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Н
а сегодняшний день уже начаты проектные работы. Мэр 
отметил, что первые два имени, которые увековечат на 
Аллее героев, — Олег Адамовский и Георгий Тарасенко:

— Это защитники Харькова. Подполковник, Герой Украины 
Олег Адамовский с  первых часов вой ны защищал наш город, 
24 февраля дал врагу бой, остановил его в окрестностях горо-
да и погиб 12 марта. Георгий Тарасенко — также Герой Украи-
ны, основатель добровольческого батальона «Фрайкор» отдал 
жизнь в боях за родной город 25 марта. Сердца павших героев 
перестали биться в борьбе за то, чтобы сердце Украины и серд-
це Харькова не останавливались. Эта аллея будет напоминать 
всем нам о  великом подвиге наших защитников, напоминать 
о том, какой ценой добывается счастье жить в свободной, не-
зависимой и несокрушимой стране.

Заложить Аллею героев планируют весной этого года.

В ХАРЬКОВЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ. ОНА ПОЯВИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА И БУДЕТ НАПОМИНАТЬ КАЖДОМУ, ЧЕГО СТОИТ СВОБОДА УКРАИНЫ, 

СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак посетил Координационный 
штаб по обращению с военнопленными 
и провел встречу с украинскими защитниками 
и защитницами, которые были освобождены 
из российского плена.

Андрей Ермак на-

помнил, что штаб 

создан по поруче-

нию Президента 

Украины Владимира 

Зеленского в марте 

2022 года и отметил 

важность привлече-

ния к работе штаба 

военных, которые прошли через плен:

— Их жизненный опыт будет способство-

вать построению правильной и эффективной 

работы штаба, улучшению коммуникации 

с родными и близкими лиц, которые пребы-

вают в плену в рф или на временно оккупиро-

ванных территориях. Необходимо усовершен-

ствовать работу штаба таким образом, чтобы 

и украинское общество, и каждый воин, ко-

торый сегодня защищает Украину, понимали, 

что они — под защитой Украинского государ-

ства.

Кроме того, Андрей Ермак отметил важ-

ность обеспечения всем необходимым укра-

инцев, вернувшихся из плена домой, проведе-

ния их реабилитации, поддержки семьи и т. д. 

Глава ОП рассказал, что более месяца назад во 

время общения с освобожденными из плена 

бойцами и их родными услышал о бюрокра-

тических сложностях с восстановлением до-

кументов. После обсуждения этой проблемы 

с министром цифровой трансформации Ми-

хаилом Федоровым было решено добавить 

в «Дію» специальный функционал для бывших 

пленных.

Андрей Ермак также ознакомился с рабо-

той общественной приемной, где люди могут 

получить профессиональные консультации от 

представителей министерств и ведомств. Кро-

ме того, при штабе функционирует консульта-

ционная телефонная линия. Филиалы Коор-

динационного штаба уже работают в Ни-

колаеве, Харькове и Виннице. В результате 

работы Координационного штаба из плена 

государства- агрессора были освобождены уже 

1456 украинских защитников.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ УРСУЛОЙ ФОН 
ДЕР ЛЯЙЕН. ЛИДЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИКУ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС В 2023 ГОДУ

Г
лава государства проинформировал руководитель-

ницу Еврокомиссии о ситуации на поле боя и по-

следствиях регулярных российских обстрелов ра-

кетами и дронами гражданской инфраструктуры нашей 

страны.

Собеседники обсудили пути дальнейшего укрепления 

мощности Вооруженных сил Украины путем поставки со-

ответствующего оружия. Отдельной темой разговора ста-

ла реализация новой программы макрофинансовой помо-

щи Украине в размере 18 млрд евро. Владимир Зеленский 

отметил важность получения первого транша этой помо-

щи в размере 3 млрд евро уже в январе.

Глава государства поблагодарил за активное вовлечение 

Европейской комиссии в реализацию ряда гуманитарных 

инициатив в нашей стране. Стороны договорились, что 

первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, по-

ступят в Украину в январе. Владимир Зеленский отметил 

важность оперативной практической реализации и при-

влечения государств — членов ЕС к иници-

ативе первой леди по закупке школьных ав-

тобусов для пострадавших регионов Украи-

ны. Собеседники обсудили ход реализации 

проекта по восстановлению 74 разрушен-

ных украинских школ, на финансирование 

которого Евросоюз выделил 100 млн евро. 

Президент Украины выразил надежду, что 

эти заведения будут реконструированы до 

сентября текущего года.

Владимир Зеленский проинформировал 

Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения 

Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предостав-

ленных в связи с получением нашей страной статуса кан-

дидата на членство в ЕС.

Президент ЕК отметила огромный прогресс, достигну-

тый Украиной на этом пути. Собеседники обсудили ожи-

даемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, 

который состоится 3 февраля текущего года в Киеве, и до-

говорились активизировать подготовительную работу.

Урсула фон дер Ляйен заверила в неизменной солидар-

ности с Украиной и подчеркнула, что Евросоюз будет сто-

ять бок о бок с нашим государством в борьбе с агрессором 

и в 2023 году, до победы Украины.

ÄÎ ÏÎÁÅÄÛ!

Полномасштабная вой на, которую рф развязала против 
Украины, дала импульс развитию в Харькове украинского 
языка, заявил в интервью проекту «Слава+» на YouTube-канале 
«Люкс ФМ» Харьковский городской голова Игорь Терехов.

С
егодня украиноязычных харьковчан становится 

больше, и так будет, подчеркнул мэр:

— Вместе с тем в Харькове никогда не было и не 

будет притеснений русскоязычных. И не надо нас делить на 

тех, кто разговаривает на русском или украинском. Наши де-

ти учатся на украинском языке, и это новое поколение, кото-

рое будет постепенно переходить на украинский. Вой на дала 

импульс развитию украинского языка в русскоязычном горо-

де. Это придет постепенно. Нужно взвешенно относиться ко 

всему, и в Харькове будет украинский язык.

