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ÂÀÆÍÛÉ ÂÈÇÈÒ

В
о время визита американская делегация посетила Север-
ную Салтовку, а также ознакомилась с харьковской разра-
боткой — безопасными остановками. Генерал- лейтенант, 

исполняющий обязанности советника президента США по нацио-
нальной безопасности Джозеф Кит Келлог, был поражен силой ду-
ха харьковчан, подчеркнул мэр:

— Генерал был удивлен, что такая харьковская разработка есть 
сегодня, что она воплощена в жизнь. Его также впечатлило то, что 
мы, несмотря на продолжающуюся вой ну, привели в порядок уже 
66 жилых домов и  продолжаем реконструкцию. Мы проехали по 
объектам ведущегося строительства. Джозеф Кит Келлог был по-
трясен харьковским духом и  пообещал всячески поддерживать 
Украину, и особенно Харьков.

Также Игорь Терехов сообщил, что во время переговоров он обра-
тил внимание делегации на очень малое расстояние до границы с рос-
сией и акцентировал внимание на важности и необходимости самого 
современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

По итогам визита в  Украину Джозеф Кит Келлог сформирует 
доклад для Комитета международных отношений Сената США 
о неотложных потребностях Украины.

2122 ЯНВАРЯ ХАРЬКОВ ПОСЕТИЛА АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТОМ 
США ДЖОЗЕФОМ КИТОМ КЕЛЛОГОМ. 
С АМЕРИКАНЦАМИ ВСТРЕТИЛСЯ ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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ÏÎÂÛÑÈÒÜ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 

ÎÁÎÐÎÍÛ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак организовал брифинг для делегации сенаторов 
Соединенных Штатов Америки, находящихся в нашей 
стране с визитом. Во встрече приняли участие сенатор 
от Республиканской партии Линдси Грэм, сенаторы 
от Демократической партии Ричард Блюменталь 
иШелдон Уайтхауз, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

В ходе встречи сенаторов ознакомили с ходом про-

тивостояния полномасштабному вторжению рф. 

Представители украинской разведки и командующие 

группировками вой ск проинформировали амери-

канскую делегацию о ситуации вокруг границ Укра-

ины и оценке перспектив дальнейших действий рос-

сийских вой ск, ситуации на восточном фронте, эф-

фективности применения сил и средств противовоз-

душной обороны. Также сенаторам передали инфор-

мацию о потребностях подразделений сил обороны 

для повышения их эффективности, в частности в от-

ношении защиты от ударов врага с воздуха.

Андрей Ермак отметил, что информация напрямую 

с фронта очень важна в контексте понимания теку-

щей ситуации и поблагодарил сенаторов за поддержку 

Украины в самые критические моменты.

Отдельное внимание уделили вопросу защиты 

объектов критической инфраструктуры, в том числе 

техногенно опасных. Андрей Ермак отметил, что ата-

ки со стороны российского агрессора будут продол-

жаться: «Они были и в праздники, в частности в ново-

годнюю ночь. Тогда было выпущено около 200 ракет 

и дронов. Враг не остановится».

Руководитель ОП отметил важность противовоз-

душной защиты, поскольку после таких ударов мил-

лионы людей остаются без электричества, иногда без 

воды на несколько дней, даже несмотря на то, что со-

ответствующие службы, в частности Укрэнерго, круг-

лосуточно работают над тем, чтобы возвращать гра-

жданам свет как можно быстрее.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С БЫВШИМ 
ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЧЛЕНОМ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
БОРИСОМ ДЖОНСОНОМ, КОТОРЫЙ ПРЕБЫВАЕТ С ВИЗИТОМ В КИЕВЕ

Г
лава государства отметил активную пуб-

личную поддержку Украины со стороны 

британского политика: «Я слышал ваши 

заявления в Давосе, большое спасибо за них. Спа-

сибо за поддержку нашей страны».

Во время встречи Владимир Зеленский и Борис 

Джонсон обменялись мнениями о практических 

шагах, которые может предпринять британский 

политик для того, чтобы помочь Украине в это 

тяжелое время. В частности, обсуждался вопрос 

подготовки «саммита мира», который планирует-

ся провести с целью реализации формулы мира, 

которую Президент представил лидерам «Группы 

двадцати» в прошлом году.

— Один из пунктов формулы мира — гаран-

тии безопасности для Украины. Уверен, что луч-

шей гарантией для нас было бы членство в НАТО. 

Важно активно продвигать мысль о том, что на-

ше государство должно стать членом Альянса, — 

подчеркнул Владимир Зеленский.

По просьбе Бориса Джонсона Президент по-

дробно проинформировал его о ситуации на 

передовой. Глава государства выразил убежде-

ние, что благодаря мощной поддержке партнеров 

Украине удастся остановить российского агрес-

сора и освободить все временно оккупированные 

территории:

— России не поможет дополнительная моби-

лизация, у ее армии нет мотивации. Но нам нуж-

но больше оружия: танки, самолеты, дальнобой-

ное ракетное оружие.

Владимир Зеленский поблагодарил Великобри-

танию, весь британский народ за мощную лидер-

скую оборонную и экономическую поддержку.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Символику Советского Союза на здании Харьковского 
городского совета заменят на украинскую, сообщил 
городской голова Игорь Терехов в интервью 
изданию «Думка».

С
имволика советской эпохи, безусловно, будет 

снята, подчеркнул мэр:

— Сейчас мы ее закрыли, потому что не хочется 

тратить лишние деньги. Во-первых, это памятник архитек-

туры, и изменения внешнего вида нуждаются в определен-

ных согласованиях. Во-вторых, вместо этого должна по-

явиться украинская символика. Сейчас мы посмотрим, что 

именно. Будет разработано несколько эскизных проектов, 

из которых выберем наиболее подходящий.

Игорь Терехов также акцентировал внимание на том, 

что процесс дерусификации топонимов в Харькове не 

прекращался и продолжается постоянно. Решение о пере-

именовании некоторых топонимов планируется вынести 

на февральскую сессию горсовета:

— Сейчас у нас есть контакт с топонимической груп-

пой, Институтом национальной памяти. Изменить нужно 

многое, но здесь важно найти предел. Однозначно все то-

понимы, связанные с россией, будут убраны. Единствен-

ный вопрос — не нарушить баланс и не доставить людям 

неудобств. Никто процесс переименований не тормозит, 

мы понимаем. Мы тщательно подбираем названия, ко-

торые будут носить улицы, — где-то это будут историче-

ские, новые. Все эти моменты необходимо тщательно об-

судить, потому что я не хочу, чтобы после нас снова были 

перемены. И еще: харьковчане обязательно увековечат 

память героев, отдавших свою жизнь, защищая Украину. 

