст. м. «Академіка Барабашова» — вул. Грищенка (сел. Кулиничі) Ст. м. «Академіка Барабашова» — просп. Ювілейний — просп. Тракторобудівників — Салтівське шосе — вул. Сьомої Гвардійської Армії — вул. Грищенка (сел. Кулиничі)

19 94е «Вул. Амосова (медкомплекс) — ст. м. «Турбоатом» Вул. Амосова (медкомплекс) — просп. Тракторобудівників — вул. Краснодарська — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — ст. м. «Турбоатом»

20 99е «Медучилище — ст. м. «Холодна гора» Медучилище — вул. Таборова — пров. Афанасівський — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Полтавський Шлях — ст. м. «Холодна гора» 

21 102е «Ст. Основа — просп. Олександрівський (ринок ХТЗ)»
Ст. Основа — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Льва Ландау — вул. Олімпійська — просп. Петра Григоренка — 
просп. Героїв Харкова — б-р Богдана Хмельницького — просп. Олександрівський — просп. Індустріальний — просп. Миру — просп. Індустріальний — просп. Олександрівський 
(ринок ХТЗ)

22 107е «Ст. Основа — вул. Ужвій Наталії» Ст. Основа — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Льва Ландау — просп. Ювілейний — вул. Гвардійців-Широнінців — 
вул. Ужвій Наталії 

23 123е Ст. м. «Проспект Гагаріна» — Основ’янське озеро» Ст. м. «Проспект Гагаріна» — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — вул. Сидоренківська — вул. Валдайська — вул. Достоєвського — в-д Достоєвського — Основ’янське озеро

24 128е «Ст. м. «Просп. Гагаріна» — вул. Біологічна (Диканівка)» Ст. м. «Проспект Гагаріна» — просп. Гагаріна — вул. Гольдбергівська (у зворотному напрямку: вул. Вернадського — Гімназійна наб.) — вул. Греківська — вул. Біологічна (Диканівка)

25 140е «Вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») — вул. Беркоса, 7 (Завод кера-
мічних труб)»

Вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — вул. Беркоса — вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб) (у зворотному напрям-
ку: вул. Беркоса — вул. Велика Панасівська — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)

26 204е «Вул. Ужвій Наталії (коло тролейбуса) — автостанція Індустріальна» Вул. Ужвій Наталії (коло тролейбуса) — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Бучми — просп. Тракторобудівників — просп. Архітектора Альошина — вул. Біблика — вул. Миру — 
вул. Роганська — просп. Героїв Харкова — автостанція Індустріальна

27 206е «Вул. Ужвій Наталії (коло тролейбуса) — автостанція Героїв Праці» Вул. Ужвій Наталії (коло тролейбуса) — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Дружби Народів — вул. Леся Сердюка — вул. Академіка Павлова — автостанція Героїв Праці

28 208е «Автостанція Героїв Праці — вул. Генерала Удовиченка (Данилівка)» Автостанція Героїв Праці — вул. Героїв Праці — вул. Ковпака Сидора — вул. Генерала Удовиченка (Данилівка)

29 209е «Вул. Бугрименка (сел. Лідне) — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)»
Вул. Бугрименка (сел. Лідне) — вул. Даргомижського — вул. Тімірязєва — вул. Ломоносова — вул. Чехова — просп. Ново-Баварський — вул. Китаєнка — просп. Любові Малої — 
вул. Дудинської — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — вул. Благовіщенська — вул. Дмитрівська — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному на-
прямку: вул. Чоботарська — вул. Маліновського — вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом)

30 212е «Вул. Світла — автостанція Героїв Праці» Вул. Світла — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — автостанція Героїв Праці

31 219е «Вул. Власенка, 3 — м-н Конституції» Вул. Власенка, 3 — вул. Москалівська — вул. Мар’їнська — Нетіченська наб. — вул. Університетська — пров. Спартаківський — м-н Конституції (у зворотному напрямку: м-н Павлів-
ський — вул. Університетська — Нетіченська наб. — вул. Мар’їнська — вул. Москалівська — вул. Власенка, 3)

32 224е «Вул. Довженка — ст. м. «Тракторний завод» Вул. Довженка — вул. Механізаторів — вул. Северина Потоцького (у зворотному напрямку: вул. Генерала Момота) — просп. Олександрівський — просп. Архітектора Альошина — 
ст. м. «Тракторний завод»

33 241е «Вул. Шишківська, 8 — ст. м. «Київська» Вул. Шишківська, 8 — вул. Саперна — вул. Шевченка — ст. м. «Київська»