Игорь Терехов также убежден, что россияне перестанут ве-

рить Путину, когда поймут, какие возможности теряет госу-

дарство без демократии:

— Жители рф это осознают, когда до них дойдет, что тво-

рится и что может государство, когда оно самодостаточное, 

могущественное, когда есть демократический уклад. Пока 

не дошло, но дойдет. Эволюция — это такой путь, кто-то 

проходит его в менее сжатые сроки, кому-то нужно больше 

времени. Но это непременно будет. По-другому невозмож-

но. Я считаю, что до многих элит уже доходит. У них проис-

ходят внутренние процессы, и будет такая точка, когда все 

перевернется.

В 
КП «Харьковские теп-

ловые сети» Депар-

тамента по вопросам 

обеспечения жизнедеятельно-

сти города ХГС сообщили, что 

летом от литовских партнеров 

поступила техническая помощь, 

а на этот раз — конфеты, иг-

рушки, фонари и традицион-

ный литовский рождественский 

торт — шакотис.

Сотрудничество харьковских 

и вильнюсских теплоэнергети-

ков организовала бывшая сотрудница КП «ХТС» На-

талья Агибалова, которая несколько лет назад перееха-

ла в Литву и теперь ра-

ботает в Вильнюсских 

теплосетях. Наталья 

Агибалова сообщила, 

что средства для 

сбора груза со-

брали на ярмарке, 

которую специ-

ально для этого 

организовали.

«У нее 600 кол-

лег, и каждый из 

них, готовясь к 

рождественским 

праздникам, ре-

шил приобрести 

подарки не только своим семьям, но и детям харь-

ковских теплоэнергетиков», — подчеркнули на 

ХТС.

ÕÀÐÜÊÎÂ — 
ÝÒÎ ÓÊÐÀÈÍÀ!

ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÎÒ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ
Коллектив Вильнюсских тепловых сетей передал 
харьковским теплоэнергетикам новогодние подарки.
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ЩОБ В ОСЕЛІ 
БУЛО ТЕПЛО

На Україну чекає важка зима, адже половина 
систем енергопостачання зруйнована російськими 
окупантами. Коли на зміну відносно теплій погоді 

прийде холод, городяни можуть зіткнутися 
з виснажливими умовами життя. Тож, усім слід 

серйозно поставитися до питання енергозбереження.

Фахівці Департаменту житлово- комунального гос-

подарства ХМР радять містянам завчасно потурбу-

ватися про тепло в оселях. А для цього слід звернути 

увагу на такі речі.

 Зашторте вікно жалюзями або короткими што-

рами. Через скло зимою втрачається приблизно 

8–15% тепла.

 Заклейте щілини у вікнах, використовуючи зви-

чайний скотч, паперові смужки або поролон, та уте-

пліть вхідні двері. Це дозволить підвищити темпера-

туру у квартирі на 2–3 °C. Якщо квартира виходить ві-

кнами на сонячний бік, то вдень слід відкривати што-

ри. А от якщо можливості використовувати сонячне 

світло немає, то вікна, навпаки, потрібно тримати 

щільно заштореними. Можна навіть повісити на них 

ковдри — що щільнішим буде захисний шар, то краще.

 Щільно закривайте міжкімнатні двері, а венти-

ляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними 

дверцятами або регульованими ґратками. Це дозво-

лить зменшити витік теплого повітря з приміщень.

 Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задо-

вгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно 

зменшують ефективність опалення. Тепло має потра-

пляти у кімнату вільно.

 Приберіть з радіаторів опалення декоративні 

панелі. Вони зменшують їхню ефективність на 20%. 

Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в ні-

шах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.

 Утепліть поверхні. На підлогу потрібно покласти 

килим. По можливості килими слід розвісити і на сті-

нах, особливо на зовнішніх.

 Гріти треба лише обмежений простір. Для цього 

потрібно вибрати одну кімнату, в якій мешкатимуть 

усі (у разі сильного холоду). Зігріти невелике примі-

щення простіше, ніж велике.

ÌÅÍÜØÅ ÀÂÀÐÈÉ — 
ÁÎËÜØÅ ÊÎÌÔÎÐÒÀ
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ БРИГАДЫ 
АВАРИЙНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА ХГС УСТРАНИЛИ 92 АВАРИЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ НА ВОДОВОДАХ

Т
акже специалисты привели в порядок 

79 смотровых колодцев с заменой запорно- 

регулирующей арматуры и капитально от-

ремонтировали 18 водоразборных колонок, сообщили на 

предприятии:

— Накануне аварийщики ликвидировали 12 порывов 

на участках трубопроводов, а 3 января бригады приступи-

ли к ликвидации 19 повреждений на водопроводных 

сетях. Значительный объем восстановительных работ 

запланировано выполнить в Новобаварском, Шевчен-

ковском и Основянском районах города.

Информацию об аварийных ситуациях харьковчане мо-

гут передать по тел.: 15-33.

Около 20 тысяч жителей города каждый день бесплатно 
получают горячую еду в пунктах питания, сообщил 
Харьковский городской голова Игорь Терехов.

М
эр напомнил, что пункты выдачи горячего пи-

тания действуют на базе школ города с 1 де-

кабря. В первую очередь горячими обедами 

обеспечивают одиноких стариков, малообеспеченных 

граждан, временно перемещенных лиц.

Также в Харькове работает более 300 пунктов незлам-

ности. Узнать, где расположен ближайший к вам пункт 

обогрева, можно в чат-боте «Харьков — твой дом».

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта ХГС 
подвел итоги работы за 2022 год. Несмотря на вой ну, 
в городе делали все возможное для развития спорта, 
популяризации здорового образа жизни и привлечения 
как можно большего количества горожан к активным 
занятиям физкультурой.

В 
2022 году прошли онлайн- и офлайн- меро-

приятия, объединившие юных и титулованных 

спортсменов, тренеров, представителей спор-

тивных федераций и организаций города, специалистов 

фитнес- индустрии, рассказали в департаменте:

— В частности, ко Дню физкультуры и спорта был 

организован онлайн- видеоконкурс, а в сентябре про-

шли трехнедельные тренировки Kharkiv Sport City, и ви-

део с тренировками набрали более 20 тыс. просмотров. 

В октябре были организованы утренние бесплатные 

онлайн- тренировки «Просыпайся с чемпионами», а с 

10 по 13 ноября в польском Торуне под патронатом 

Харьковского городского головы Игоря Терехова со-

стоялись международные благотворительные соревно-

вания «Хоккейный Байрактар». Также в ноябре прошел 

курс онлайн- лекций «Анатомия физкультуры» для всех, 

кто увлекается фитнесом и поддерживает здоровый об-

раз жизни.

