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Х
арьковский городской голова 
Игорь Терехов отметил, что но-
вый Генплан — это дорожная 

карта развития города на десятилетия, 
поэтому обсуждение — главное условие 
для его последующей реализации:

— Я понимаю, что кто-то будет двумя 
руками за, кто-то воздержится, кто-то 
будет категорически против. Но обсу-
ждение обязано быть. Этим мы и  отли-
чаемся от наших врагов, где нет инсти-
тута демократии. В  Харькове всегда 
проводились общественные слушания, 
каждый имеет право на свою точку зре-
ния. Поэтому чем больше мы будем об-
суждать, спорить, может, даже ругаться, 
тем меньше сделаем ошибок и  больше 
идей реализуем в  Генплане и  впоследствии 
воплотим в жизнь. В результате все это пой-
дет на пользу делу. Работа над проектом бу-

дет проводиться поэтапно, но значительная 
часть — концепция нового Генплана Харько-
ва — уже разработана.

Игорь Терехов также сообщил, что Ге-
неральный план развития города созда-
ется исключительно на средства семьи 
британского архитектора Нормана Фо-
стера. Из городского бюджета средств 
на эти цели не выделяли:

— Я очень благодарен Норману Фосте-
ру, его фундации, семье. Сейчас, во время 
вой ны, у нас много других забот, есть на 
что тратить деньги. И Норман Фостер это 
понимает, поэтому за счет своих средств 
создает Генеральный план Харькова.

Что касается реализации проекта, то 
структура его финансирования будет 
разновекторной. Городская власть уже 
ведет переговоры с  международными 
финансовыми институциями, в частности 

с европейскими банками. Также часть средств 
будут выделять из бюджета городской терри-
ториальной громады.

ПРОЕКТ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ХАРЬКОВА, НАД КОТОРЫМ СЕЙЧАС РАБОТАЮТ 
ЛУЧШИЕ АРХИТЕКТОРЫ И ЭКОНОМИСТЫ МИРА, ВЫНЕСУТ НА ОБСУЖДЕНИЕ ГОРОЖАН
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ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ
По поручению Президента Украины 

Владимира Зеленского и Руководителя 
Офиса Главы государства Андрея Ермака 
представители ОП побывали с рабочей 
поездкой в Николаевской области.

Жизнь в деоккупированных районах Ни-

колаевщины постепенно восстанавливается, 

и это самое главное, отметил Андрей Ермак.

В частности, пред-

ставители ОП побы-

вали в освобожден-

ном от оккупантов 

городе Снигиревка, 

осмотрели больницу, 

пообщались с вра-

чами, ознакомились 

с работой «Пункта 

незламності» и т. д.

— Коммунальщи-

ки приводят улицы в порядок, убирают мусор. 

В городе есть электроэнергия, восстановлено 

газо- и водоснабжение… Каждой деоккупиро-

ванной общине сначала оказывается гумани-

тарная помощь — это происходит в течение 

1–2 месяцев. Помогают и областные военные 

администрации, выделяет средства и Кабинет 

Министров, а волонтеры и международные ор-

ганизации оказывают гуманитарную помощь 

в виде еды, теплой одежды и даже строитель-

ных материалов. Очень важно, чтобы на деок-

купированных территориях как можно бы-

стрее начали выплачивать людям пенсии, за-

работали банки, аптеки, магазины, — расска-

зали в Офисе Президента. Также сообщается, 

что из-за сложной ситуации в энергосистеме 

страны в Николаевской области действуют 

плановые отключения электроэнергии.

— Отключения происходят фактически 

минута в минуту благодаря слаженной работе 

облэнерго и областной военной администра-

ции. Именно этого мы и хотим добиться в дру-

гих регионах. В Киеве и Киевской области, 

где из-за недавних российских обстрелов при-

менены аварийные отключения, сохраняется 

тяжелая ситуация с энергоснабжением. На-

деемся, что наши железные энергетики сдела-

ют все возможное.

УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ СУБЪЕКТОМ РЕАГИРОВАНИЯ НА КРИЗИСНЫЕ 
СИТУАЦИИ В МИРЕ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ УКРАИНСКОЕ 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПОСЛОВ УКРАИНЫ 
«ВОЙ НА И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В МИРЕ» В КИЕВЕ

П
резидент констатировал, что в этом году удалось 

добиться исторических результатов. 143 госу-

дарства мира — больше, чем когда-либо прежде, 

— поддержали нашу территориальную целостность и осу-

дили российскую агрессию:

— В частности, экспортная 

зерновая и гуманитарная ини-

циатива Grain from Ukraine 

(«Зерно из Украины») ставят 

Украину в один ряд с теми стра-

нами, которые реально гаран-

тируют глобальную безопас-

ность всему миру. Создание 

Украинского агентства между-

народной помощи расширит 

географию нашего влияния 

и сформирует дополни-

тельные линии сотрудниче-

ства с партнерами. Украина 

может поделиться своим 

опытом в области продовольственной 

безопасности, диджитализации, кибер-

защиты.

В целях обеспечения работы укра-

инских дипломатов Президент Украи-

ны поставил задачу Министерству ино-

странных дел подготовить амбициозный 

проект изменений в закон Украины о ди-

пломатической службе.

— Должен быть изменен подход 

к формированию команды посольства. 

В частности, необходимо сосредоточить-

ся на начале переговоров о вступлении Украины в ЕС 

и подготовке к запланированному саммиту НАТО. Кроме 

того, дипломаты должны уделить внимание потребностям 

Украины в восстановлении энергетики после российских 

ударов. Нужно работать над наполнением конкретным 

содержанием договоренностей в рамках реализации Fast 

Recovery Plan. Дипломаты должны поддерживать украин-

цев в государствах их пребывания, обеспечивать потреб-

ности в украинской идентичности, культурные, образо-

вательные, информационные и социальные потребности 

наших граждан. Нужно понимать: самая главная задача 

для всех нас — победа в этой вой не, и мы ее добьемся!

ÇÀÄÀ×À ÄËß ÂÑÅÕ — ÄÎÁÈÒÜÑß 

ÏÎÁÅÄÛ!

25 декабря в Храм Cвятого Иоанна Богослова 
передали Вифлеемский огонь мира. 
В церемонии принял участие Харьковский 
городской голова Игорь Терехов.

М
эр поздравил харьковчан с Рожде-

ством Христовым, отметив, что 

этот огонь — символ объедине-

ния, надежды, мира и победы:

— Миллионы людей сейчас вместе с Украиной, 

и они поддерживают украинцев в борьбе с врагом. 

Мы обязательно 

победим! Молим-

ся за наших ребят, 

которые борются 

за Украину, защи-

щают право наших 

детей на будущее, 

право быть нацией!