34 243е «Ст. м. «Холодна гора» — Залютине (пансіонат)» Ст. м. «Холодна гора» — вул. Полтавський Шлях — вул. Золочівська — пров. Золочівський 1-й — вул. Ігоря Муратова — Залютине (пансіонат) 

35 260е «Ст. Основа — БК ХЕМЗ» Ст. Основа — вул. Валдайська — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — вул. Морозова — вул. Плеханівська — вул. Храмова — 
вул. Тарасівська — пров. Старомосковський (у зворотному напрямку: вул. Плеханівська — вул. Молочна — вул. Броненосця Потьомкін) — БК ХЕМЗ 

36 272е «Вул. Світла (533 м/р) — м-н Конституції» Вул. Світла (533 м/р) — вул. Героїв Праці — просп. Тракторобудівників — вул. Валентинівська — вул. Барабашова — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — Харківська наб. — пров. Вір-
менський — м-н Павлівський — вул. Університетська — пров. Мечнікова — м-н Конституції (у зворотному напрямку: просп. Героїв Харкова — Харківська наб. і далі за маршрутом)

37 273е «Ст. м. «Холодна гора» — Липовий Гай» Ст. м. «Холодна гора» — вул. Полтавський Шлях — вул. Дудинської — просп. Любові Малої — вул. Китаєнка — просп. Ново-Баварський — вул. Чехова — вул. Перовської — Липовий Гай

38 281е «Ст. м. «Академіка Барабашова» — вул. Краснодарська — ст. м. «Академіка Ба-
рабашова»

Ст. м. «Академіка Барабашова» — просп. Ювілейний — Салтівське шосе — вул. Медична — вул. Амосова — вул. Сонячна — вул. Краснодарська — вул. Велозаводська — вул. Амо-
сова — вул. Медична — Салтівське шосе — просп. Ювілейний — ст. м. «Академіка Барабашова»

39 296е «Просп. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки) — ст. м. «Держпром» Просп. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки) — вул. Академічна — вул. Академіка Вальтера — вул. Ентузіастів — просп. Академіка Курчатова — Харківське шосе — вул. Сумська — 
просп. Незалежності — просп. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська і далі за маршрутом

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради І.С. КУЗНЄЦОВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 30.11.2022 № 397

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14.05.2022 № 150 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. ХАРКОВА НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ»

ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14.05.2022 № 150 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. ХАРКОВА НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ» 

В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 30.11.2022 № 397

ТИМЧАСОВА МЕРЕЖА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
№ з/п № м/т Назва маршруту Шлях прямування маршрутів електричного транспорту

1 2 3 4

Тролейбусні маршрути

1 1 «РК «28 мікрорайон» — РК «Ст. м. «Палац Спорту» РК «28 мікрорайон» — просп. Героїв Сталінграда — просп. Петра Григоренка — РК «Ст. м. «Палац Спорту»

2 3 «РК «Вул. Університетська» — РК «Вул. Дванадцятого Квітня» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Олександрівський — просп. Індустріальний — РК «Вул. Дванадцятого Квітня»

3 5 «РК «Вул. Університетська» — РК «Аеропорт» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — вул. Аерофлотська — РК «Аеропорт»

4 6 «РК «Вул. Університетська» — РК «Залізнична ст. Основа» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — вул. Південнопроектна — РК «Залізнична ст. Основа»

5 7 «РК «Східне» — ст. м. «Армійська» РК «Східне» — вул. Плиткова — просп. Героїв Харкова — вул. Дванадцятого Квітня — просп. Олександрівський — б-р Богдана Хмельницького — вул. Танкопія — вул. Ощєпкова — ст. м. «Ар-
мійська»

6 11 «РК «Просп. Дзюби» — м-н Конституції»
РК «Просп. Дзюби» — просп. Ново-Баварський — вул. Китаєнка — просп. Любові Малої — вул. Планова — вул. Семінарська — вул. Велика Гончарівська — вул. Конєва — вул. Маліновського — 
вул. Благовіщенська — м-н Благовіщенський — узвіз Соборний — вул. Університетська — пров. Спартаківський — м-н Конституції (у зворотному напрямку: м-н Конституції — м-н Павлівський 
— м-н Сергіївський — м-н Благовіщенський — вул. Коцарська — вул. Маліновського — вул. Конєва — вул. Велика Гончарівська — вул. Семінарська — просп. Любові Малої — вул. Китаєнка — 
просп. Ново-Баварський — РК «Просп. Дзюби»