Кроме того, в последний месяц 2022 года в городе орга-

низовали гала-встречу представителей спортивных феде-

раций и организаций. Лучшим спортсменам и тренерам, 

а также спортсменам, занявшимся волонтерством и всту-

пившим в ряды ВСУ, вручили Благодарности городского 

головы.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ËÞÄßÕ

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
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ЗИМА ГОТУЄ ДЛЯ НАС БАГАТО СЮРПРИЗІВ. ПОПЕРШЕ, ВРАЖАЮТЬ ТЕМПЕРАТУРНІ ПЕРЕПАДИ. 
ПОДРУГЕ  СУСІД АГРЕСОР НІЯК НЕ ВІДЧЕПИТЬСЯ ВІД УКРАЇНИ, І ХАРКОВА ЗОКРЕМА, І ТЕРОРИЗУЄ 
РАКЕТНИМИ ОБСТРІЛАМИ. ЧЕРЕЗ ЦЕ РУЙНУЄТЬСЯ КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА, У БУДИНКАХ 
ГАСНЕ СВІТЛО І ЗНИКАЄ ТЕПЛО. ЯК ПЕРЕЖИТИ ХОЛОДИ БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я І ПРО ЩО СЛІД 
ПАМ'ЯТАТИ, ЗНАХОДЯЧИСЬ ЗА МІНУСОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВУЛИЦІ, АБО У ХОЛОДНІЙ КВАРТИРІ?

Е
ксперти Департаменту охорони здоров'я ХМР вже 

неодноразово зі шпальт нашої газети розповідали, 

за якими ознаками виявити переохолодження та 

яку домедичну допомогу надати людині, коли ця непри-

ємність вже сталася. Окрім цього, фахівці Департаменту 

вкотре нагадують, що не тільки низька температура може 

спричинити холодову травму. Її можуть провокувати і такі 

чинники, як висока вологість (навіть тривале перебування 

за температури +5 — +8 °C), вітер (наявність вітру значно 

збільшує втрату тепла), хронічні захворювання, вживання 

алкоголю, належність до певних вікових груп (діти, люди 

похилого віку дуже чутливі до дії низьких температур че-

рез особливості теплообмінних процесів в організмі).

ЯК ПРАВИЛЬНО ОДЯГАТИСЯ ВДОМА 
ТА НАДВОРІ

Окрім приладів та їжі, які українці збирають на випадок 

вимкнення електроенергії та тепла, варто озброїтись ін-

формацією й про те, як правильно одягатися.

Щоб не мерзнути, варто 

одягатися у декілька шарів:

 перший шар — білизна 

та шкарпетки. Можна вдяг-

нути дві пари шкарпеток 

або ж одну пару товстих та 

теплих;

 другий шар — термобі-

лизна. Якщо немає — одя-

гайте футболку, колготки, 

футболку та підштанці/ле-

гінси;

 третій шар — водо-

лазка, худі, светр, на ноги —

штани, джинси тощо.

Багато хто хоче одягатися вдома не лише тепло, а й 

стильно. Сьогодні теплими та зручними є трикотажні кос-

тюми, як для чоловіків, так і для жінок. Такий одяг є до-

сить практичним, адже комплект можна розділити, а речі 

поєднувати з іншими.

Крім того, популярності набули толстовки- пледи. У них 

приємно кутатися, тож змерзнути майже неможливо.

Актуальними стали цього року й колготи 

з флісом — дуже теплі, але водночас гарні.

Якщо збираєтеся надвір, одягайте курт-

ки, які закривають поперек. Навіть якщо 

ви дуже тепло вдягнулися, не забудьте взя-

ти із собою шапку. Багато хто не любить 

шапки, та зараз на ринку є безліч інших 

головних уборів — капелюхи, пов’язки та 

навіть утеплені хустки.

 ЯК ТРИМАТИ НОГИ У ТЕПЛІ
Якщо вас не рятують шкарпетки, одя-

гайте капці. В осінньо- зимовий час завжди 

можна знайти в магазинах утеплене взуття 

для дому, в якому складно замерзнути. Під 

час вибору взуття звертайте увагу на роз-

мір. Якщо обирати менше за розміром, ви 

не зможете ворушити пальцями та почнете 

мерзнути. Також для утеплення варто по-

класти у взуття устілки. Надавайте перевагу 

вовняним, вони добре вбирають вологу та 

зігрівають.

 АЩОДО СНУ?
Щоб покращити якість вашого сну та не 

замерзати, можна дотримуватися кількох 

простих правил, які не тільки підвищать 

ваш комфорт, але і допоможуть завжди за-

лишатися в теплі.

Теплі напої — це завжди хороша ідея, 

а розслабляючий чай перед сном — ще кра-

ща. Коли ви вже готові до сну, зробіть собі 

вечірній напій із заспокійливими компонентами — ро-

машкою, м'ятою чи зеленим чаєм.

Ваше тіло може не тільки прогрітися перед сном, але 

і розслабитися — напружені м'язи важче приймають те-

пло, тому ви можете мерзнути ввечері.

Поширеною проблемою є замерзлі ноги, які не дають 

спокою. Щоб швидше їх зігріти, варто мати тонкі постіль-

ні шкарпетки, вони допоможуть швидко прогріти ступні 

та не доведуть до перегріву. Від товстих в'язаних чи флісо-

вих шкарпеток варто утриматися.

Дієвий спосіб швидко зігріти ноги — повернути ковдру 

з голови до кінцівок. Нагріта верхніми частинами тіла, во-

на миттєво зігріє ноги.

ЩЕ ДЕКІЛЬКА 
       ЛАЙФХАКІВ

Звичайний ОЛІВЕЦЬ. 

Це просте канцелярське 

приладдя допоможе зі-

грітися на вулиці. Для 

цього треба взяти олівець 

і енергійно покатати його 

між долонями. Вплива-

ючи на активні точки на 

руках, можна швидко зі-

гріти їх, а потім і весь ор-

ганізм. Як свідчить прак-

тика, це дуже ефектив-

ний метод.