В и ф л е е м с к и й 

огонь мира — меж-

дународная ежегод-

ная скаутская акция, которая приурочена к праздно-

ванию Рождества Христова и заключается 

в распространении символического огня, 

зажженного на месте рождения Иисуса 

Христа. В Украине с 1999 года огонь, сим-

волизирующий мир, любовь и добро, рас-

пространяют украинские скауты, которые 

передают его громадам городов, в боль-

ницы, школы, приюты, государствен-

ные учреждения. С началом российско- 

украинской вой ны огонь и рождествен-

ские подарки направляют украинским за-

щитникам в зону боевых действий.

НА СВЯЗИ С ГОРОДОМ

Ч
тобы узнать о состоянии своего дома, горожане 

направили более 449,5 тысячи запросов.

В чат-боте содержится информация о степени 

повреждения здания и сетей, подающих электричество, 

воду и газ. Летом бот был дополнен статусом «Восстанов-

ленный после повреждения в результате боевых действий», 

сообщает официальный сайт Харьковского горсовета.

Авторизовавшись в боте (https://t.me/tviyDimKharkivBot) 

и нажав в меню «Объекты, которые будут работать без элек-

троснабжения», человек получит сообщения со ссылками 

на интерактивную карту города, а также доступ к файлам, 

которые можно загрузить на телефон. Источники содержат 

информацию о пунктах несокрушимости и пунктах горя-

чего питания, источниках водоснабжения, больницах, вет-

клиниках, продовольственных магазинах и других заведе-

ниях потребительского рынка, которые могут работать без 

электроэнергии, тепла или связи. Информацию об адресах 

пунктов несокрушимости лучше загрузить на смартфон. 

В случае дополнения списка новыми пунктами, которые 

могут создаваться для обеспечения комфорта харьковчан, 

обновления будут доступны по ссылке в боте или на карте 

города.

Также при поддержке международных фондов готовится 

печатная продукция, которая будет распространяться по 

основным объектам города для удобного информирования 

харьковчан. В создании и развитии городского чат-бота 

участвовал IT-волонтер Sigma software.

ÑÈÌÂÎË ÍÀÄÅÆÄÛ

Чат-ботом «Харьков — твой дом», созданным для 
горожан, не имеющих возможности лично проверить 
степень повреждения своего жилища из-за российских 
обстрелов и принять решение о возвращении домой, 
воспользовались почти 450 тысяч харьковчан.
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ЗДЕСЬ МОЙ 
ДОМ

В самые тяжелые дни вой ны 
слесарь- сантехник Слободского филиала 

КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС Роман 

Узких находился в Харькове и подключал 
тепло к домам, поврежденным 

вражескими обстрелами. 26 февраля 
у Романа Узких как раз заканчивался 
отпуск. Обстрелы не утихали, но он 

вместе с семьей остались в Харькове. Так 
до сих пор и переживают военное время 
все вместе, рассказали на предприятии.

— Труднее всего было в те дни, когда 

массированным обстрелам подвергся рай-

он аэропорта. Там в домах трубы отопле-

ния проходят на чердаке. Система массо-

во размерзалась, а люди нуждались в теп-

ле. Пришлось всем коллективом лезть на 

крыши и сваривать трубы на морозе, под 

обстрелами. В тот момент особенно грело 

душу отношение харьковчан к обычным 

слесарям. Все благодарили за труд и пыта-

лись хоть как-то помочь работникам «Теп-

лосетей».

Сам Роман Узких говорит, что не жале-

ет, что пришлось пережить самые тяжелые 

и страшные дни в Харькове, потому что 

это родной город:

— Я пытался когда-то жить в Киеве, но 

выдержал всего три года и вернулся обрат-

но. Потому что Харьков — это Харьков, 

другого такого города нет. Тем более здесь 

я вырос, и здесь мой дом.

ÁÓÄÓÙÅÅ
ÕÀÐÜÊÎÂÀ Â ÍÀÓÊÅ 
È ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ
ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРЬКОВА БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕ ТОЛЬКО 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, НО И В КАЖДОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ

Г
ород продолжит курс на использование высоко-

технологичных подходов и закрепление стату-

са научно-интеллектуальной столицы Украины, 

сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов 

на встрече с ведущим мировым архитектором Норманом 

Фостером во время его визита

Градоначальник подчеркнул, что Харьков — это го-

род уникальной комбинации промышленности, нау-

ки и культуры, а также развития новейших технологий. 

Поэтому в будущем Харькове планируется строитель-

ство целого научного городка, который станет одним из 

драйверов развития не только громады или региона, но 

и всей страны:

— С лордом Норманом Фостером обсудили Гене-

ральный план города и восстановление жилых районов, 

а также создание не просто научного парка, а целого 

научного сообщества. В нем будет все — площадка для 

развития стартапов, университеты, жилье, зеленая зона, 

рынок — вся необходимая 

для комфортной жизни 

и развития экономики ин-

фраструктура.

Народный депутат, со-

председатель депутат-

ской группы «Восстанов-

ление Украины» Игорь 

Абрамович также заявил, 

что возрождение научно- 

образовательного по-

тенциала нашей страны 

рассматривается одним из основных элементов послево-

енного развития.

— Новации в таких отраслях, как энергетика или 

строительство, в сегодняшнем мире невозможны без 

применения ведущих технологий и научных решений. 

На уровне парламента мы работаем над комплексным 

подходом к созданию в стране необходимых усло-

вий. Речь идет о широком спектре решений: от зако-

нопроекта по улучшению качества высшего образо-

вания, который мы поддержали как основу, до ини-

циативы о развитии инфраструктуры для электро-

транспорта. В конечном счете такие шаги работают 

непосредственно на развитие наших городов и улучше-

ние качества жизни их жителей, — подытожил Игорь 

Абрамович.

Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился 
с победителями и призерами всеукраинских и европейских 
соревнований по боксу и боевому самбо, а также их тренерами.

М
эр вручил спортсме-

нам Благодарности 

городского головы 

и поблагодарил их за достиже-

ния, а родителей и учителей — 

за воспитание достойного мо-

лодого поколения:

— Харьков всегда славил-

ся мощными школами бокса 

и борьбы, а вы еще раз подтвер-

ждаете это личными достиже-

ниями, ежедневным трудом до седьмого пота, ведь в спорте 

никогда ничего не дается просто. Я благодарю вас за еще один 

повод гордиться нашим городом и нашими людьми во время 

вой ны, за вашу стойкую патриотическую позицию, за 

сильный волевой характер и продолжение спортивных 

традиций. Сегодня вы прославляете Харьков далеко за 

его пределами, что так важно для горожан и защитников, 

для всех, кто сегодня борется на фронте и в тылу за право быть 

отдельной самодостаточной нацией. Желаю вам крепкого здо-

ровья и уверенных дальнейших побед!