7 12 «РК «Вул. Клочківська» — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невід-
кладної допомоги)» РК «Вул. Клочківська» — вул. Двадцять Третього Серпня — вул. Космонавтів — вул. Дерев’янка — вул. Балакірєва — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги)

8 13 «РК «Ст. м. «Захисників України» — РК «Парк «Зустріч» РК «Ст. м. «Захисників України» — вул. Броненосця Потьомкін — просп. Героїв Харкова — вул. Харківських Дивізій — РК «Парк «Зустріч»
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9 18 «М-н Свободи — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної до-
помоги)» М-н Свободи — просп. Науки — вул. Дерев’янка — вул. Балакірєва — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги)

10 20 «РК «602 м/р» — РК «Ст. м. «Захисників України» РК «602 м/р» — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — вул. Броненосця Потьомкін — РК «Ст. м. «Захисників України»

11 24 «РК «602 м/р» — РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» РК «602 м/р» — просп. Ювілейний — РК «Ст. м. «Академіка Барабашова»

12 25 «РК «Ст. м. «Палац Спорту» — б-р Богдана Хмельницького» РК «Ст. м. «Палац Спорту» — просп. Петра Григоренка — вул. Танкопія — б-р Богдана Хмельницького

13 31 «РК «Північна Салтівка» — РК «Ст. м. «Турбоатом» РК «Північна Салтівка» — вул. Гвардійців-Широнінців — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — РК «Ст. м. «Турбоатом»

14 34 «РК «Вул. Героїв Праці» –РК «Східна Салтівка» РК «Вул. Героїв Праці» — вул. Барабашова — вул. Валентинівська — РК «Східна Салтівка»

15 35 «РК «Вул. Одеська» — РК «Східна Салтівка» РК «Вул. Одеська» — просп. Героїв Сталінграда — просп. Льва Ландау — просп. Ювілейний — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Валентинівська — РК «Східна Салтівка»

16 40 «РК «Просп. Перемоги» — РК «Парк ім. Горького» РК «Просп. Перемоги» — просп. Перемоги — просп. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — вул. Дерев’янка — вул. Сумська — РК «Парк ім. Горького»

17 45 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — РК «Роганське» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — вул. Роганська — РК «Роганське»

18 46 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — РК «М/р «Горизонт» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — б-р Грицевця — РК «М/р «Горизонт»

19 49 «РК «Вул. Університетська» — РК «Вул. Кутаїська» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — Мереф’янське шосе — Сімферопольське шосе — вул. Тернопільська — РК «Вул. Кутаїська»

20 52 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — РК «759-й м/р» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — вул. Роганська — вул. Грицевця — РК «759-й м/р»

21 53 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — м/р «Горизонт» — РК «Вул. Два-
надцятого Квітня» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — вул. Велика Кільцева — вул. Ростовська — б-р Грицевця — просп. Героїв Харкова — РК «Вул. Дванадцятого Квітня»

22 56 «РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — РК «Східна Салтівка» РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — просп. Ювілейний — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Валентинівська — РК «Східна Салтівка»

23 267 «РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — РК «Парк «Зустріч» РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — вул. Харківських Дивізій — РК «Парк «Зустріч»

24 119 «Аеропорт — просп. Перемоги (коло трамвая)» Аеропорт — вул. Аерофлотська — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — пров. Короленка — пров. Вірменський (у зворотному напрямку: вул. Кооперативна — 
пров. Плетнівський) — м-н Конституції — вул. Сумська — м-н Свободи — просп. Науки — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи — просп. Перемоги (коло трамвая)

25 304 «Ст. Рогань — м-н Сергіївський» Ст. Рогань — вул. Роганська — вул. Луї Пастера — вул. Молодіжна — вул. Дванадцятого Квітня — просп. Олександрівський — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського 
— Гімназійна наб. — вул. Університетська — м-н Павлівський (у зворотному напрямку: пров. Банний — м-н Рибний) — м-н Сергіївський

Трамвайні маршрути

1 1 «РК «Південний вокзал» — РК «Іванівка» РК «Південний вокзал» — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — РК «Іванівка»

2 3 «РК «Новожанове» — РК «Залютине» РК «Новожанове» — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — м-н Павлівський — м-н Сергіївський — вул. Полтавський 
Шлях — РК «Залютине»

3 7 «РК «Південний вокзал» — РК «Новоселівка» РК «Південний вокзал» — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — вул. Конєва — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — РК «Новоселівка»