В частности, в Харькове появится улица, которая будет 

носить имя Героя Украины Георгия Тарасенко.

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
встретился с временным поверенным по делам 
Посольства Франции в Украине Бенжаменом 
Роригом, который передал городу 
200 генераторов.

П
редоставление гуманитарной помо-

щи Харькову осуществляется в рамках 

инициативы «Плотники Франции для 

народа Украины». Часть приобретенных орга-

низацией генераторов в ближайшее время до-

ставят харьковским коммунальщикам, которые 

проводят аварийно- восстановительные работы.

Игорь Терехов поблагодарил французский народ и ор-

ганизаторов акции, в рамках которой Харьков получил 

дополнительные источники электроэнергии, в частности 

Фредерика Таддеи, директора специализированного изда-

ния Verre &Protections Mag, недавно приезжавшего в Укра-

ину, и Доминика Ламбаля, директора компании FenetréA:

— Мы благодарны за поддержку, за то, что снова выру-

чаете Харьков, мы это очень ценим. За последние 11 меся-

цев вы направили тонны гуманитарной помощи и медика-

ментов для жителей города, а теперь вносите значительный 

вклад в преодоление энергетического кризиса, возникшего 

в результате обстрелов российским агрессором. Надеюсь, 

что в будущем мы будем вместе отстраивать наш город.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß — ÍÎÂÛÅ ÑÈÌÂÎËÛ



3Вторник 
24 января 2023 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

За минувшую неделю бригады 
аварийно- восстановительных работ комплекса 

«Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС устранили 

84 аварийные ситуации на водоводах.

Также коммунальщики привели в порядок 

66 смотровых колодцев с заменой запорно- 

регулирующей арматуры и капитально отремонти-

ровали 25 водоразборных колонок, сообщили на 

предприятии:

— Наши специалисты прикладывают все усилия 

для того, чтобы обеспечить бесперебойное водо-

снабжение. Ежедневно оперативно ликвидируют-

ся аварии, а также системно проводятся необходи-

мые работы на объектах водопроводного хозяйства 

города. В частности, в выходные бригады ликвиди-

ровали 24 повреждения на трубопроводах. А в по-

недельник, 23 января, приступили к устранению 

15 повреждений.

Кроме того, большие восстановительные работы 

ведутся на аварийном участке канализационного 

коллектора диаметром 600 мм по ул. Плехановской 

в Слободском районе.

Как сообщил начальник районного эксплуата-

ционного участка Виталий Пилипенко, аварийная 

ситуация на технически изношенном участке тру-

бопровода произошла вечером 5 января на терри-

тории стадиона «Металлист»:

— Ремонтники незамедлительно приступили 

к ее локализации и выполнили масштабный объем 

подготовительных и земляных работ при глуби-

не залегания коллектора 6 м. Завершен первый 

этап — ремонтники заменили 23 м трубопровода 

методом санации. Также реконструировали четыре 

канализационных колодца, увеличив их диаметр 

до 1500 мм. После завершения восстановительных 

работ на участке приводим в порядок место раз-

рытия.

По его словам, этот коллектор принимает стоки 

из нескольких микрорайонов центральной части 

города и непосредственно из Слободского района. 

Чтобы не создавать неудобств харьковчанам и не 

отключать услуги, на месте аварии наладили па-

раллельную перекачку стоковых вод.

Сейчас бригады готовятся к обновлению второго 

участка трубопровода длиной 20 м.

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÑÏÀÑÀÅÒ ÆÈÇÍÈ!
ОСНОВАТЕЛИ ХАРЬКОВСКОЙ КОМПАНИИ LOGITY 
ПЕРЕДАЛИ АВТО И ТЕХНИКУ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ, 
БОЙЦОВ СИЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ, 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ БРИГАД 
И РАЗВЕДКИ

В 
мероприятии принял участие Харьковский го-

родской голова Игорь Терехов. Мэр поблагодарил 

представителей социально ответственного бизне-

са и волонтеров за помощь:

— Я очень благодарен нашим волонтерам, неравно-

душным харьковчанам, которые помогают героическим 

военным, защищающим наше будущее, Украину и родной 

Харьков, а работники ГСЧС 

спасают жизни людей.

Подразделения, которые 

держат оборону Харьков-

щины, получили Volkswagen 

T4, платформу Ford, авто-

бус Ford, платформу Fiat, 

Hyundai Terracan, Jeep 

Cherokee, Volkswagen Т5 и 

две машины Nissan Navara.

Всего было передано 10 

единиц техники, вклю-

чая пожарную машину для 

ГСЧС.

Ко Дню Соборности в Харькове установили казахскую 
юрту несокрушимости при поддержке Посольства 
Казахстана в Украине, главы межпарламентской 
группы дружбы «Украина — Казахстан», народного 
депутата Украины Сергея Нагорняка, казахского 
бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей 
казахской диаспоры Украины.

В 
церемонии открытия принял участие Харь-

ковский городской голова Игорь Терехов:

— Знаменательно, что именно в День Со-

борности мы открыли эту юрту несокрушимости, 

которая свидетельствует об однозначной поддержке 

Украины казахским народом в сложные для всех нас 

времена. Выражаю благодарность Казахстану, всем 

тем, кто не только не оставил харьковчан в беде, но 

и активно помогает нам преодолевать проблемы. 

Эта юрта является симво-

лом единения двух культур 

и свидетельствует о дружбе 

наших народов.

Сооружение располо-

жено рядом с Памятни-

ком влюбленным возле 

ст. м. «Архитектора Беке-

това». Ежедневно палатка 

будет работать как пункт 

обогрева, где все желающие могут согреться, подзарядить 

телефоны и выпить горячего чая в случае отключения элек-

троэнергии из-за российских обстрелов.

Недавно такие же юрты открылись в Киеве и Буче.

Харьковчан просят выбрасывать елки в специально 
предназначенные для этого места. Коммунальные 
предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
и «Харьковблагоустройство» в каждом районе 
отвели для этого отдельные площадки.