В теплицах СКП «Харьковзеленстрой» Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства ХГС выращивают цветы, 
чтобы весной украсить ими городские клумбы.

К
ак сообщили на предприятии, в планах — вырастить 

1,2 млн цветов. В частности, в 2023 году харьковские 

клумбы будут украшать альтернатера, хлорофитум, 

ахирантес, иризина и другие:

— С потеплением начнем озеленять, создавать разноцвет-

ные панно и украшать наш любимый Харьков!

ÑÈËÜÍÛÅ È ÂÎËÅÂÛÅ

ÌÈËËÈÎÍ ÖÂÅÒÎÂ
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Х
арківські освітяни не виня-

ток. Вони навчилися пра-

цювати в новому форматі 

та нових умовах. Їх бомбили, але во-

ни продовжали навчати дітей. Будів-

лі шкіл руйнували, але навчальний 

процес не припинявся ні на день. 

Разом із тим вчителі Харкова пра-

цювали волонтерами, допомагали 

харків’янам у дуже складні перші мі-

сяці війни, ховали і годували, нади-

хали словом і ділом. І це ще більше їх 

загартувало і зробило сильнішими.

 ЇМ ТЕЖ ПОТРІБНА ТУРБОТА
Водночас у більшості вчителів в Україні на початок ві-

йни не було навичок психологічної самодопомоги. Тому 

у Департаменті освіти Харківської міської ради запрова-

дили проєкт «Психологічна підтримка учасників освіт-

нього процесу в умовах війни».

Так, в межах реалізації проєкту ведуться заняття су-

первізійних груп педагогів міста. Ведучою зустрічей була 

психокорекційний педагог, сертифікований гештальт- 

терапевт Ірина Вишнева. Під час спілкування в режимі 

онлайн обговорювалися питання щодо організації дис-

танційного навчання, мотивації учнів до освітньої діяль-

ності, залучення їх до активних форм роботи, підходи, 

стилі керівництва педагога класним колективом, умо-

ви створення безпечного середовища під час онлайн- 

уроків. Крім того, вчителі практикувалися у посиленні 

внутрішнього ресурсу, знятті емоційного та фізичного 

напруження.

А ось нещодавно, у грудні, пройшли засідання суперві-

зійних груп психологічної підтримки практичних психо-

логів закладів освіти міста. В них взяли участь 50 фахівців.

Учасники обговорювали особливості діагностики, про-

філактики та корекції травматичного та посттравматич-

ного стресового розладів. Було запропоновано широкий 

спектр практичних рекомендацій, які будуть ефективни-

ми в роботі шкільних психологів (соціальних педагогів) 

з педагогами, учнями, батьками та іншими особами, що 

постраждали в ситуації соціально- політичної кризи в кра-

їні з метою подолання стресу та запобігання віддалених 

ефектів та наслідків посттравматичних симптомів.

Традиційно в групі прово-

дилися вправи на стабілізацію 

чотирьох рівнів сприйняття 

(когнітивно- смисловому, ті-

лесному, емоційному, творчо-

му (образному).

 ЩЕ ДО ТЕМИ
Стан професійного виго-

рання вчителів стосується 

особливо. Вони щодня стика-

ються з високою емоційною 

напругою, тим паче під час 

війни: стрес, тривожність, страх за власне життя та жит-

тя близьких, невпевненість у майбутньому тощо. Дистан-

ційний формат роботи ще більше виснажує, тому учите-

лям варто постійно дбати про свою професійну стійкість, 

адже емоційний стан педагога 

безпосередньо впливає на емо-

ційний стан учнів та атмосферу 

в класі. Як цього досягти, роз-

повіла психолог Лейла Гасанова. 

Вигорання — це реакція люди-

ни на хронічну втому. Людина, 

що вигорає, починає негативно 

ставитись до роботи та предмету 

своєї професійної діяльності, її 

самооцінка знижується.

Як учителю допомогти собі не 

втратити професійний запал та енергію? Ось кілька порад.

 Повернути баланс допоможе ЗВЕРНЕННЯ ДО 

ОСОБИСТІСНИХ СЕНСІВ. Варто згадати, чому було 

обрано саме професію вчителя, у чому цінність такої ді-

яльності, що в ній надихає та мотивує. Свої думки необ-

хідно сформулювати однією- двома фразами, записати та 

розмістити на рівні очей у робочому просторі.

 РЕФЛЕКСУВАТИ. Визначте коло своєї компетент-

ності: на які питання ви можете вплинути, а на які — ні.

 ТРАНСФОРМУВАТИ свою діяльність. Слід по-

думати над тим, як можна адаптувати практики навчан-

ня та викладання, щоб вони стали більш релевантними, 

ефективними та комфортними в цих умовах. Наприклад, 

включити вправи для саморегуляції чи пошуку ресурсу 

в план уроку.

 ІНВЕСТУВАТИ у професійні та особисті стосунки. 

Дружня підтримка завжди допоможе пережити стрес, то-

му не обмежуватися лише роботою та спілкуванням із ко-

легами, не забувайте про особистий відпочинок.

 Знаходити час для ВІДПОЧИНКУ та визначити ре-

сурси для відновлення сил: хобі, спорт тощо.

 РОЗСТАВЛЯТИ ПРІОРИТЕТИ та СТАВИТИ 

ЧІТКІ ЦІЛІ. Кожного дня або тижня слід скласти пере-

лік завдань до виконання (не більше десяти). Після цього 

важливо визначити пріоритетність кожного з них, сфор-

мувавши своєрідний «рейтинг» задач.

 ХВАЛИТИ ТА ВИНАГОРОДЖУВАТИ СЕБЕ. 

Важливо навчитися відзначати свої невеликі та значні 

успіхи.

 КНИЖКИ В ДОПОМОГУ
Громадська організація GoGlobal спільно з Центром 

«Розвиток КСВ» та експертною платформою Career Hub 

у межах програми «Мріємо та діємо» розробили посібник 

«Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна 

підтримка вчителів та дітей у часи війни».

Він складається з двох частин та 

додатку. Перша частина допомагає 

розібратися у понятті стресу, йо-

го проявах у воєнний час та описує 

стратегії подолання стресових ситу-

ацій. У ній зібрано дієві поради щодо 

налагодження ефективної комуніка-

ції з дітьми; розглянуто техніки, які 

мають безпечний і відновлюючий 

характер; запропоновано алгорит-

ми дій для менеджменту складних 

ситуацій (булінг, суїцид, сексуальне 

насилля), які почастішали під час війни. Друга частина 

містить вправи для саморегуляції та заземлення, а також 

активності, які допоможуть дорослим та дітям віднови-

ти втрачений ресурс. Їх легко вплести в канву уроків або 

застосувати у кризовій ситуації. Окремим компонентом 

посібника є додаток, у якому ви знайдете інтерактивні 

ресурси, розроблені експертами ГО «GoGlobal» для та-

борової програми обміну UKRAINE is the CAPITAL of 

GREAT PEOPLE.