4 8 «РК «602 м/р» — вул. Одеська» РК «602 м/р» — Салтівське шосе — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — м-н Захисників України — вул. Молочна — вул. Плеханівська — вул. Морозова — просп. Героїв Сталін-
града — вул. Одеська

5 20 «РК «Південний вокзал» — РК «Просп. Перемоги» РК «Південний вокзал» — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — в-д Рогатинський — вул. Клочківська — просп. Перемоги — РК «Просп. 
Перемоги»

6 27 «РК «Новожанове» — вул. Академіка Павлова — вул. Героїв Праці — 
РК «Новожанове»

РК «Новожанове» — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — м-н Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Героїв Праці — вул. Шевчен-
ка — вул. Віринська — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — м-н Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — РК «Новожанове»

7 28 «РК «Новожанове» — вул. Віринська — вул. Шевченка — РК «Ново-
жанове»

РК «Новожанове» — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — м-н Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Віринська — вул. Шевченка 
— вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — м-н Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — РК «Новожанове»

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради І.С. КУЗНЄЦОВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

На підставі статей 78 та 137 Господарського кодексу України, підпункту 1 пунк-

ту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи 

клопотання Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, звернення 

комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 1» Харківської 

міської ради, керуючись статтею 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Хар-

ківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати в оперативне управління комунальному некомерційному під-

приємству «Міська лікарня № 1» Харківської міської ради нежитлової будівлі 

літ. «Б-1», загальною площею 849,5 кв. м, за адресою: вулиця Привокзальна, 13, 

місто Харків.

2. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та 

комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-

новленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунктом 1 рішення.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю 

Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення 

в установленому порядку в п’ятиденний строк із дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

— директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської 

ради Фатєєва М. І.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію та її 

постачання, на підставі звернення та розрахунків комунального підприємства «Хар-

ківські теплові системи», згідно зі ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», на виконання законів України «Про житлово-комунальні по-

слуги», «Про теплопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії 

і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на теплову енергію та її постачання комунальному під-

приємству «Харківські теплові системи» для споживачів м. Харкова згідно з додат-

ком 1.

2. Структура тарифів на постачання теплової енергії комунального підприєм-

ства «Харківські теплові системи» для споживачів м. Харкова до цього рішення до-

дається згідно з додатком 2.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Хар-

ківської міської ради від 30.12.2021 № 1049 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію та її постачання комунальному підприємству «Харківські теплові системи» 

для споживачів м. Харкова».

4. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської 

міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в газеті «Харь-

ковские известия».

5. Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань забезпечення життєдіяльності міста Руденка А. І.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 30.11.2022 № 404

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

ВІД 30.11.2022 № 403

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ТА ЇЇ ПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ» ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ М. ХАРКОВА

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 30.11.2022 № 403

ТАРИФИ
НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ 

ТА ЇЇ ПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ» 
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ М. ХАРКОВА

Найменування тарифів

Групи споживачів 

Суб’єкти 
господарювання, 
які надають теплову 
енергію для потреб 

населення

Бюджетні 
установи

Інші спо-
живачі (крім 
населення)

Релігійні 
організації

1 2 3 4 5

Тариф на теплову енергію (без урахування витрат на утри-
мання і ремонт центральних теплових пунктів, без ураху-
вання витрат на утримання і ремонт індивідуальних тепло-
вих пунктів), грн за 1 Гкал (з ПДВ)

1 747,57 3 486,15 5 386,94 3 397,55

Тариф на теплову енергію (з урахуванням витрат на утри-
мання і ремонт центральних теплових пунктів, без ураху-
вання витрат на утримання і ремонт індивідуальних тепло-
вих пунктів), грн за 1 Гкал (з ПДВ)

1 747,57 3 595,24 5 496,03 3 506,64

Тариф на постачання теплової енергії (без урахування ви-
трат на утримання і ремонт індивідуальних теплових пунк-
тів), грн за 1 Гкал (з ПДВ)

15,70 15,70 15,70 15,70

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 30.11.2022 № 403

СТРУКТУРА ТАРИФУ НА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ 
СИСТЕМИ» БЕЗ УРАХУВАННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ 
І РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ 

СПОЖИВАЧАМ М. ХАРКОВА
№ з/п Статті витрат Плановані витрати, грн за 1 Гкал

1 Виробнича собівартість, зокрема: 7,943
1.1 прямі матеріальні витрати  —
1.2 прямі витрати на оплату праці 5,987
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 1,775