ПРОГУЛЯНКА або 

легка пробіжка не дасть замерзнути в таку погоду, особли-

во якщо правильно підійти до вибору одягу. Не забудьте 

взяти із собою затишну в'язану шапку і теплі рукавички.

Влітку багато представниць прекрасної статі дотриму-

ються дієти, а кожна калорія в продуктах харчування зна-

ходиться під суворим контролем. Зараз же не варто від-

мовляти собі в задоволенні швидко зігрітися. Гарячий 

шоколад, глінтвейн або трав'яний чай з корицею і медом 

сьогодні рекомендовані кожному!

ХАРЧУВАННЯ. У цей час як ніколи корисні жири. 

Зрозуміло, мова йде про корисні рослинні та тваринні 

жири, які не пройшли термічної обробки. Та й вживати їх 

рекомендується в помірних кількостях. Однак, як свідчать 

дослідження, люди, що вживають оптимальну кількість 

жирів, мерзнуть менше.

ПОЦІЛУНКИ. Пам'ятаєте своє перше побачення, яке 

закінчилося поцілунком? У цю мить в організмі відбува-

ється такий гормональний сплеск, що відчути холод не 

зможе навіть найзапекліший мерзляк. Ендорфін, оксито-

цин і адреналін не дозволять цьому статися.

ÃÎÒÓÃÎÒÓЄЄÌÎÑß ÄÎ ÕÎËÎÄIÂÌÎÑß ÄÎ ÕÎËÎÄIÂ
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РІК, ЩО МИНУВ, ДЛЯ ВСІЄЇ УКРАЇНИ 
І ДЛЯ ХАРКОВА ОСОБИСТО БУВ 
НАДСКЛАДНИЙ У ВСІХ СЕНСАХ. 
АЛЕ УКРАЇНЦІ, ХАРКІВ’ЯНИ 
НЕ ТІЛЬКИ ВИСТОЯЛИ ПОПРИ 
ПОСТІЙНІ ОБСТРІЛИ З БОКУ ВОРОГА, 
ЙОГО НАМАГАННЯ ЗНИЩИТИ 
ІНФРАСТРУКТУРУ І ПОЗБАВИТИ 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ, 
АЛЕ Й ЗГУРТУВАЛИСЯ І НЕ ДАЛИ 
ЖОДНОГО ШАНСУ АГРЕСОРУ 
ЗЛАМАТИ НАС

Б
ез сумніву, героями Харкова стали комунальники, 

які, незважаючи на небезпеку, продовжували пра-

цювати заради рідного міста.

ВТРАТИ
Співробітники КП «Харківські теплові мережі», як і всі 

харків’яни, не очікували того, що сталося 24 лютого. Був 

розпач, подекуди паніка, але почуття обов’язку пере-

могло. І більшість робітників миттєво перетворилися на 

справжніх бійців комунального фронту, тим більше що 

опалювальний сезон був у розпалі. Люди пішки йшли на 

роботу, бо треба було рятувати систему теплопостачання 

міста.

— Сьогодні вже можемо констатувати, якщо б не пере-

могла в генах наших працівників «залізобетонність», на 

Харків чекала катастрофа. Тільки уявіть собі, що робилося 

навесні, коли на гра-

дуснику було ще -17! 

У нас в районі аеро-

порту бригади працю-

вали під обстрілами — 

зварювали труби на го-

рищах. І так по всьому 

місту! Були випадки, 

коли наші слюсарі ря-

тували життя людям, 

причому — в прямому 

сенсі. Під обстрілами 

прокладали магістра-

лі, щоб подати тепло 

у бомбосховища і зігріти тих, хто там ховався. Цих історій 

дуже багато! І щодня наші співробітники ризикують жит-

тям, бо енергетична інфраструктура на сьогодні — мішень 

№ 1, — з гордістю за своїх розповідає генеральний дирек-

тор КП «Харківські теплові мережі» Василь Скопенко.

Навесні у «Тепломережах» підбили перші підсумки 

втрат. На той час було пошкоджено більше 100 об'єктів 

підприємства: 44 котельні, 46 ЦТП, 3 насосні станції, 

20 км теплових мереж та інше. Понад мільярд збитків, при 

тому що «ХТМ» тільки почало долати кризу.

ПЛАНИ НЕ СКАСОВУЮТЬСЯ
Попри війну тепловики ні на мить не припиняють 

своєї роботи. Окрім щоденного усунення аварійних ситу-

ацій, вони відновлюють зруйновані котельні та модерні-

зують усю систему.

Наприклад, розбиту 5 березня котельню «Пів-

ніч-1», реконструкція якої була запланована за про-

єктом Світового Банку влітку 2022 року, підрядни-

ки наново побудували за 2 місяці, замість 5! Вона 

тепер не просто джерело теплопостачання, а джере-

ло життя на Північній Салтівці. Місцеві мешканці 

цю котельню називають «міні- ТЕЦ».

Котельню онкологічного центру рознесло снаря-

дом 19 травня. О 4-й 

ранку прилетів «пода-

рунок» і влучив прямо все-

редину. Через 6 годин там 

почали розбирати завали, 

а 15 жовтня, через 5 місяців, 

котельня була вже в робо-

ті. Місто-побратим Харкова 

Нюрнберг підтвердив наші 

братерські стосунки на 100 

відсотків! Звідти надіслали 

понад 400 тис. євро. Потім 

від них же надійшов великий 

генератор.

— Як не дивно це зву-

чить — війна дисциплінує! Вона навчила нас усіх працю-

вати більше, швидше, якісніше. Ми не змогли зупинити-

ся, навіть через війну. А ще велику роль відіграла особис-

та, всебічна підтримка Харків-

ського міського голови Ігоря 

Терехова. Я не чув, щоб у яко-

мусь іншому місті України осо-

бисто мер настільки міцно і ці-

лодобово тримав руку на пульсі 

комунальних підприємств. Він 

дуже глибоко розуміє усі про-

цеси і миттєво акумулює не-

обхідну допомогу. Це і кошти 

міського бюджету, і допомо-

га іноземних донорів, і внесок 

благодійних організацій, — за-

значає Василь Скопенко.

ПРИСТОСУВАТИСЯ ДО НОВИХ УМОВ
Ознака теперішнього Харкова — пересувні 

котельні установки. До речі, 4 котельні при-

дбали за 2 роки до війни. Вони стояли на скла-

ді, де були пошкоджені обстрілом в березні. 