Д
еревья будут забираться централизованно самосва-

лами и доставляться к месту дробления, сообщил 

директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко:

— Просим харьковчан присоединиться к нашей акции 

«Найди минутку — отнеси коммунальщикам елку» и вместе 

позаботиться о чистоте в городе. Все переработанные елки 

мы готовы передать людям, которым они необходимы для 

разных нужд. Для этого необходимо оставить заявку на пред-

приятии, и, если домовладение находится в черте города, мы 

привезем всё сами.

Также он отметил, что для дробления деревьев предпри-

ятие использует мобильные установки, которые имеют вы-

сокую производительность и экономно расходуют топливо.

С адресами специально отведенных мест для сбора елок 

жители Индустриального, Салтовского и Слободского рай-

онов могут ознакомиться по ссылке https://www.city.kharkov.

ua/assets/files/news/info/adresi- yalinki.pdf.

Жителям других районов адреса сообщат немного позже.

ÓÒÈËÈÇÈÐÓÅÌ ÅËÊÈ

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÎÒÊÐÛËÈ 
ÞÐÒÓ ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÎÑÒÈ
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С
аме 22 січня 1919 року бу-

ло підписано Акт злуки 

(об’єднання) Української на-

родної республіки (УНР) і Західно- 

Української Народної Республіки 

(ЗУНР), що постали на уламках ро-

сійської й Австро- Угорської імперій, 

в єдину соборну українську державу.

Роком раніше — 22 січня 1918 ро-

ку — було підписано IV універсал 

Української Центральної Ради, який 

проголосив повну незалежність УНР.

У тексті Акта Злуки утверджувалось: «Однині воєдино 

зливаються століттями одірвані одна від одної частини 

єдиної України — Західно- Українська Народна Республі-

ка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрян-

ська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими 

жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина 

незалежна Українська Народна Республіка».

Однак тоді об’єднання України відбулося суто симво-

лічно: вже через кілька тижнів після проголошення Акта 

злуки більшовики захопили Київ, пізніше поляки окупу-

вали Східну Галичину, а Чехо- Словаччина — Закарпаття.

Ідея соборності була й залишається базовою національ-

ною цінністю українців. Нині, коли рф знову прагне зни-

щити українську державність і окупувати нашу землю, со-

борність є передумовою успіху нашого опору зовнішній 

агресії.

 ДЕКІЛЬКА ФАКТІВ ПРО ДЕНЬ СОБОРНОСТІ

1 Переговори про об’єднання Наддніпрянської Укра-

їни з Наддністрянською ініціювали лідери саме За-

хідноукраїнської Народної Республіки.

2 1 грудня 1918 року УНР і ЗУНР підписали «перед-

вступний» договір про злуку у Фастові, після якого 

й прийняли ухвалу про наступне об’єднання двох частин 

України в одну державу.

3 У роки радянського режиму проголошення неза-

лежності УНР і День Соборності не відзначалися. 

Із утвердженням влади російських більшовиків ці «контр-

революційні свята» стерли із суспільної свідомості.

4 Перше офіційне відзначення свята Соборності 

на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року 

в столиці Карпатської України місті Хусті. Це була найма-

совіша за 20 років перебування краю у складі Чехословач-

чини демонстрація українців — понад 30 тис. осіб.

5 1990 року відбулася одна з найбільших у Централь-

ній та Східній Європі масових акцій — «Живий лан-

цюг» як символ єдності східних і західних земель України 

та знак вшанування подій Першої української незалеж-

ності. Тоді близько трьох мільйонів, а за неофіційними 

даними — до 5 млн, українців взялися за руки, з'єднавши 

Львів, Івано- Франківськ, Стрий, Тернопіль, Житомир та 

Рівне і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Ця акція 

засвідчила бажання українців жити в єдиній незалежній 

державі. Першого грудня 1991 року його підтверджено 

результатами всеукраїнського референдуму, під час яко-

го абсолютна більшість українців у всіх областях держави 

підтримали незалежність проголошену 24 серпня того ж 

року. Вслід за цим інші країни світу, включно з росією, ви-

знали Україну як незалежну державу, зобов’язуючись по-

важати непорушність її кордонів.

6 На державному рівні, офіційно свято Соборності 

стало святкуватись з 1999 року, згідно з указом чин-

ного на той час президента — Леоніда Кучми.

7 До 100-річчя Соборності Національний банк Украї-

ни в рамках серії «Відродження української держав-

ності» 17 січня 2019 року ввів у обіг пам'ятну монету номі-

налом 5 гривень «100 років Акту об'єднання — соборності 

українських земель», тираж якої становив 40 тисяч штук.

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розмі-

щена шрифтова композиція з абревіатур УНР і ЗУНР, на 

реверсі монети — фрагмент Акту злуки, латентним зо-

браженням на тексті проглядається зображення Тризуба. 

Ліворуч і праворуч від напису — медальйони з зображен-

нями символів земель: лева — Західної України (ліворуч) 

і Архангела Михаїла — центральної України (праворуч).

8 2019 року до сотої річниці події оригінал актe злуки 

1919 року виставили для глядачів у заповіднику 

«Софія Київська». На документі печатка і підписи ке-

рівників УНР і ЗУНР Володимира Винниченка, Симона 

Петлюри, Андрія Макаренка та Федора Швеця. Архіва-

ріуси 70 років берегли документ від зазіхань радянських 

спецслужб, та й сьогодні рідко дістають зі сховища.

 ЦЬОГО РОКУ…
— Зазвичай українці у цей день беруться за руки, 

створюючи ланцюг та символічно з'єднують бере-

ги Дніпра — Лівий та Правий. Через повномасштабне 

вторгнення мільйони наших громадян опинилися за 

кордоном, тож вирішили влаштувати акції в тих краї-

нах, де зупинилися.

Так, у День Соборності України українці створили 

«Ланцюг єдності зі світом»: у країнах Європи, Азії, Аме-

рики й Австралії. Акції в рамках всес-

вітньої кампанії #UkraineUnitedWith

TheWorld пройшли в 47 містах в різних 

куточках планети.

— Кілька років поспіль у Києві на 

мосту Патона утворювали «живий 

ланцюг Соборності», який символічно 

єднав правий та лівий береги Дніпра. 