Посібник розроблено експертною групою освітян та 

психологів як зручний і доступний ресурс для допомоги 

вчителям в опануванні інструментами психологічної під-

тримки та адаптації до нових умов у воєнний час, може 

використовуватись в роботі колективами закладів як за-

гальної, так і професійно- технічної освіти.

Â×ÈÒÅËI ÒÅÆ ËÞÄÈ
НА ТЛІ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ МИ ВСІ: І ДІТИ, І ДОРОСЛІ ЗАЗНАЛИ БАГАТО ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ТРАВМ. ІНОДІ ПСИХІКА НЕ ВИТРИМУВАЛА. АЛЕ ЗАЛИШАЛИСЯ ТІ, НА КОГО СПОДІВАЛИСЯ БАТЬКИ. 
ЦЕ ВЧИТЕЛІ

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся 
з працівниками навчальних закладів міста. 

Мер нагородив вчителів за активну громадську 
та волонтерську діяльність і привітав освітянську 
спільноту з прийдешніми новорічними і різдвяними 
святами: «Сьогодні місто Харків — приклад для усієї 
України, зокрема саме завдяки вам, адже за 10 місяців 
ви пройшли через багато труднощів і навіть зараз, 

попри війну, продовжуєте свою роботу, даючи знання 
нашим дітям. І хоча частина шкіл та дитячих садочків 
зруйнована, вам вдалося зберегти найголовніше — 
систему освіти та підготовки дітей. У наступному 
році бажаю нам усім перемоги, гарного настрою 
та якнайшвидшого повернення дітей за парти!»
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В 
Харкові ще влітку у 2018 році Управлінням у спра-

вах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім’ї, 

молоді та спорту ХМР засновано Школу волон-

терів AVA.

AVA — Active Volunteer Association of Kharkiv — це єди-

на міська школа волонтерів, яка збирає найактивнішу 

молодь Харкова для участі у всіх міських масових заходах 

і просування волонтерства в першій столиці.

Метою школи є популяризація та розвиток волонтер-

ського руху в Харкові, формування у молоді активної жит-

тєвої та громадянської позиції, лідерських якостей, спри-

яння її всебічному розвитку та самореалізації, надання 

практичних навичок роботи у команді.

Для молодих людей, які пройшли відбір до Школи во-

лонтерів, проводять тренінги успішні люди України, во-

лонтери, тренери, спортсмени та топ-менеджери ком-

паній. В рамках навчання у школі зазвичай проводяться 

заняття на теми командоутворення, тайм-менеджменту, 

лідерства, ораторського мистецтва, роботи в умовах ву-

личного простору та поведінки в надзвичайних ситуаці-

ях, особливостей організації та проведення масових за-

ходів, надання першої медичної допомоги, евакуації та 

пожежної безпеки у громадських місцях та інше. Після 

закінчення навчання випускники стають сертифіковани-

ми волонтерами і, як правило, залучаються до проведення 

загальноміських масових заходів, на яких вони отримують 

практичні навички.

Навчання у школі волонтерів AVA пройшли більш ніж 

2 000 молодих людей міста. У період карантину волонтери 

приєднались до антикризового штабу та допомагали роз-

носити соціальні пакети малозабезпеченим людям.

А з початку повномасштабного вторгнення росії, ка-

жуть у Департаменті, багато харківської молоді стали во-

лонтерами громадських організацій, благодійних фондів 

та волонтерських рухів, найактивніші створили свої орга-

нізації та стали провідниками у світі добрих справ.

— Наш Департамент реалізує заходи, направлені на по-

пуляризацію волонтерського руху. В Харкові було ство-

рено проєкт Школа волонтерів AVA, протягом остан-

ніх 5 років навчання пройшли більш ніж 2000 молодих 

харків’ян, — зазначив директор Департаменту у справах 

сім’ї, молоді та спорту ХМР Олександр Власенко. — Саме 

випускники школи стали активно допомагати у проведен-

ні загальноміських масових заходів у нашому місті, бо во-

лонтерство стає містком, що допомагає неактивній молоді 

стати активною частиною суспільства, отримати нові зна-

ння та сформувати нові бачення. 2022 рік не став винят-

ком і саме зараз у новорічних святкових заходах більш ніж 

50 волонтерів допомагають підтримати настрій не лише 

дітлахам, а й їхнім батькам.

За його словами, наразі у проведенні низки новорічних 

святкових заходів, таких як театралізована вистава «Біла 

чаклунка Ліденелла» та Різдвяної програми волонтери 

з 10:00 до 16:00 години допомагають харків’янам потрапи-

ти та комфортно відвідати новорічні заходи, а організато-

рам зберегти магічну атмосферу свята. У резиденції Свя-

того Миколая волонтери допомагають маленьким діткам 

передати свій лист з побажаннями.

Олександр Власенко радо запрошує приєднатися до ак-

тивної молоді, яка займається волонтерською діяльністю. 

Більше інформації можна отримати в соціальних мережах 

школи волонтерів AVA Instagram –

https://www.instagram.com/ava.volunteer.kh та Telegram- 

каналі — https://t.me/ava_volunteer.

МІСТО МАЄ ЗНАТИ ЦЮ МОЛОДЬ
Знайомтесь! Ось ті молоді люди, які можуть стати для 

вас прикладом. Вони до війни та після повномасштабно-

го вторгнення стали для жителів першої столиці справж-

ньою опорою. А наразі допомагають нашим дітлахам від-

чути настрій новорічних свят у підземці.

Євгенія АНФАРОВИЧ — головний спеціаліст відділу 
у справах молоді Управління у справах сім’ї та молоді 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, 
координатор проєкту Школи волонтерів AVA.

Євгенія займається громадською діяльністю з дитин-

ства. Починаючи з 2014 року дуже активно бере участь 

у міських заходах. Також 

Євгенія мала свою організа-

цію «Волонтери ХНТУСГ». 

У 2017 році була нагоро-

джена Премією Харківської 

міської ради за вагомий вне-

сок у розв'язанні соціально- 

економічних питань та роз-

виток місцевого самовряду-

вання у номінації «Розвиток 

самоорганізації населення». 

Була головою постійної комісії з питань розвитку во-

лонтерського руху ІІ скликання Молодіжної ради при 

Харківському міському голові. З квітня 2019 року пра-

цює в Управлінні у справах сім'ї та молоді Департаменту 

у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР.