Але їх вдалося відновити і встановити. Зага-

лом у цьому році було встановлено 17 таких 

котелень. Призначення у них різне. Десь од-

на з них опалює віддалені будинки, якщо бу-

ла пошкоджена теплотраса від ЦТП. У деяких 

районах міста мобільні установки замінили 

старі котельні, розташовані у підвалах. В пла-

нах — замінити всі подібні підвальні котли. 

Війна підказала ще одне призначення таких 

агрегатів, тільки більшої потужності — їх мож-

на швидко перевезти у будь-який район 

міста, порівняно швидко підключи-

ти до будинків, і це дасть змогу пода-

ти опалення до багатоповерхівок у разі 

відключення централізованих джерел 

теплопостачання.

Ще одна тема — генератори, які їдуть 

до нас з усього світу. Це не тільки виму-

шений крок до аварійної автономності, 

але і шанс стати більш захищеними від 

масштабних руйнувань в енергосисте-

мі. І саме котельні, які реконструйовані 

за проєктами Світового Банку (а їх тіль-

ки в цьому році — 4, і 9 — встигли пе-

реобладнати торік), можуть працювати 

за допомогою генераторів. Крім того, 

«Харківські теплові мережі» від кожно-

го блекауту отримують цінний досвід. 

За 2 з половиною місяці тепловики вже 

вп’яте запускали опалення. І з кожним 

разом робили це швидше і швидше. 

І в цьому неабияк допомогли генератори.

На сьогодні «ХТМ» вдалося відновити всі джерела тепло-

постачання. Через влучення в теплотраси доводилося змі-

нювати плани і міняти труби там, де їх побило. Зважаючи 

на це, комунальники замінили майже вдвічі більше магі-

стралей, ніж торік: зі 186 об’єктів роботи завершені на 178.

— Сьогодні у нас є великі плани на майбутнє — це і на-

ступна ремонтна кампанія, і розвиток енергоефективнос-

ті у співробітництві зі Світовим 

Банком, і багато іншого. Зараз 

у нас в роботі кілька проєктів, які 

були заплановані ще багато ро-

ків тому, але втілилися в життя, 

як не дивно, тільки під час війни. 

З огляду на дуже тривожні часи, 

я не буду вказувати конкретні да-

ні щодо цього, але харків’яни ба-

чать, що ми працюємо. А найкра-

щий показник нашої роботи — те-

плі батареї та гаряча вода з кранів.

Але все ж таки головним досяг-

ненням «Харківських теплових 

мереж» у 2022 році я вважаю зміну 

ставлення містян до роботи теплоенергетиків. Цю нелегку 

працю почали по-справжньому цінувати й шанувати. На-

шим співробітникам буквально в черзі місцем поступали-

ся, і просто дякували на вулиці. Це величезний здобуток 

усього колективу КП, перемога кожного співробітника, 

— підсумовує гендиректор підприємства. — Про те, що 

ми у правильному напряму, свідчать самі харків’яни, які 

взимку повертаються до рідного міста цілими родинами. 

Головний фактор цього — довіра людей до місцевої влади. 

Вони повертаються, бо міський голова Харкова власним 

прикладом випромінює впевненість в тому, що все буде 

добре! Комунальні служби працюють, енергетики перема-

гають блекаути все швидше, «Харківські теплові мережі» 

теж відпрацювали механізм швидкого відновлення тепла. 

А починалася така впевненість саме з Ігоря Олександро-

вича. Бо коли всім було дуже страшно, він просто наказав 

місту — жити!

ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ ÏÎÊÀÇÍÈÊ — 
ÂÄß×ÍIÑÒÜ ÕÀÐÊIÂ’ßÍ
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НАВІТЬ У СВЯТКОВІ ДНІ КОМУНАЛЬНИКИ 
ХАРКОВА ПРОДОВЖУВАЛИ ВИКОНУВАТИ 
СВОЮ РОБОТУ

У
 ніч з 31 грудня на 1 січня працівники КП 

«Харківські теплові мережі» Департамен-

ту з питань забезпечення життєдіяльності 

міста ХМР усунули п’ять дефектів на мережах цен-

трального опалення. На підприємстві зауважують, 

що на всіх філіях «ХТМ» прискорили роботи з усу-

нення та попередження можливих дефектів, поки 

тримається плюсова температура повітря:

— Тривають роботи з випус-

кання повітря з системи опалення 

в окремих будинках, яке доводить-

ся робити заново після кожного 

блекауту. Наші працівники не зу-

пиняються та оперативно усува-

ють пошкодження.

Також в місті продовжують від-

новлення розорених обстрілами 

будинків. Наприклад, у Немиш-

лянському районі фахівці КП 

«Харківське ремонтно- будівельне 

підприємство» ХМР виконали демонтаж зруйнованих 

плит, заливку плит покрівлі та перекриття між третім і чет-

вертими поверхами, відновили опалення, відремонтували 

підлогу, стіни квартир та встановили віконний блок.

Роботи тривають у різних 

районах мегаполісу. Брига-

ди «Комплексу з експлуатації 

об’єктів водозниження і зли-

вової каналізації» відремон-

тували та прочистили дощо-

приймальні колодязі на вули-

цях Москалівській, Красно-

дарській, Холодногірській та 

пр. Героїв Харкова.

Не забували і про чистоту узбіччя і проїж-

джу частину магістралей. На дорогах міста 

працювали 127 працівників КП «Шляхрем-

буд» та 67 одиниць спецтехніки.

ÏÐÀÖÞЄÌÎ 
Ç ÞÂÅËIÐÍÎÞ 
ÒÎ×ÍIÑÒÞ
Про звичне життя в цій багатоповерхівці на Північній 
Салтівці її мешканцям зараз можна лише мріяти. 
Бо усе фактично знищено: шибки без скла, наскрізні 
отвори та уламки в залізобетонних конструкціях 
та згорілі вщент квартири.

П
рилітало в неї кілька разів. Унаслідок чого, по-

відомив виконроб фірми- забудовника Михайло 

Рябченко, будівля зазнала значних руйнувань. 