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов᾿язкове державне соціальне страхування 1,320
1.3.2 амортизаційні відрахування 0,131
1.3.3 інші прямі витрати 0,327
1.4 загальновиробничі витрати 0,181
2 Адміністративні витрати 5,138
3 Інші операційні витрати  —
4 Фінансові витрати  —
5 Повна собівартість 13,081
6 Розрахунковий прибуток  —
7 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ 13,08
8 Податок на додану вартість 2,62
9 Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ 15,70

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М.І. ФАТЄЄВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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Ãîðîñêîï íà 6 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Настало время обстоятельно заняться рутинными де-

лами. Разум и дисциплина главенствуют, а упрямство 

становится вашим вторым именем. Избегайте импуль-

сивных решений и поспешных выводов, очень скоро все 

в вашей жизни изменится в лучшую сторону.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вы можете неожиданно почувствовать холодок в от-

ношениях с друзьями и близкими или задумаетесь о том, 

что ваш любимый человек уже не доставляет вам былых 

ярких эмоций. Стоит полагаться только на собственный 

опыт и здравый смысл, а не на подсказки окружающих.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Берегите здоровье, по возможности избегайте мест 

большого скопления людей. Придется поискать скры-

тые резервы в бюджете. Звезды уверены, что вам это 

удастся, и рекомендуют отложить хотя бы часть найден-

ного — эти сбережения пригодятся на черный день.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Если вы хотите, чтобы день сложился удачно, придет-

ся проявить гибкость и пойти на уступки близким. Не 

спорьте с родителями, закрывайте глаза на небольшие 

прегрешения вашей половинки и пропускайте мимо 

ушей колкости от друзей. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Если накопилось много вопросов, не имеющих одно-

значного ответа, то стоит ненадолго позабыть о логике 

и принимать решения, которые вам подсказывают ваши 

чувства. Сейчас наступает время, когда у вас должны по-

явиться действительно отличные идеи.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
На работе на вас могут взвалить дополнительные за-

дания, но это улучшит ваше материальное положение. 

От вас в ближайшее время зависит очень многое. Звез-

ды настойчиво рекомендуют заняться спортом, пропить 

курс витаминов.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Событие, которое на первый взгляд покажется незна-

чительным, может положить начало большим переме-

нам в жизни. Воздержитесь от употребления алкоголя 

и желания развеяться, вечерами согревайтесь горячим 

чаем, а не глинтвейном.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Не исключено, что придется быстро соображать и 

принимать решения. Подсказки интуиции помогут из-

бежать ошибок. Можете рассчитывать на искренние 

комплименты от противоположного пола и, возможно, 

завяжутся новые романтические отношения.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Даже если никто не будет помогать вам и давать сове-

ты, вы быстро поймете, как лучше действовать, и найде-

те кратчайший путь к цели. Благоприятным будет это 

время и для решения финансовых вопросов.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Появится уверенность в том, что вас любят и ценят. 

Не стесняйтесь попросить о помощи, будьте уверены, 

вы получите все, чего вам так не хватает сейчас. Будь-

те открыты и искренни, тогда неделя сложится намного 

лучше, чем вы ожидали.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Не стоит выслушивать жалобы и проблемы других 

людей. Не растрачивайте удачу по пустякам, беритесь за 

самые сложные из накопившихся вопросов — вы обяза-

тельно их решите. Старайтесь избегать выяснения отно-

шений с представителями противоположного пола.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Включившись в работу, вы быстро сориентируетесь 

и поймете, как действовать дальше. Вы будете удивлены 

эффективными результатами. Вероятны выгодные до-

говоренности, дальние поездки, командировки.

Издатель —
ООО «Газета «Харьковские известия» 
Харьковская городская газета.
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Главный редактор — Татьяна АДАМОВИЧ.
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61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.

По горизонтали: 6. В Америке — потомок 

смешанных браков белых и индейцев. 7. Ко-

лющее и рубящее оружие. 9. Роговой шип на 

ногах у некоторых птиц. 10. Короткая верх-

няя одежда. 11. Пушной зверёк. 13. Количе-

ственное содержание золота, серебра и пла-

тины в лигатурном сплаве. 14. Набор предме-

тов для какой-нибудь определённой работы. 

17. В поэзии: тёплый лёгкий ветер. 18. От-

чётливо видная, выступающая из-под кожи 

кость. 20. Тротил. 21. Узкая полоса света, 

исходящая от яркого светящегося предмета. 

22. Настольная папка для бумаги, конвертов.