— Пам'ятаю початок війни. Було дуже важко, — прига-

дує дівчина. — Мені шкода було моїх сусідів по будинку — 

бабусь і дідусів. Багато хто з них залишився один на один 

з війною. Я стала зі своїх власних запасів розносити їм їжу. 

Дехто зі стареньких не міг встати з ліжка, у деяких діти бу-

ли за кордоном. У мене це сильно закарбувалось у пам'яті, 

коли деякі люди не могли навіть вийти з дому, щоб щось 

купити собі або взяти гуманітарну допомогу. З цього і роз-

почалось волонтерство під час війни. Зараз це вже волон-

терство в Харкові, яке працює системно і налагоджено. 

І ми — його частина. А тоді всі були розгублені. Ще на 

початку війни мені довелося готувати гарячу їжу для вій-

ськових. Теж потрібний досвід. Наразі у харківській під-

земці разом з іншими волонтерами допомагаю дітям від-

чути атмосферу новорічних свят. Вважаю, наша перемога 

не за горами!

Артем СОКОЛОВ — 23-річний волонтер, вчитель географії.
Артем вже встиг допомогти багатьом. З початку втор-

гнення купував ліки та продукти для літніх людей, фасу-

вав та розвозив гуманітарну 

допомогу у Немишлянсько-

му та Слобідському районах, 

а іноді доставляв її, навіть 

ризикуючи власним життям, 

у небезпечні райони міста, 

на деокуповану територію 

Харківщини, допомагав ева-

куювати людей під обстрі-

лами у Салтівському районі 

та евакуював речі з частково 

зруйнованих студентських гуртожитків Харкова. Був во-

лонтером у проєкті від ЮНІСЕФ: «Спільно. Точка зустрі-

чі» та долучався до фінансових зборів.

— Коли наразі проходять святкові заходи в підземці, 

я радо до них долучаюсь. І ця волонтерська допомога — 

це вже зовсім інша енергетика. Від контакту з дітьми ти 

отримуєш втіху. Зараз ми даруємо їм свято. Я розраховую, 

що ми зможемо запросити у нашу підземну святкову кра-

їну близько 20 тис. дітей, — каже Артем. — Проте були 

і інші часи, у лютому- березні. Тоді точно було не до свят. 

Мабуть назавжди запам'ятаю, як вивозили людей і речі з 

вул. Н. Ужвій. Тоді прилетіло у під'їзд до моїх друзів. Та за-

мість однієї поїздки довелось робити ще. Адже з'явились 

одинокі пенсіонери, бажаючі виїхати.

Наталія ТКАЧОВА — волонтер, педагог.
Мало волонтерських добрих справ не буває. І доказом 

цьому є справи Наталії. У столиці Угорщини Будапешті 

вона брала участь у мітингах 

на підтримку України. Нада-

вала психологічну допомо-

гу здобувачам вищої освіти 

Харкова. У тому ж Будапешті 

навчала українських дітей 

початкової школи, які ви-

мушено покинули домівку, 

за інтегрованою програмою, 

надавала психологічну до-

помогу інклюзивним дітям. 

Створила гурток з мистецтва для надання психологічної 

допомоги дітям. Допомагала волонтерам української пра-

вославної церкви.

Після повернення до Харкова надає психологічну допо-

могу здобувачам вищої освіти.

Збирає та поширює інформацію про пункти допомоги 

постраждалим у Харкові та області. Також Наталія про-

вела онлайн-заходи для здобувачів вищої освіти з ме-

тою підвищення інформаційної обізнаності та боротьби 

з фейковими новинами під час війни. Ще вона органі-

зовує освітні заходи, спрямовані на підвищення мораль-

ного духу під час війни, спілкується та поширює інфор-

мацію про війну у ЗМІ Європейського союзу. Донатила 

кошти на допомогу притулку для тварин, дітям з дитячих 

будинків, лікарень, на закупівлю засобів гігієни для за-

хисників на фронті.

Крім того, Наталія разом з командою AVA організувала 

спортивний марафон AVA Sport Challenge, онлайн квест 

«З Харковом у серці», челендж «AVA всюди» та «AVA герої 

сьогодення».

— Дуже рада, що зараз маємо змогу розважати наших 

діточок, які натерпілися цього року вдосталь, — каже На-

талія. — Я і сама початок війни зустріла в Харкові, наза-

вжди запам'ятаю ці жахіття. Виїхала в Угорщину в квітні, 

коли прилетіло біля мого під'їзду. Мені пропонували за-

лишитися там. Але я вирішила повернутися до Харкова. 

Допомагаємо місту, як можемо, зараз отримуємо величез-

не задоволення, проводячи новорічні свята для дітей. Та, 

певна річ, віримо в перемогу та наші ЗСУ!

СЬОГОДНІ ВОЛОНТЕРСТВО СТАЛО БІЛЬШ МАСОВИМ, ВМОТИВОВАНИМ ТА ОРГАНІЗОВАНИМ. 
КОЖНА ДРУГА МОЛОДА ЛЮДИНА В УКРАЇНІ ПОЧАЛА ЗАЙМАТИСЯ ЦІЄЮ ДОБРОЮ СПРАВОЮ, 
А КОЖНА ТРЕТЯ  ДОНАТИТИ ЧИ ДОПОМАГАТИ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ФРОНТІ

ÂÂÎËÎÍÒÅÐÈÎËÎÍÒÅÐÈ
Ç ÂÅËÈÊÎÇ ÂÅËÈÊÎЇЇ ËIÒÅÐÈ ËIÒÅÐÈ
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САЛТІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКОВА В ПЕРЕЛІКУ НАЙБІЛЬШ ПОШКОДЖЕНИХ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ. СОТНІ БУДИНКІВ БУЛИ ПОНІВЕЧЕНІ ЧЕРЕЗ ВОРОЖІ ОБСТРІЛИ. ОСОБЛИВО 
ДІСТАЛОСЯ ВІКНАМ, ЯКІ ЗГОДОМ БУЛИ ЗАШИТІ ФАНЕРОЮ

А
ле вже зараз людям почали надходити склопаке-

ти, щоб вони мали змогу встановити їх замість 

фанерних щитів та повернути належний вигляд 

своїм домівкам.

— Моя квартира на дев’ятому поверсі. Не вціліло жод-

ного вікна: ні з боку проспекту, ні з боку двора. Перші 

вікна вибило ще на початку березня, а інші — коли обстрі-

ляли урбан-парк. Зараз в квартирі холодно, десь 15 граду-

сів, — розповідає Інна.