У першому під’їзді знівечено з сьомого по дев’ятий по-

верхи, включно з дахом. Пошкоджені несучі конструкції, 

фасадні панелі:

— Зараз ведемо демонтажні роботи. Працюємо майже 

з ювелірною точністю, щоб не пошкодити вцілілі кон-

струкції. Потім вже будемо відновлювати будинок. По-

перше, посилимо несучі конструкції, по-друге, будемо 

робити нові монолітні перекриття, зводитимемо цегляну 

кладку. Після відновимо інженерні комунікації, електро-

мережу. Відремонтуємо дах та фасад. Поставимо нові ві-

кна. Ось такі плани.

Першочергово у місті відновлюють конструктивні еле-

менти житлових будинків, які пошкоджено обстрілами, 

повідомив після огляду ремонтних робіт житлового секто-

ру Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він нагадав, що в місті вже реконструювали 66 будин-

ків, зруйнованих ворожими снарядами. Мер зазначив, що 

оскільки першочергова мета — зберегти будівлі, то потріб-

но відновити їхні конструктивні елементи у якомога біль-

шій кількості в різних районах міста.

У Харкові продовжується відновлення житлових будинків, 
які зруйновано внаслідок ворожих обстрілів.

В 
Основ’янському районі майстри КП «Харків-

спецбуд» ХМР завершили ремонт майже 100 

квадратних метрів по-

крівлі та закрили фронтон бу-

динку по вулиці Руставелі. У Не-

мишлянському районі підряд-

ною організацією «Житлобуд-1» 

у будинку по Салтівському шосе 

виконано покриття металом па-

рапетів на покрівлі. Наразі ве-

дуться роботи з оздоблення стін 

на сходових клітинах.

У Новобаварському районі 

КП «Харкiвспецбуд» продовжує 

ремонтно- відновлювальні роботи у житловому будинку 

по вулиці Костянтина Калініна, що також був пошко-

джений ворожими обстрілами. А бригади КП «Харків-

ське ремонтно- будівельне підприємство» ХМР ремон-

тують вхідні групи та покрівлі житлових будинків у Сал-

тівському районі.

Працюють і фахівці КП «Харківводоканал». На під-

приємстві звітують, що з початку року у Слобідському 

районі профільні служби усунули 222 пошкодження на 

ділянках трубопроводів холодного водопостачання:

— Також ремонтники привели до ладу 195 оглядових 

колодязів і капітально відре-

монтували 40 водорозбірних 

колонок. Цього складно-

го року працюємо в режимі 

підвищеної готовності, щоб 

негайно реагувати на ава-

рійні ситуації на об’єктах 

водопровідного господар-

ства. Зокрема, днями лік-

відували два пошкодження 

на магістралях діаметром 

200 мм на вул. Ньютона та 

Ковтуна. Після проведення заходів щодо усунення на-

слідків першої аварії, що була доволі серйозною, водо-

постачання харків’янам відновили досить оперативно.

Тривають роботи і з ремонту доріг. Працюють на про-

спектах Героїв Харкова, Гагаріна, Петра Григоренка та 

Героїв Сталінграда.

ÐÎÁÎÒÈ ÒÐÈÂÀÞÒÜ 
ÏÎÏÐÈ ÑÂßÒÀ

ÙÎÄÅÍÍÀ ÐÎÁÎÒÀ 
ÕÀÐÊIÂÑÜÊÈÕ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊIÂ
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СРЕДИ РАЗНООБРАЗИЯ ЗАДАЧ ИФУНКЦИЙ 
ВЗРОСЛОГО МИРА ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ 
ЗАНИМАЕТ ВОСПИТАНИЕ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, 
В ЭТОТ ПРОЦЕСС ВОВЛЕЧЕН КАЖДЫЙ 
ВЗРОСЛЫЙ. КТОТО ИЗБРАЛ ВОСПИТАНИЕ 
СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, КТОТО, НАПРИМЕР 
РОДИТЕЛИ, ВОСПИТЫВАЕТ ИНТУИТИВНО, 
А КТОТО ДАЖЕ НЕ ОСОЗНАЕТ, ЧТО 
ВОСПИТЫВАЕТ. ПРОСТО СОВЕРШИЛ ХОРОШИЙ 
ИЛИ ПЛОХОЙ ПОСТУПОК НА ГЛАЗАХ У РЕБЕНКА 
И ОСТАВИЛ В ЕГО ЖИЗНИ НЕИЗГЛАДИМЫЙ 
СЛЕД. ТО ЕСТЬ ОСОЗНАННО ИЛИ 
НЕОСОЗНАННО ВЗРОСЛЫЙ МИР, КАК УМЕЕТ, 
СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТОЙ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ, ОЧЕНЬ РЕДКО ЗАДУМЫВАЯСЬ О ТОМ, 
ЧТО ВОСПИТАНИЕ  ПРОЦЕСС ВЗАИМНЫЙ, 
ОБОЮДООСТРЫЙ, ЕСЛИ ХОТИТЕ

П
арадокс заключается в том, что мы очень стара-

емся сделать детей лучше, но получается у нас 

не всегда. Дети же просто живут рядом, не заду-

мываясь о нашем усовершенствовании, но удивительным 

образом делают нас добрее, 

ответственнее, трудолюбивее, 

отважнее и порядочнее.

Руководитель Харьковского 

музея детства Валерий Лей-

ко, всю вой ну проработавший 

с детьми, проводивший с ни-

ми встречи в метро и бомбо-

убежищах, хотел в зимние 

праздники рассказать о том, 

как изменились за вой ну дети, 

с какими желаниями они при-

шли к Новому году. И расска-

зал. Но рассказ получился 

о том, как повзрослели дети, 

и как, благодаря им, измени-

лись взрослые.

— С первых дней вой ны все 

наши усилия были направле-

ны на то, чтобы спасти детей. 

Их вывозили, прятали, закры-

вали собой. Их отвлекали и развлекали, кормили, лечили. 

Город бросил все силы на их защиту. И у Харькова получи-

лось не только сберечь, но и сохранить им детство. Каж-

дый день, проводя встречи с детьми, я вижу: да, повзрос-

лели, да, стали серьезнее, даже мудрее, но это все те же 

дети.