23. Плодовое деревце-сеянец. 27. Художник. 

30. Разряд, категория ценных бумаг. 31. По-

ложение, кратко излагающее какую-нибудь 

идею. 32. Уничтожение чего-либо огнём. 

34. Небольшой поток воды. 35. Характер, 

оттенок красок, цвета по яркости, колориту. 

36. Результат решения задачи, проблемы.

По вертикали: 1. Левая сторона бухгалтер-

ских счетов. 2. Алкогольный напиток, про-

дукт перегонки сброженного сусла из зернового сырья. 

3. Талон из кассы с обозначением суммы, полученной 

за товар. 4. То же, что вампир. 5. Мелкие свинцовые 

шарики для стрельбы из охотничьего ружья. 7. Специ-

ально оборудованная площадка для дрессировки жи-

вотных. 8. Целомудрие, непорочность. 12. Неприязнь. 

13. Первенство в открытии, изобретении. 15. Мягкая 

кожа, выделанная под бархат. 16. Низкая температу-

ра воздуха. 17. Болезненно увеличенная щитовидная 

железа. 19. Ручное оружие для метания стрел. 24. Се-

вероамериканский луговой волк. 25. Предмет мебели 

с длинным сиденьем. 26. Задорный человек, забияка. 

27. Лицо, снимающее квартиру. 28. Главенствующее, 

ведущее учреждение какой-нибудь отрасли. 29. До-

кумент, выдаваемый в удостоверение определённого 

права. 33. Ловкий в делах человек.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 6. Метис. 7. Меч. 9. Шпора. 10. Жакет. 11. Белка. 13. Проба. 14. Инвентарь. 17. Зефир. 18. Мосол. 20. Тол. 21. Луч. 

22. Бювар. 23. Дичок. 27. Живописец. 30. Серия. 31. Тезис. 32. Пожар. 34. Ручей. 35. Тон. 36. Ответ.

По вертикали: 1. Дебет. 2. Виски. 3. Чек. 4. Упырь. 5. Дробь. 7. Манеж. 8. Честь. 12. Антипатия. 13. Приоритет. 15. Велюр. 16. Холод. 

17. Зоб. 19. Лук. 24. Койот. 25. Диван. 26. Петух. 27. Жилец. 28. Центр. 29. Билет. 33. Жох.

ПП
ісля початку війни житель Північної Сал-

тівки Сергій Володарський дбайливо збе-

рігав книги вдома від вибухів та обстрілів, 

а потім вирішив передати їх громаді Харкова. Пере-

дача книг відбулася в неофіційній, дуже просвітленій 

та щиросердній атмосфері 

у присутності начальників 

відділів культури по Холод-

ногірському та Салтівсько-

му районам Департаменту 

культури Харківської місь-

кої ради. Книги прийняли 

директорки централізова-

них бібліотечних систем Хо-

лодногірського району Іри-

на Коротько та Салтівського 

району Олена Храмцова.

Сергій Володарський за-

значив, що любить весь Хар-

ків всім сердцем. Проте ви-

рішив подарувати книги бі-

бліотекам саме цих районів, бо в Холодногірському 

він народився та провів своє дитинство. А вже потім 

чимало часу прожив та пропрацював у Салтівському 

районі.

Дарування книг з особистих зібрань ві-

домих діячів культури завжди було доброю 

традицією Харкова. Зазначимо, що серед 

подарованих книг є раритетні видання ми-

нулого століття, які стануть цінним над-

банням для харківських бібліотек.

Департамент культури Харківської місь-

кої ради висловлює щиру подяку Сергію 

Володарському за його дар, особливо цін-

ний у наш час, коли бібліотеки зазнали 

значної шкоди внаслідок обстрілів Харкова. Адже, 

як казав Алішер Навої, «Книга — вчитель без плати 

та подяки. Кожну мить вона дарує тобі одкровення 

мудрості».

ÊÍÈÃÀ — Â×ÈÒÅËÜ ÊÍÈÃÀ — Â×ÈÒÅËÜ 
ÁÅÇ ÏËÀÒÈ ÒÀ ÏÎÄßÊÈÁÅÇ ÏËÀÒÈ ÒÀ ÏÎÄßÊÈ
Відомий харківський мистецтвознавець, історик 
портретної фотографії, культурний діяч Сергій 
Володарський днями передав у дар публічним 
бібліотекам Холодногірського та Салтівського районів 
Харкова понад 90 примірників книг зі своєї особистої 
бібліотеки, яку збирав протягом усього життя.
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