У квартирі Вікторії Петрівни всі вікна збереглися, а ось 

її сусідам пощастило менше:

— Сусіди наразі в евакуації, але ми на постійному 

зв’язку, і ключі від їх квартири в мене є. Тож отримала 

склопакети для них. Тепер треба 

їх зберегти. У них не залишилося 

в трикімнатній квартирі жодного 

скла у вікнах. Тоді приліт був саме 

у наш двір. Досі моторошно прига-

дувати те жахіття. Тепер сподіває-

мося на скорішу перемогу і на більш 

щасливе майбутнє.

— Моя квартира теж повністю 

залишилася без вікон, включаючи 

й балкон. До цього ми все закрили 

фанерою, дякувати ЖЕКу за допо-

могу: прийшли робітники і все нам 

позашивали. Тепер з’являться нові 

вікна, в оселі потеплішає, тому що 

зараз там знаходитись майже не-

можливо, — каже Тетяна.

До Харкова прибуло кілька ван-

тажівок зі склопакетами для містян, 

будинки яких зруйновано обстрі-

лами. Вікна наприкінці тижня вже 

отримали мешканці двох багатопо-

верхівок.

— Сьогодні ми привезли вікна на два будинки: 

пр. Тракторобудівників, 95, та пр. Героїв Харкова, 89. 

Всього 314 вікон. Адрес тих, кому потрібні вікна, дуже ба-

гато, реєстр постійно доповнюється. Наприклад, у Сал-

тівському районі було 30 будинків, — повідомив заступ-

ник директора КП «ХРБП» ХМР Ігор Малюгов. — Допо-

могли мешканцям занести вікна до квартир. Далі тим, хто 

не в змозі сам встановити, допоможемо й із цим по черзі. 

Про чергу можна буде дізнатися через КП «Жилкомсер-

віс». Зараз ми хочемо максимально роздати вікна нужден-

ним, а потім вже стане зрозуміло, кому буде треба їх вста-

новлювати нашими співробітниками.

ХАРКІВСЬКІ МІСЬКІ ЛІКАРНІ № 3 ТА 13 ОТРИМАЛИ ПО НОВЕНЬКІЙ КАРЕТІ ШВИДКОЇ: СУЧАСНІЙ, 
МОБІЛЬНІЙ, НАДІЙНІЙ, А ТАКОЖ  УКОМПЛЕКТОВАНІЙ НЕОБХІДНИМ ОБЛАДНАННЯМ

К
ошти на автівки вдалося зібрати за допомогою 

учасників бельгійського Rotary Club та інших 

міжнародних партнерів.

Від початку війни учасники 

цієї організації у різних країнах 

світу почали активно збирати ко-

шти на потреби українців. Тож, 

кажуть, це не перша й аж ніяк 

не остання допомога. Зокрема — 

і для Харкова.

— Існує дізастер-фонд, в який 

ротарійці світу збирають гроші 

для України. І будь-який рота-

рієць може запросити для вашої 

країни кошти, наприклад, ми купували медикаменти, 

автівки, пожежні машини, автобус на 52 місця для нашо-

го військового шпиталю. У Харкові 8 клубів, кожен клуб 

пропонував багато благодійних проєктів, на які йшли гро-

ші, — зазначив асистент 

губернатора українсько-

го дистрикту Rotary Club 

Юзеф Броневський.

— Отримання цих 

машин — це справді ви-

рішення дуже багатьох 

проблем. Тож тепер ми 

зможемо своєчасно до-

ставляти пацієнта до лі-

карні або надавати про-

фесійну консультативну 

допомогу, — повідомила директорка КНП «Міська клініч-

на лікарня № 13» Алла Бобейко.

Загалом для міських лікарень вже закупили 16 сучасних 

швидких. Усі — за підтримки різних міжнародних партне-

рів. Адже, пояснює заступниця Харківського міського го-

лови з питань охорони здоров’я та соціального захисту на-

селення Світлана Горбунова- Рубан, хоч такі автівки вкрай 

необхідні, кошти з міського бюджету наразі доводиться 

витрачати на дещо 

інше:

— Кошти йдуть 

передусім на під-

тримку інфраструк-

тури міста. Це — 

електрика, це — во-

да, це — газ і це — 

тепло, яке зараз ми 

всі маємо. Сьогодні 

не час гроші місце-

вого бюджету витрачати на ті потреби, які можна задо-

вольнити через благодійні фонди і добродійників.

У подальшому, зазначила Світлана Горбунова- Рубан, 

залежно від потреб і отриманих машин, нові швидкі 

з’являтимуться і в інших лікарнях Харкова.

Благодійники, які від початку війни підтримують Хар-

ків, отримали від мера Ігоря Терехова подяки.

ØÂÈÄÊI ÄËß ËIÊÀÐÅÍÜ ÌIÑÒÀ

ÄÎÌIÂÊÈ ÇÍÎÂ
ÇÀÁËÈÙÀÒÜ ÑÊËÎÌ
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У ЦІЙ ІНФОРМАЦІЇ ЗІБРАНО АДРЕСИ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАГАЗИНІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ 
ПОШКОДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ. НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БІЛЬШІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ЗА ТАКИХ УМОВ, МАТИМУТЬ НАЛІПКУ «ПРАЦЮЄМО БЕЗ СВІТЛА»

*Інформація про роботу закладів споживчого ринку була надана сторонніми суб'єктами та в процесі виникнення надзвичайних ситуацій може бути 

змінена на розсуд керівництва таких суб'єктів.

Актуальна інформація завжди доступна на онлайн-карті міста за посиланням:

https://smart.citynet.kharkov.ua/ або телефонуйте в міську диспетчерську службу на номер 1562.

Також інформація доступна на державному порталі https://nezlamnist.gov.ua/

Однак якщо ви завантажите цей файл собі на смартфон, то зможете їм скористатись навіть у разі відсутності інтернету, зв’язку.

ІНФОРМУЄ ХАРКIВСЬКА МІСЬКА РАДА

!

Працюємо
без   світла

*бо Харків — місто-герой

Поділіться цією інформацією зі знайомими, а якщо є можливість — роздрукуйте її та передайте людям, 
які не мають смартфонів або не вміють ними користуватися. Бережіть себе!

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

просп. Архітектора Альошина, 41 Будматеріали 09:00–17:00

вул. Бекетова, 21 ТОВ «РУШ» магазини «EVA» 09:00–18:00

вул. Бекетова, 21 Червоний Маркет 08:00–19:00

просп. Героїв Харкова, 254 Г Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

просп. Індустріальний, 26 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Роганська, 140 Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

КИЇВСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

вул. Героїв Праці, 29 Г Червоний Маркет 08:00–19:00

вул. Героїв Праці, 9 А Гіпермаркет «Епіцентр» 09:00–17:00

вул. Матюшенка, 1 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Пушкінська, 2 А ТЦ «Нікольський» Магазин «Фокстрот» 09:00–18:00

вул. Шевченка, 216 «Колесо» 09:00–18:00

НЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

вул. Амосова, 34-А Аврора Мультимаркет 09:00–19:00

просп. Героїв Харкова, 190/2 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Героїв Харкова, 214/2 Господарчі товари 09:00–16:00

вул. Лодзинська, 7 Шпалери 09:00–17:00, сб., нед. — вих.