Втім, цьогоріч з міркувань безпеки ак-

ції не відбулось. З 24 лютого 2022 року 

в Україні введений воєнний стан, який 

дозволяє проведення масових заходів 

лише за виключних обставин.

— Але живий ланцюг єдності до Дня Соборності Укра-

їни створили полярники та полярниці в Антарктиді. Про 

це повідомили на фейсбук- сторінці Національного ан-

тарктичного наукового центру.

«Де ми сьогодні не були б — ми єдині, бо ми — сильний, 

вільний і незламний народ. З найвіддаленішого куточка 

ми простягаємо цей ланцюг через десятки країн до нашої 

рідної України, до близьких нам людей у Києві, Харкові, 

Франківську, Львові та багатьох інших містах. Ми незри-

мо, але міцно стискаємо руки наших побратимів, які змі-

нили полярну форму на військовий однострій і нині три-

мають фронт. Дякуємо і пишаємося вами!» — зазначила 

команда 27-ї Української антарктичної експедиції.

— У Нью- Йорку (США) до Дня Соборності України 

висадили понад 300 соняшників, які символізують по-

чаток повномасштабного вторгнення російської федера-

ції, повідомило Міністерство закордонних справ України 

у фейсбуці: «Кожна квітка символізує день з початку по-

вномасштабного вторгнення рф в Україну. Відвідати та-

кий соняшниковий сад жителі Нью- Йорка могли з 19 по 

22 січня».

Організатори заохочували бажаючих сфотографуватися 

на фоні соняшників та поділитися фотографіями в соцме-

режах з хештегом #UnifyUkraine.

Після встановлення незалежності України 1991 року 
вітчизняний кінематограф не оминув тему 

Дня Соборності.
До 2022 року дійшло чимало документальних 

та художніх фільмів, що описують події того часу.
Ось найцікавіші з них:

  «Апельсинова долька», 2004.«Апельсинова долька», 2004.  
Режисер — Ігор Кобрин.

  «Українська революція. Втрачена держава», 2007.«Українська революція. Втрачена держава», 2007.  
Режисер — Сергій Братішко.

  «Київ. Епоха переворотів», 2011. «Київ. Епоха переворотів», 2011. 
Режисер — Віталій Загоруйко.

  «Акт Злуки: відтворення історичної правди», 2011. «Акт Злуки: відтворення історичної правди», 2011. 
Режисер — Тарас Каляндрук.

  «Герої України. Крути. Перша Незалежність», 2014. «Герої України. Крути. Перша Незалежність», 2014. 
Режисер — Сніжана Потапчук.

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав містян 
та всіх українців із Днем Соборності України: 

«День Соборності має колосальне історичне значення. 1919 року 
роз’єднаний український народ об'єднався в єдиній Українській 
державі. Вже тоді ми мали волю та сили будувати сильну 

та незалежну країну. У нас це право відняли. Пройшли роки, і ми 
знову боремося за Соборну Україну та майбутнє наших дітей. 
І нам все вдасться, бо маємо головне — незламний народ, який 
століттями прагнув одного — жити мирно у процвітаючій 
Україні. Ми обов’язково переможемо, і на всіх наших землях 
від Сходу до Півдня гордо замайорять українські прапори».

ÑÂßÒÎ ЄÄÍÎÑÒI 
В НЕДІЛЮ, 22 СІЧНЯ, МИ ВІДЗНАЧИЛИ ОДНЕ ІЗ ЗНАКОВИХ СВЯТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИВ НЕДІЛЮ, 22 СІЧНЯ, МИ ВІДЗНАЧИЛИ ОДНЕ ІЗ ЗНАКОВИХ СВЯТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ    ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
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М
инулий рік став не простим для кожного укра-

їнця, але кожен з нас вистояв та пристосував-

ся, як пристосувалася вся країна. Таким був 

і процес цифровізації. У наших смартфонах запровади-

ли нові послуги, Дія збагатилася новими функціями, які 

з'являлися як реакція на актуальні виклики та потреби.

 ЗМІНА ТЕМПУ РОБОТИ ТА ПЛАНІВ
Від початку року Дія мала плани на розвиток та впрова-

дження нових послуг, втім 24 лютого все стрімко змінило-

ся. Спершу довелося терміново обмежити деякі важливі 

функції, водночас створивши нові, а потім і перекроїти 

весь темп роботи.

— Коли ми 25 лютого почали працювати, ми точно ро-

зуміли, що в нас ще менше часу, ніж зазвичай, тому що 

людям потрібне вирішення їхніх проблем, потрібна до-

помога прямо зараз, не через тиждень, місяць чи півроку. 

Мабуть, той час був найскладніший, тому що враховував-

ся кожен день, — розповідає керівник з розвитку елек-

тронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації 

Мстислав Банік.

Команда змушена була швидко створити новий план 

розвитку, який би відповідав реаліям війни. Цифровізація 

стала важливим інструментом, а подекуди взагалі єдиним 

зв'язком з Україною, який відчували люди на окупованих 

територіях.

Безумовно, допомогло те, що мобільний застосунок Дія 

вже давно став одним з головних інструментів кожного 

українця. Він постійно розвивався, наповнювався послу-

гами та функціями і в багатьох сценаріях взаємодії з дер-

жавою він був оптимальним вибором.

— Війна показала, що офлайну фізично може не існу-

вати. ЦНАП може бути зруйнований, територія може бути 

в окупації, а послуги можуть бути взагалі недоступними. 

І тоді мобільний застосунок може бути єдиним способом 

будь-якого зв'язку з людиною, доставкою їй документів та 

сервісів, — зазначив Банік.

 НОВІ ПОСЛУГИ ТА ФУНКЦІЇ ДІЇ
Першим у Дії з'явився є- Документ, який став необхід-

ною послугою для багатьох українців після втрати до-

кументів та вимкнення реєстрів. Це найпростіший до-

кумент, який містить всю потрібну інформацію про гро-

мадянина та дає змогу ідентифікувати його, якщо інших 

документів немає. По суті, це тимчасова заміна паспорта, 

яка допомагає продовжити взаємодію з державою та отри-

мувати потрібні послуги.

Практично одразу ж у Дії з'явилася можливість задона-

тити на ЗСУ та потреби армії чи волонтерів. Кожен украї-

нець міг відкрити застосунок на смартфоні та перерахува-

ти певну суму грошей на армію без додаткової перевірки 

реквізитів, рахунків та достовірності даних. Все вже зро-

била команда Дії.