Перед праздниками Валерия не просто 

удивило, поразило то, какое количество 

харьковчан хочет оказать спонсорскую по-

мощь, подарить детям игрушки. Они сами 

выходили на связь, спрашивали, по како-

му адресу выслать подарки. 

И ведь не самое необходи-

мое, а предметы детской 

роскоши. Дорогие каче-

ственные игрушки. Чтобы 

был праздник и было чудо. 

Потому что, какое детство 

без чудес?

Маленькая Эля мечтала 

о собачке. Да не простой, 

а электронной. И она полу-

чила ее в подарок. Когда ее мечта сбылась, 

она стала дарить игрушки подругам, пото-

му что приятно делать кого-то счастливее. 

Дети научились у взрослых делать добро. 

А многие воспитанники Музея детства 

отказывались от подарков, говорили, спа-

сибо, но у меня все есть, наш 

дом не пострадал, отдайте мою 

игрушку тем, кому она нужнее. 

В них появилась жертвенность.

— Мой товарищ художник 

сейчас воюет. К Новому году он прислал нам 

в музей картину, я ее не распечатывал, пока 

все не собрались. Мы торжественно сняли 

упаковку, и дети были потрясены. Черно-бе-

лым изображен наш танк на обломках враже-

ского оружия, а над ним развевается яркий 

флаг Украины. Дети замерли, 

а потом осторожно и береж-

но стали гладить пальчиками 

желто- голубое полотнище. 

В них укоренился патриотизм.

Традиционно перед празд-

никами Валерий попросил де-

тей написать новогодние по-

желания. И в первую очередь 

дети просили у Святого Нико-

лая, чтобы закончилась вой на, 

чтобы все дети Украины были 

в безопасности, чтобы Харь-

ков скорее восстановился. Де-

ти стали больше думать о дру-

гих и меньше о себе. Еще в них 

появилось огромное желание 

сделать что-то общественно 

полезное, важное, внести свой 

вклад в победу, в восстановле-

ние города.

— В нашем районе в ноябре вдоль проспекта Гагари-

на проходила высадка магнолий. Со взрослыми вышли 

сажать деревья дети. Много детей. Не побежали играть 

в футбол, не засели дома с гаджетами, а пришли помогать, 

украшать родной город.

Мои кружковцы за границей рассказывают, что мно-

гие, кто не знал о Харькове, после общения с беженца-

ми восхищаются нашим городом. Теперь они знают его 

по рассказам, по фотографиям в телефонах, по горячему 

желанию харьковчан вернуться домой. И еще иностранцы 

по-настоящему восхищаются украинским народом. Его 

героизмом на фронте и силой 

духа в тылу. Их просто потря-

сло то, что, несмотря на отклю-

чения света, сирены и взрывы, 

мы наряжаем елки, загадываем 

желания, назло врагу продол-

жаем жить полной жизнью.

И все: дети, оставшиеся 

в Харькове, и те, кто выехал на 

время вой ны, очень благодар-

ны руководству города и его 

коммунальным службам. Бук-

вально каждый отметил, не-

смотря на то что Харьков был 

самым обстреливаемым горо-

дом страны, он никогда не сто-

ял в руинах. Его моментально 

убирали, украшали, поддержи-

вали в нем жизнь. Дети научи-

лись ценить и уважать чужой 

труд!

ÌÛ — ÈÕ, ÎÍÈ — ÍÀÑ
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Ãîðîñêîï íà 5 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Время кропотливого труда, подходит для коллектив-

ной работы и заключения долгосрочных договоров о со-

трудничестве. Появляются новые идеи, которые вполне 

реализуемы, но пока с этим не торопитесь.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Энергия бьет ключом, творческий потенциал прояв-

ляется максимально. В голове рождаются интересные 

мысли, а на привычное и знакомое вы смотрите под дру-

гим углом. Используйте день с максимальной пользой.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Больше общайтесь, обсуждайте рабочие вопросы 

с коллегами, иначе потеряете связь с реальностью. Воз-

можны неожиданные встречи с бывшими партнерами, 

взаимодействие с которыми поможет найти гениальные 

решения старых проблем.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Если вы не мыслите жизнь без физической нагруз-

ки, то пусть получасовое занятие йогой станет вашим 

максимумом на день. Творчество, обустройство дома, 

семейные заботы помогают обрести спокойствие, улуч-

шить свое психическое и физическое здоровье.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Будьте осторожны с высказываниями, так как появит-

ся сильная потребность неуместно шутить и раздавать 

направо и налево язвительные комментарии. Попро-

буйте притормаживать всякий раз, когда вам захочется 

произнести очередную колкость.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Немного нарушается коммуникация, обстоятельства 

заставляют вас опаздывать, излишне суетиться. Без жа-

лости прощайтесь с тем, что уходит, и не бойтесь оста-

ваться в пустоте на какое-то время. День подходит для 

проведения оздоровительных и профилактических про-

цедур, начала курса массажа.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Пришло время тщательно спланировать то, как имен-

но вы будете шагать вверх по карьерной лестнице. 

В течение недели можно удачно постучаться в кабинет 

начальника, чтобы прямолинейно заявить о вашем на-

мерении получить прибавку к зарплате.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Откажитесь от рутинных дел и не загружайте себя 

финансовыми вопросами, лучше посвятите как можно 

больше времени непринужденному общению, поездкам 

или прогулкам. Старайтесь избегать острых тем.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
В некоторой степени вы отрываетесь от внешней дей-

ствительности, поэтому пока что не пытайтесь углуб-

ляться в дела, чтобы понять истинное положение бизне-

са, рабочих дел и перспективы их развития. Разрешите 

себе витать в облаках ровно столько, сколько вам захо-

чется.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Событие, которое на первый взгляд покажется не-

значительным, может положить начало большим пере-

менам в жизни. Не исключено, что придется быстро 

принимать решения. Подсказки интуиции помогут из-

бежать ошибок.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Неделя подойдет для того, чтобы взяться за что-то но-

вое, создать фундамент будущих успехов. Даже если ни-

кто не будет помогать вам и давать советы, вы быстро 

поймете, как лучше действовать и найдете кратчайший 

путь к цели.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Займитесь любимым хобби, сходите в кино, выбе-

ритесь на природу или в кафе со старыми знакомыми. 