проїзд Стадіонний, 5А Червоний Маркет 08:00–19:00

проїзд Стадіонний, 3/5 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Льва Ландау, 62В «Колесо» 09:00–18:00

НОВОБАВАРСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

просп. Новобаварський, 81 Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

вул. Полтавський Шлях, 123 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Полтавський Шлях, 39 Магазин «Smart Store» 09:00–16:00

пров. Розторгуєвський, 2 ТОВ «РУШ" магазини «EVA» 09:00–18:00

пров. Розторгуєвський, 2 Червоний Маркет 08:00–19:00

просп. Слави, 16 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

просп. Гагаріна, 179 ТОВ «РУШ» магазини «EVA» 09:00–18:00

просп. Гагаріна, 24-А Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Гагаріна, 352 Гіпермаркет «Епіцентр» 09:00–19:00

майдан Захисників України, 4 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

пров. Мовчанівський, 12 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

САЛТІВСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

просп. Тракторобудівників, 130 Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

просп. Тракторобудівників, 160-Б Аврора Мультимаркет 09:00–19:00

просп. Тракторобудівників, 71 Аврора Мультимаркет 09:00–20:00

Адреса Найменування Розклад роботи

просп. Ювілейний, 57/106 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Героїв Харкова, 47 Магазин «Safari Зброя» 09:00–18:00 пн–сб, 
з 09:00 по 17:00 нед.

просп. Тракторобудівників, 56/59 Магазин «Фокстрот» 09:00–18:00

просп. Ювілейний, 63Д Червоний Маркет 08:00–19:00

СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

просп. Героїв Сталінграда, 171 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Героїв Сталінграда, 9-А Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Льва Ландау, 12 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Власенка, 3 Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

просп. Гагаріна, 177 Червоний Маркет 08:00–19:00

просп. Героїв Сталінграда, 175 Магазин «Smart Store» 09:00–16:00

просп. Героїв Сталінграда, 179 Червоний Маркет 08:00–19:00

проїзд Садовий, 16 Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

вул. Тарасівська, 3 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Гагаріна, 147 Магазин «Smart Store» 09:00–16:00

ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

вул. Вокзальна, 4 Аврора Мультимаркет 07:00–20:00

вул. Євгена Котляра, 3-А Аврора Мультимаркет 08:00–20:00

вул. Євгена Котляра, 8/10 В Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Полтавський Шлях, 134 Червоний Маркет 08:00–19:00

вул. Полтавський Шлях, 148/2 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Полтавський Шлях, 148/2 Червоний Маркет 08:00–19:00

вул. Різдвяна, 16 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Різдвяна, 16 «МДК» 08:00–15:00

вул. Холодногірська, 2 ТОВ «РУШ» магазини «EVA» 09:00–18:00

вул. Різдвяна, 14 Магазин «Smart Store» 09:00–16:00

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
Адреса Найменування Розклад роботи

вул. 23 Серпня, 47 Червоний Маркет 08:00–19:00

вул. 23 Серпня, 51 Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Клочківська, 44 «Колесо» 09:00–18:00

просп. Людвіга Свободи, 37 Ж Червоний Маркет 08:00–19:00

просп. Людвіга Свободи, 39 Аврора Мультимаркет 09:00–19:00

просп. Науки, 9 ТОВ «РУШ» магазини «EVA» 09:00–18:00

просп. Незалежності, 17 (цоколь) Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Отакара Яроша, 23 ТОВ «РУШ» магазини «EVA» 09:00–18:00

вул. Отакара Яроша, 25/46 (цоколь) Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

просп. Перемоги, 75-В Аврора Мультимаркет 08:00–19:00

вул. Старицького, 16 Аврора Мультимаркет 09:00–19:00

вул. Шатіловська, 2 «Колесо» 09:00–18:00

Район Адреса Найменування

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ вул. Луі Пастера, 16А Відділ поліції № 1, Харківського районного управління поліції № 2 (Індустріальний)

КИЇВСЬКИЙ вул. Алчевських, 49 Харківське районне управління поліції № 1 (Київський)

НЕМИШЛЯНСЬКИЙ вул. Невельська, 1/32 Відділ поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2

НОВОБАВАРСЬКИЙ просп. Любові Малої, 45 Відділ поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3

ОСНОВ’ЯНСЬКИЙ просп. Гагаріна, 76 Відділ поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1

САЛТІВСЬКИЙ вул. Ахієзерів, 30 Харківське районне управління поліції № 2

СЛОБІДСЬКИЙ пров. Балашовський, 12 Відділ поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1

ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ вул. Маліновського, 1 Відділ поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ вул. Толбухіна, 103 Харківське районне управління поліції № 3

У ЦІЙ ІНФОРМАЦІЇ ЗІБРАНО АДРЕСИ ВІДДІЛЕНЬ ПОЛІЦІЇ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНОЮАГРЕСОРОМ



8 Вторник 
27 декабря 2022 годаÄîñóã

Ãîðîñêîï íà 27 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Очень важно сегодня соблюдать сдержанность во 

всем. Особенно звезды рекомендуют быть очень осто-

рожными с алкогольными напитками. Даже незна-

чительная его доза может привести к тому, что, впав 

в неадекватное состояние, вы совершите то, о чем впо-

следствии пожалеете.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Недовольство миром и своей жизнью в частности 

может привести к приступам агрессии, которые будут 

направлены против людей, которые находятся рядом, — 

в таком случае конфликт вам обеспечен. Постарайтесь 

думать о хорошем, гоните прочь дурные мысли.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня неплохо бы посвятить день хозяйственным 

делам, подготовиться к предстоящим праздникам, сде-

лать в доме генеральную уборку. Нежелательно посе-

щать места большого скопления людей.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вам нежелательно вступать в споры и перепалки с кем 

бы то ни было: во-первых, вы не сможете одержать верх, 

а во-вторых, рискуете оказаться в ситуации, выйти из 

которой будет довольно трудно.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
На работе аврал, надо все успеть сдать и закрыть, что-

бы не оставлять на следующий год недоделок. Поста-

райтесь сегодня не выходить из себя, даже если повод 

для этого покажется вам весомым и уважительным. Не 

отвлекайтесь на посторонние занятия, выполняйте ра-

боту последовательно.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
К деньгам сегодня необходимо отнестись максималь-

но бережно: потратив чрезмерную сумму, вы можете 

попасть в негативный финансовый поток, который со-

здаст стесненные материальные обстоятельства.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Испытывая раздражительность по отношению к окру-

жающим вас людям, постарайтесь хотя бы, чтобы ваше 

настроение не коснулось близких: обидеть их сегодня 

будет легко, а вот загладить вину будет очень сложно.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня звезды рекомендуют вам как можно меньше 

говорить и как можно больше слушать: так вы, во-пер-

вых, узнаете много нового и интересного, а во-вторых, 

не скажете того, о чем впоследствии пожалеете.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вам полезно будет вернуться к проектам, которые не-

которое время назад были задвинуты в долгий ящик. 