Неочікуваною для багатьох українців стала поява теле-

бачення та радіо в Дії.

Функція стала відповіддю на атаки росіянами інфра-

структури міст, внаслідок чого українці залишалися без до-

ступу до телебачення та радіомовлення. Крім того, люди, 

які перебували в укриттях в метро або в інших місцях без 

доступу до ТБ, але з можливістю підключення до інтернету, 

мали змогу стежити за об'єднаним телемарафоном.

Новими для українців стали опитування в Дії. За їх до-

помогою держава змогла отримувати інформацію про 

думку суспільства.

— Ми пройшли шлях в цьому напряму від опитування, 

як цікавої опції, до дуже впевненого інструменту електрон-

ної демократії, коли ти можеш запитати думку дійсно ве-

личезної кількості людей, — розповів Банік.

СЕРЕД НОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ УКРАЇНЦІ ПОБАЧИЛИ 
У СВОЇХ СМАРТФОНАХ 2022 РОКУ, БУЛИ Й ТАКІ:
 є- Допомога — можливість отримати допомогу від 

держави для ВПО, найманих працівників та ФОП;

 є- Ворог — чат-бот для сповіщення про активність 

ворога;

 військові облігації — можливість придбати в Дії вій-

ськові облігації;

 є- Робота — можливість отримати допомогу для 

створення власної справи;

 зруйноване майно — можливість задокументувати 

пошкодження чи знищення майна через війну та отрима-

ти допомогу чи компенсацію.

 АКТИВНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ДІЇ
Важливим напрямом розвитку після повномасштаб-

ного вторгнення росії в Україну стала й можливість ви-

користовувати Дію за кордоном. Адже чимало громадян 

виїхали, рятуючись від війни, не всі змогли взяти із со-

бою документи і багато хто мав лише цифрові версії пас-

портів.

Відтак співпраця з міжнародними партнерами стала од-

нією з ключових задач 2022 року. Все потрібно було роби-

ти якісно та швидко. Це привело до додаткового сприян-

ня розвитку та прийняття цифрових документів за кордо-

ном в українців.

— Ми маємо величезну кількість кейсів, коли пред-

ставники інших країн приходять і цікавляться, як працює 

Дія, як вона влаштована. Наприклад, Естонія у наступно-

му році запустить аналог Дії. Ми раді ділитися досвідом 

і з іншими країнами, — розповів Мстислав Банік.

Станом на сьогодні українці можуть користуватися 

Дією в багатьох країнах Європи, оформляти та отримува-

ти допомогу, використовуючи цифрові документи в Дії, 

пред'являти цифрові паспорти та отримувати низку інших 

послуг.

Крім того, Україна не лише самостійно розвивається 

у напряму цифровізації, але допомагає у цьому й решті 

світу. Якщо раніше просунуті європейські країни вико-

ристовували досвід Естонії, то сьогодні провідним ліде-

ром цифровізації є Україна. І вже Естонія звертається по 

досвід до України, зважаючи на її успішні кейси.

— Звісно, після того, як багато українських біженців 

виїхали за кордон і показали релевантність електронних 

рішень, електронних документів, — запит у західних країн 

і не тільки значно зріс, — додав Банік.

Минулий, 2022 рік вкотре показав, що українці сильні, 

стійкі та вміють швидко пристосовуватися до вимог часу, 

навіть коли за вікном вибухи та постріли, а країна- сусід —

кривавий терорист, який прагне тебе знищити. Можливо, 

цифровізація продовжила розвиватися не за тим планом, 

який був намічений раніше, однак цей непростий час зму-

сив розробити важливі рішення, які прискорюють про-

грес після перемоги України.

ßÊ ÇÌIÍÈËÀÑß 

ÏÐÎÒßÃÎÌ 
ÌÈÍÓËÎÃÎ 

ÐÎÊÓ
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НА ПІВНІЧНІЙ САЛТІВЦІ НЕ ЗНАЙТИ 
ЖОДНОГО ВЦІЛІЛОГО БУДИНКУ. 
ВСІ ВОНИ ЗАЗНАЛИ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ПОШКОДЖЕНЬ ВНАСЛІДОК 
ОБСТРІЛІВ ЧИ БОМБАРДУВАНЬ 
ВОРОГА. ОДНА З 16ПОВЕРХІВОК 
ЧИ НЕ НАЙБІЛЬШ ЗРУЙНОВАНА 
З УСІХ У РАЙОНІ. ФАТАЛЬНОГО 
УДАРУ ВОНА ЗАЗНАЛА НА ПОЧАТКУ 
БЕРЕЗНЯ. ЗАРАЗ ЇЇ ДОЛЮ  
ЗНОСИТИ АБО ВІДНОВЛЮВАТИ  
ВИРІШУЮТЬ ФАХІВЦІ

Б
удинок Дарини Адаменко поруч. 

Вона розповідає, що в той час була 

вдома з дитиною. Після побаченого 

і пережитого жахіття вирішили їхати:

— Я думаю, що на цей будинок скинули 

бомбу. Спочатку почули гул літака, через 

який заклало вуха, а потім був удар такої си-

ли, що ще хвилин зо п’ять ніхто нічого не чув. Почалася 

пожежа. Будинок горів два дні. А я сиділа дивилася на це 

все і гадала, чи добереться вогонь до нас…

— Моє життя змінилося кардинально. Моя родина за-

лишилася без всього. Ось у чому були, в тому вибігли на 

вулицю. Майже голі-босі. Дім після бомбардування ходив 

ходором, треба були швидко тікати. Три дні жили у під-

валі, не виходили нікуди. А потім під щільним обстрілом 

виїжджали. Але з Харкова не поїхали. Мій брат — поліцей-

ський, з перших днів на обороні міста. Завдяки йому, його 

товаришам і всім, хто став на захист, у мене була впевне-

ність, що Харків вистоїть. Тому і не поїхали. Але жити десь 

треба, зараз винаймаємо житло. Дуже хочеться поверну-

тися додому, — каже мешканка зруйнованого будинку Ан-

на Настенко.

Наразі люди приходять до свого 

будинку хіба що подивитися на свої 

згорілі та понівечені квартири.