Будьте внимательны к деталям, нюансам и намекам, 

подумайте не спеша, что они могут означать для вас.
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По горизонтали: 2. В иудаизме община верую-

щих. 8. Белое щелочное кристаллическое вещество. 

9. Электрически нейтральная элементарная части-

ца. 10. Цветник. 11. Путь следования, маршрут. 

12. Научная профессия. 14. Строение с внутренним 

пространством, используемым людьми. 17. Француз-

ский физик XIX века. 19. Группа, отряд, созданные 

с какой-либо целью. 22. Исполнение чего-нибудь в 

определенный промежуток времени без перерыва. 

23. Мелкий мягкий душистый порошок, наклады-

ваемый на лицо. 24. Пробоина. 26. Кольцеобразный 

коралловый остров. 27. Химический элемент, металл. 

29. Система условных письменных обозначений чего-

нибудь. 32. Многолетнее растение, из сока которого 

готовят напиток пульке. 34. Разговор между двумя или 

несколькими лицами. 37. Светящееся небесное тело. 

39. Крайнее усердие. 40. Водное ралли. 41. Сумчатое 

австралийское животное. 42. Атмосферное явление. 

43. Воинское подразделение.

По вертикали: 1. Склон горы или холма. 2. Умыш-

ленно недобросовестное выполнение работы. 3. Рас-

поряжение. 4. Куча. 5. Отлучение от церкви. 6. Уси-

ленное питание сельскохозяйственных животных. 

7. Спортивная командная игра в мяч верхом на лоша-

дях. 13. Определенная стадия в развитии общества. 

15. Состояние приятного возбуждения. 16. Регулиро-

вание звучания музыкального инструмента. 17. Точка 

зрения, с которой рассматривается какое-либо яв-

ление. 18. Бесчестный человек. 19. Упадок, культур-

ный регресс. 20. Возможная опасность. 21. Тонкий 

металлический заостренный стержень с ушком для 

вдевания нити. 25. Бальный танец. 28. Род кирки, то-

пора. 30. Паяц, шут. 31. Неизрасходованный остаток. 

33. Артель рыбаков. 35. Стебель вьющегося растения. 

36. Плоская часть поверхности геометрического тела. 

38. Стальной проволочный трос, с помощью которого 

буксируется трал.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Синагога. 8. Сода. 9. Нейтрон. 10. Клумба. 11. Дорога. 12. Философ. 14. Здание. 17. Ампер. 19. Дружина. 

22. Сеанс. 23. Пудра. 24. Отверстие. 26. Атолл. 27. Калий. 29. Нотация. 32. Агава. 34. Диалог. 37. Светило. 39. Рвение. 40. Регата. 

41. Кенгуру. 42. Иней. 43. Батальон.

По вертикали: 1. Косогор. 2. Саботаж. 3. Наказ. 4. Груда. 5. Анафема. 6. Откорм. 7. Поло. 13. Формация. 15. Драйв. 

16. Настройка. 17. Аспект. 18. Подлец. 19. Декаданс. 20. Угроза. 21. Иголка. 25. Танго. 28. Ледоруб. 30. Арлекин. 31. Излишек. 

33. Ватага. 35. Лиана. 36. Грань. 38. Ваер.

Новорічну виставу про зайчика, який бачить величезний 
світ дорослих і поспішає його пізнати, а добрі батьки 
допомагають йому зберегти віру в диво, подивилися 
маленькі харків’яни з багатодітних родин.

ЯЯ
к повідомили в Департаменті у справах сім’ї, 

молоді та спорту ХМР, у межах співпраці 

з громадською організацією, Фондом «Про-

фесійний розвиток Харкова», який реалізує в місті 

проєкт «Спільно. Точки зустрічі», 300 дітей з багато-

дітних родин відвідали новорічну виставу під назвою 

«Казка для маленького зайчика». Захід підтрима-

ли Харківський державний академічний театр ля-

льок імені В.А. Афанасьєва та благодійна організація 

«БФ «Фундація майбутнього». Директор 

Департаменту привітав малечу та їх бать-

ків зі святами — Новим роком та Різдвом! 

Олександр Власенко зазначив, що одним 

із пріоритетних напрямів роботи Департа-

менту є підтримка багатодітних сімей на-

шого міста: «Протягом 2022 року коман-

дою Департаменту докладено багато зусиль 

щодо забезпечення багатодітних сімей, які 

залишилися в Харкові, гуманітарною допо-

могою, засобами особистої гігієни, одягом, обігріва-

чами та планшетами для здобуття дітьми освіти. Також 

приділялась особлива увага творчому, культурному 

і духовному розвитку дітей. І у новому році ми також 

продовжуємо роботу у цьому напряму, тому запросили 

більше 300 дітей з багатодітних родин відвідати ново-

річну виставу, в якій розкривається дуже важлива тема 

для кожного українця, а саме — віра в диво та зміцнен-

ня сімейних цінностей. Усі діти отримали святковий 

новорічний настрій та солодкі подарунки».

— З самого початку війни Фонд «Професійний 

розвиток Харкова» у партнерстві з ЮНІСЕФ працює 

з найуразливішою групою — дітьми та підлітками, 

які стикнулися з викликами воєнного часу. Нашою 

головною метою є соціоемоційна 

підтримка через освітні, культур-

ні, навчальні, розвивальні заходи. 

Тобто ми хочемо повернути від-

чуття дитинства через регулярні 

активності, посилити ментальне 

та психічне здоров'я маленьких 

українців. Новорічні свята — це 

прекрасна можливість занури-

ти дітей у чарівний світ, де добро 

завжди перемагає зло, і таким чином допомогти їм 

вистояти в цей непростий час, — повідомила керів-

ниця проєктів та програм Фонду «Професійний роз-

виток Харкова» Марина Ладиженська.

Багатодітна мати Лілія Шандибіна подякувала 

всім, хто докладає багато зусиль для допомоги сім'ям 

з дітьми: «В цей складний для нас та нашої країни 

час, наших дітей завжди пам'ятають та приділяють їм 

увагу — дарують подарунки, проводять для них захо-

ди та запрошують на свята».

ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÂIÄ×ÓÒÒß ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÂIÄ×ÓÒÒß 
ÄÈÒÈÍÑÒÂÀÄÈÒÈÍÑÒÂÀ
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