Пришла пора взглянуть на них с новой, неожиданной, 

точки зрения. Окружающие вас люди сегодня предельно 

откровенны и доверительны.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
События дня дадут вам понять: чтобы изменить свою 

жизнь к лучшему, прежде всего, в материальном плане — 

необходимо много и упорно работать, другого способа 

человечество пока не придумало. А вот от встречи с лю-

бимым человеком — если вы, конечно, не живете вме-

сте, — сейчас лучше отказаться.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Неудовлетворенность собой и жизнью, которые вы 

почувствуете сегодня, может привести к приступу само-

критики, а она, в свою очередь, чревата резким падени-

ем самооценки — не доводите до этого. Уделите время 

детям, они нуждаются в вашем внимании.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Постарайтесь найти себе занятие по душе, в про-

тивном случае пессимистические мысли, которые бу-

дут одолевать представителей вашего знака, не дадут 

вам покоя весь день. Полезны пешие прогулки в оди-

ночестве.
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По горизонтали: 6. Величина, характери-

зующая резонансные свой ства линейной ко-

лебательной системы. 9. Злаковое растение 

с характерными в пору зрелости остистым ко-

лосом. 10. Предмет, в который надо попасть 

при стрельбе. 12. Резкое неодобрительное 

выступление против кого-либо. 14. Научное 

предположение, гипотеза. 16. Выход реки из 

берегов. 18. Лечебное учреждение. 20. Соби-

рательное название изделий из льна, хлопка, 

шерсти, пеньки. 21. Ряд декоративных лож-

ных арок. 22. Блестящая поверхность. 23. Тип 

природной зоны. 25. Обычай кровной ме-

сти в некоторых районах Италии. 27. Опор-

ное устройство для установки и закрепления 

на транспортных средствах машин, грузов. 

28. Вызывающее иммунную реакцию веще-

ство, чуждое организму человека и животно-

го. 29. Основание, подставка для чего-либо. 

32. Маленькая рыба семейства сельдевых. 

34. Площадь, служащая местом для гимна-

стических, конских и других состязаний. 

35. В международных отношениях: запрещение, 

запрет. 36. Огражденная канатами площадка для бок-

са. 37. Передача зрительной информации на рассто-

яние.

По вертикали: 1. Преследование с целью настичь, 

поймать. 2. Лебедка для поднятия якоря и выбирания 

тросов. 3. Физическая или душевная боль. 4. Наука 

о растениях. 5. Отрезок трубы с резьбой, служащий 

для соединения труб между собой. 7. То же, что вен-

зель. 8. Сооружение на реке, канале для пропуска 

судов. 11. Очень стойкий строительный материал. 

13. Выращивание растений без грунта, на питатель-

ных растворах. 15. Система связей и взаимодействия 

устройств компьютера. 17. Часть сцены перед зана-

весом. 18. Наговор. 19. Механический музыкальный 

инструмент. 24. Глагольная форма, совмещающая 

свой ства глагола и прилагательного. 26. Внесистем-

ная единица длины. 27. Солдат древнеримской ар-

мии. 30. Мужское имя. 31. Вооружение и имущество 

противника, захваченное победителем во время вой-

ны. 32. Полный набор посуды на определенное коли-

чество человек. 33. Естественный спутник Земли.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 6. Добротность. 9. Жито. 10. Цель. 12. Нападение. 14. Теория. 16. Разлив. 18. Клиника. 20. Текстиль. 

21. Аркатура. 22. Полировка. 23. Лесостепь. 25. Вендетта. 27. Ложемент. 28. Антиген. 29. Помост. 32. Салака. 34. Ристалище. 

35. Вето. 36. Ринг. 37. Телевидение.

По вертикали: 1. Погоня. 2. Брашпиль. 3. Страдание. 4. Ботаника. 5. Штуцер. 7. Шифр. 8. Шлюз. 11. Железобетон. 

13. Гидропоника. 15. Интерфейс. 17. Авансцена. 18. Клевета. 19. Аристон. 24. Причастие. 26. Ангстрем. 27. Легионер. 30. Олег. 

31. Трофей. 32. Сервиз. 33. Луна.

Завершився Міський конкурс- виставка 
«До новорічних і різдвяних свят», 
що третій рік поспіль проходить 
за ініціативою Харківської дитячої 
художньої школи № 1 ім. І.Ю. Рєпіна 
під патронатом Харківського міського 
голови Ігоря Терехова та за підтримки 
Департаменту культури ХМР.

ЦЦ
ього року конкурс- виставка 

проводився онлайн серед 

учнів харківських дитячих 

художніх шкіл, художніх відділень дитячих шкіл 

мистецтв і музичних шкіл, а також художніх студій 

Харкова.

Всього було надано понад 

300 робіт, з яких 203 ство-

рили учні ХДХШ № 1 ім. 

І.Ю. Рєпіна. Також в кон-

курсі брали участь учні 

ХДХШ № 2 ім. П.О. Левчен-

ка, ХДШМ № 6; ШСТСН, 

ХДШМ № 3, ХДШМ № 5 

ім. Дунаєвського, ХДМШ 

№ 10, ЦДЮТ2, Художньої 

студії м. Пісочин.

Конкурс- виставка прохо-

див у двох номінаціях:

«Листівка» та «Новорічні та Різдвяні свята» в 4 ві-

кових категоріях:

 І вікова категорія (8–9 років);

 II вікова категорія (10–11 років);

 III вікова категорія (12–13 років);

 IV вікова категорія (14–16 років).

Журі конкурсу після складної, але приєм-

ної роботи визначило лауреатів і дипломан-

тів у кожній віковій групі у двох номінаціях.

— Дякуємо усім юним художникам і їх ви-

кладачам за натхнення та оригінальність, за 

тепло та світло ваших почуттів, за чудовий 

новорічний та різдвяний настрій, який ви так 

талановито втілили у своїх роботах! — під-

тримали учасників конкурсу в Департаменті 

культури.

ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ÍÀÑÒÐIÉ, ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ÍÀÑÒÐIÉ, 
ÂÒIËÅÍÈÉ Â ÌÀËÞÍÊÀÕÂÒIËÅÍÈÉ Â ÌÀËÞÍÊÀÕ
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