— Моя квартира була на 5-му 

поверсі, ми її з таким задоволен-

ням ремонтували, приводили до 

ладу з такою любов’ю. І все пішло 

нанівець. Хоча я вже трохи заспо-

коїлася, як-то кажуть, відпустила 

ситуацію. Адже нічого вже змінити 

неможливо. Треба прийняти та ру-

хатись далі. Рано чи пізно будь-яка війна закінчується ми-

ром, і я в це вірю, — зізнається Світлана Кравченко.

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся 

з власниками пошкоджених і зруйнованих квартир та об-

говорив майбутню долю їхнього будинку, 

зазначивши, що, згідно з експертними ви-

сновками, найбільш зруйнована частина 

багатоповерхівки відновленню не підлягає.

— Фахівці підтвердили, що перший 

під’їзд будинку точно відновити не можна. 

Щодо другого під'їзду, то зараз фахівці оці-

нюють його пошкодження у 65%, але після 

початку розбирання завалів рівень пошко-

дження конструкції може виявитися ви-

щим, — пояснив мешканцям міський голо-

ва.

Ігор Терехов зазначив, що починати зво-

дити нові житлові будинки будуть лише 

після закінчення війни. Втім, уже сьогодні 

міська влада активно працює над проєк-

тною документацією та залученням інвес-

тицій для масштабного відновлення міста:

— Щоб почати будува-

ти, потрібно дочекатися 

нашої перемоги, інакше 

це небезпечно. Будува-

ти в той час, коли продо-

вжуються бойові дії, не-

має жодного сенсу. Ми всі 

опинилися в такій склад-

ній ситуації, і в цьому вин-

на росія. Я розумію, що 

серед вас є ті, кому зараз 

нема де жити. Зі свого бо-

ку ми можемо запропону-

вати тимчасово оселитися 

у гуртожитках. Я знаю, що відповідальний перед вами, 

і, повірте, ми з моєю командою робимо все можливе, щоб 

усі, чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів, 

якнайшвидше отримали нові пристойні квартири.

ÄÎ×ÅÊÀÒÈÑß ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ХАРКІВСЬКІ КОМУНАЛЬНИКИ ПРАЦЮЮТЬ ЩОДНЯ, АДЖЕ І ПІД ЧАС ВІЙНИ МІСТО 
ПОВИННО ЗАЛИШАТИСЯ ЧИСТИМ, ОХАЙНИМ ТА ДОГЛЯНУТИМ. ОСНОВНІ ЗУСИЛЛЯ НАРАЗІ 
СПРЯМОВАНІ НА ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ

Н
априклад, у будинку на Сал-

тівському шосе фахівці вже 

відбудували зруйновані сті-

ни. Зараз працюють над відновленням 

опалення.

Тим часом в Індустріальному райо-

ні працівники КП «Харківжитлобуд» 

ХМР продовжують закривати кон-

тури потрощених багатоповерхівок. 

В Основ’янському районі відновлю-

ють покрівлю будинку на проспекті 

Гагаріна, що постраждав від обстрі-

лу. Відремонтувати мають більше 1150 квадратних метрів 

і наразі виконали вже майже половину із запланованого. 

Такі ж роботи тривають в Холодногірському та Слобід-

ському районах. Також спеціалісти замінюють і ремонту-

ють двері підвалів та горищ.

У Департаменті житлово- 

комунального господарства 

ХМР повідомили, що торік 

комунальники закрили по-

над 20 тисяч вибитих вікон 

у Слобідському та Індустрі-

альному районах. Крім то-

го, відремонтували більше 

сотні покрівель і стільки ж 

— дверей та вхідних груп 

у 34 під’їздах. Також полаго-

дили трубопроводи, відно-

вили конструктиви та облаштували пандуси. Багато робіт 

заплановано й на цей рік. Наразі ж фахівці відновлюють 

покрівлі на вулицях Спартака, Фесенківській та Плеха-

нівській, ремонтують стіни, пере-

криття та під’їзди на проспекті Героїв 

Харкова, вулицях Миру та Біблика.

Щодня на роботі й харківські шля-

ховики. На дорогах міста працю-

ють майже дві сотні фахівців і понад 

80 одиниць спецтехніки. Уже від-

новили покриття на вулицях Алчев-

ських, Бажанова, Садовій, Контор-

ській, Полтавський Шлях, Свободи 

та проспекті Гагаріна, — повідомили 

у КП «Шляхрембуд».

Тоді, як спеціалісти КП «Харків-

благоустрій» наводять лад на терито-

ріях, що нікому не належать, праців-

ники «Харківзеленбуду» роблять місто охайнішим та чис-

тішим: обрізають дерева та видаляють чагарники.

Фахівці КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водо-

зниження і зливової каналізації» прочищають дощо-

приймальні колодязі на проспекті Льва Ландау. А перед 

цим вони промили частини 

зливостоку мережі зливової 

каналізації, відремонтували 

оглядовий колодязь, а та-

кож прибрали схили берегів.

Тим часом бригади Комп-

лексу «Харківводопостачан-

ня» КП «Харківводоканал» 

усувають 13 пошкоджень 

на водоводах. Напередодні 

спеціалісти ліквідували май-

же стільки ж несправностей 

трубопроводів. Масштабні 

ремонти на магістралях вже 

виконали у Шевченківсько-

му, Основ’янському, Новобаварському та Немишлянсько-

му районах. Роботи тривають.

ÙÎÄÅÍÍI ÒÓÐÁÎÒÈ
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÊIÂ
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Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду 
від 02.01.2023 відкрито провадження в адміністративній справі 
№ 520/12359/22 за позовом Громадської організації «Мережа 

антикорупційних центрів» до Харківської міської ради про визнання 
протиправними та нечинними рішень: 12 сесії Харківської міської 
ради 6 скликання від 23.12.2011 № 588/11 «Про затвердження 

Правил паркування транспортних засобів у м. Харкові»; 
20 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.10.2012 № 921/12 

«Про внесення змін до рішення 12 сесії Харківської міської ради 
6 скликання від 23.12.2011 № 588/11 «Про затвердження Правил 
паркування транспортних засобів у м. Харкові». Підготовче судове 
засідання у справі призначено на 26.01.2023 о 14–30 у приміщенні 

Харківського окружного адміністративного суду за адресою: 
м. Харків, майдан Свободи, 6, зал 10.

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС у 1987 році, видане Харківською обласною державною 

адміністрацією 22.08.2002р., категорія 2, серія А№ 360658 на ім’я 
КУЛЬОМЗИ Олександра Володимировича, вважати недійсним.

На підставі ст.ст. 42, 46 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», затвер-

дженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, 

ст. ст. 12,15 Регламенту Харківської міської ради, а та-

кож особливостей проведення дистанційних засідань 

Харківської міської ради, виконавчого комітету Хар-

ківської міської ради, постійних комісій, передбачених 

розпорядженням міського голови від 29.07.2022 № 91, 

керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні»:

1. Скликати 14 позачергову сесію Харківської міської 

ради 8 скликання та провести її в режимі дистанційного 

засідання 25 січня 2023 року о 12.00.

2. Внести до проєкту порядку денного 14 позачергової 

сесії питання згідно з додатком.

3. Департаменту організаційної роботи Харківської 

міської ради (Борисенко Д. М.) спільно з Департаментом 

у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харків-

ської міської ради (Сідоренко Ю. С.) довести розпоря-

дження до відома депутатів міської ради та жителів міста 

відповідно до Регламенту Харківської міської ради 8 скли-

кання.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за 

собою.
Міський голова   І.О. ТЕРЕХОВ

1. Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської 

міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про 

бюджет Харківської міської територіальної громади на 

2023 рік».

2. Про Програму економічного та соціального розвитку 

м. Харкова на 2023 рік.

3. Про внесення змін до Міської цільової програми 

будівництва (придбання) доступного житла на 2021–

2030 роки.

4. Про затвердження заступників Харківського місько-

го голови.

5. Про нагородження Почесною грамотою Харківської 

міської ради.

6. Про внесення змін до структури виконавчих органів 

Харківської міської ради 8 скликання.

7. Про внесення змін до положень виконавчих органів 

Харківської міської ради 8 скликання.

8. Про перейменування комунальних підприємств.

9. Про створення комунальної установи «Харківська 

інвестиційна агенція».

10. Про комунальну власність Харківської міської те-

риторіальної громади.

11. Про реорганізацію комунальних некомерційних 

підприємств Харківської міської ради.

12. Про внесення змін до Програми сприяння безпеч-

ній життєдіяльності у сфері соціального захисту населен-

ня міста Харкова на 2021–2025 роки.

13. Про внесення змін до рішення 36 сесії Харківської 

міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2168/20 «Про 

затвердження переліку та положень про комунальні за-

клади соціальної сфери м. Харкова».

14. Про перепрофілювання (зміну типу) та переймену-

вання закладів загальної середньої освіти.

15. Про внесення змін до Програми розвитку і рефор-

мування житлово- комунального господарства м. Харкова 

на 2011–2025 рр.

16. Про внесення змін до Міської програми увічнення 

пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, захисни-

ків України, які брали участь у боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України на 2010–

2025 рр.

17. Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської 

міської ради 5 скликання від 04.07.2007 № 164/07 «Про за-

твердження Правил утримання домашніх тварин у м. Хар-

кові».

18. Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської 

міської ради 5 скликання від 26.05.2010 № 123/10 «Про 

створення Державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Харківській міській раді».

19. Про упорядкування найменувань місць розташу-

вання земельних ділянок.

20. Про розроблення документації із землеустрою.

21. Про затвердження документації із землеустрою.

22. Про внесення змін до Програми підвищення безпе-

ки дорожнього руху в м. Харкові на 2021–2025 роки.

23. Про затвердження плану роботи Харківської місь-

кої ради 8 скликання на 2023 рік.

24. Різне.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Харьковские школьники стали победителями 
XXVIII Всеукраинского турнира юных химиков, 
дистанционно проходившего с 15 по 18 января 

на базе Института высоких технологий Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко.

В
 турнире приняли участие 12 команд из разных 

областей Украины. Харьков представляли три 

команды. По результатам четвертьфинальных 

боев все они вышли в финал, сообщили в Департаменте 

образования ХГС:

— Победителем турнира стала сборная команда 

«Харьков Салтовка» в составе учащихся 11-го класса 

гимназии № 144 Элины Камаловой, Карины Ванян 

и Марии Симоненко, а также учащегося гимназии 

№ 23 Даниила Гунько. Второе место между собой раз-

делили команда учащихся 10-х классов гимназии № 14 

и сборная команда «Харьков Новобаварский», которую 

представляли учащиеся 10–11-х классов гимназии № 65 

и школ № 28, 153 и 162.

Также харьковские школьники получили дипло-

мы в личном первенстве. Так, дипломом I степени на-

граждена ученица 11-го класса гимназии № 144 Элина 

Камалова, дипломы ІІ степени получили ученик 11-го 

класса специализированной школы № 162 Денис Волош-

ко и ученик 10-го класса гимназии № 14 Никита Исаев, 

а дипломы ІІІ степени — ученик 11-го класса гимназии 

№ 23 Даниил Гунько, ученица 11-го класса школы № 28 

Елена Рудичева, учащиеся 10-го класса гимназии № 14 

Борис Краснокутский и Владислава Иванова.

 ХАРЬКОВ  ГОРОД ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Учащиеся учебных заведений Харькова одержали по-

беду на ХХІІІ Всеукраинском турнире юных изобрета-

телей и рационализаторов, который проходил на базе 

Национального университета «Черниговский коллеги-

ум» имени Т.Г. Шевченко. В турнире приняли участие 

10 команд из разных областей Украины и одна команда 

из Молдовы. Харьков представляли пять команд — по-

бедители и призеры ХV Городского турнира юных изо-

бретателей и рационализаторов, сообщили в Департа-

менте образования ХГС.

Победителями турнира стала команда учеников гим-

назии № 47 «Харьков 47», в состав которой вошли Ро-

ман Любота (завоевал I место в личном первенстве), 

Максим Даншин, Егор Годованец, Артем Сирык и Фе-

дор Шестерко (завоевал I место в личном первенстве).

Второе место заняла команда учащихся Салтовского 

района «Вектор», в состав которой вошли Константин 

Ященко (II место в личном первенстве) и Юрий Кашу-

ба (ученики гимназии № 144), Ярослав Безвесильный, 

Владимир Дзюбин и Рустам- Михаил Махортов (учени-

ки школы № 1).

Третье место завоевали:

 команда учащихся Холодногорского района 

«Кварк», в состав которой вошли Михаил Микаилов 

(гимназия № 13), Даниил Иванченко (школа № 87), 

Михаил Медовкин (завоевал III место в личном пер-

венстве, школа № 126) и учащиеся гимназии № 152 

(II место в личном первенстве) и Дмитрий Яворивский 

(III место в личном первенстве);

 команда учащихся Новобаварского района 

«Электрум», в состав которой вошли Игорь Орленко, 

Игорь Семеняга (школа № 162), Владислав Конопля 

(школа № 153), Анастасия Ковалева (III место в лич-

ном первенстве, гимназия № 39).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВІД 20.01.2023 № 4

ПРО СКЛИКАННЯ 14 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЇЇ В РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ

ДОДАТОК
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ВІД 20.01.2023 № 4

ПРОЄКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
14 (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 25.01.2023

МЕШКАНЦІ САЛТІВСЬКОГО 
РАЙОНУ, КВАРТИРИ ЯКИХ 
ПОШКОДЖЕНО ВНАСЛІДОК 
ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ, 
ОТРИМАЛИ МАСЛЯНІ 
ОБІГРІВАЧІ

Я
к повідомили у Департа-

менті по роботі з громад-

ськими об’єднаннями ХМР, 

передача обладнання відбулася за 

ініціативою Харківського міського 

голови Ігоря Терехова та за сприяння 

Християнської церкви «Спокута».

— Салтівський район — один 

з найбільш постраждалих за цей час. 

Міська влада та представники во-

лонтерських рухів роблять все мож-

ливе для підтримки та забезпечення 

умов життя харків'ян, які цього по-

требують, — зазначив директор де-

партаменту Нікіта Стєрін.

ÙÎÁ ÏIÄÒÐÈÌÀÒÈ ÃÎÐÎÄßÍ
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Ãîðîñêîï íà 24 ÿíâàðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

День будет необычным и запоминающимся. Испыта-

ете кучу эмоций сразу: воодушевление, волнение и, мо-

жет быть, добавится нотка разочарования. Особенно 

из-за сердечных дел. Смотрите, чтобы чувства не вырва-

лись из-под контроля и не затмили все остальное.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
В карьере прогресс, благоприятные возможности. Вам 

предстоят важные знакомства, переговоры. Возможны 

поездки, связанные с работой. Могут дать знать о се-

бе проблемы, связанные с прошлым. Не занимайтесь 

самокопанием, верьте в лучшее.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вероятно, вы давно пытаетесь решить какой-то се-

рьезный вопрос. Из-за этого могут появиться сильные 

переживания. Что вам надо сделать — так это с еще 

большей энергией взяться за свои дела, с головой погру-

зиться в их решение. И вы своего добьетесь!

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы можете страдать от назойливости друзей, коллег. 

Они вас о чем-то просят, куда-то зовут. Может возник-

нуть ощущение, что вы не управляете своей жизнью, 

и соглашаетесь на разные бессмысленные дела. Эту 

проблему вы обязательно должны решить.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Из-за недостатка физических сил и рассеянности вы 

все время будете хотеть спать и витать в облаках. Но 

взяться за ум все же придется. В основном из-за началь-

ства, вам будут намекать, что пора стать серьезнее. В на-

чале февраля у вас — период больших побед.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Может несколько ухудшиться самочувствие. Сей-

час легче обычного простудитьcя — ангины, бронхит, 

грипп — все это реально, и погода на дворе соответству-

ющая. В семье могут произойти какие-то неожиданно-

сти, скорее даже приятные.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Вы будете усердно работать, настойчиво продвигаться 

к цели. Забот так много, что нет времени основательно 

подумать и спланировать свои действия. Но у вас все по-

лучится. Удача точно на вашей стороне!

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Начнете неделю с огоньком, азартом. Но не будьте 

слишком самоуверенны — иначе можете наделать оши-

бок. У вас так иногда бывает. Вам важно сосредоточить-

ся на чем-то одном, главном. Размениваться на мело-

чи — к потерям. Иногда будете ощущать, что не знаете, 

чем заняться, куда направить свою энергию.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вы чувствуете себя уверенно, проблемы у вас реша-

ются быстро и легко. Но экономьте силы, старайтесь 

больше отдыхать, хорошо спать. Иначе к выходным бу-

дете чувствовать усталость, ваш темп замедлится.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
У вас могут возникнуть препятствия, но вы сумеете их 

преодолеть. Сможете неплохо заработать или добиться 

успеха в бизнесе. По всей видимости, впереди приятное 

событие, которого вы давно ждете. Поэтому с каждым 

днем настроение у вас улучшается.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ваша главная победа на предстоящей неделе — над 

собой. Сможете решить сложный профессиональный 

вопрос или справитесь с непростой ситуацией в личной 

жизни. Причем так лихо справитесь, что вас потом будут 

хвалить, ставить в пример.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вы найдете покровителей, которые пообещают по-

мощь или предложат интересную работу. У вас сразу 

появятся задор, энергия. А скоро — и лишние деньги. 

Побалуете себя подарками и какими-то развлечениями.
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По горизонтали: 1. Работник магазина. 

5. Бумажная трубочка, набитая табаком для ку-

рения. 10. Помещение для содержания, сбере-

жения чего-либо. 11. Рабочая специальность. 

13. Ничтожно малое количество чего-либо. 

14. Заведение для игры. 15. Первоисточник, 

основа, основная причина. 17. Музыкаль-

ный или сигнальный инструмент. 20. Скачки, 

в которых участвуют лошади разного возраста. 

22. Сосредоточенность зрения, слуха на 

объекте. 23. Народный музыкальный духовой 

инструмент. 24. Водное ралли. 26. Огородное 

растение семейства бобовых с узкими струч-

ками. 27. Орган нападения и защиты некото-

рых животных. 28. Боевое построение пехоты 

четырехугольником. 29. Помост для соверше-

ния казни. 32. Сильный удар в боксе, после ко-

торого противник не может встать. 35. Ручная 

пила с одной ручкой. 37. Человек, предавший 

кого-чего-либо. 38. Последовательность опера-

ций, выполняемых в строго установленном по-

рядке. 39. Передняя часть судна, летательного 

аппарата. 41. Восклицание, выражающее радость по 

поводу пришедшей в голову удачной мысли. 42. Кусок 

туго набитой ватой или тряпками материи, служащий 

для набивания краски для офортов. 44. Ластоногое 

млекопитающее семейства тюленей. 45. Шашка с пра-

вом передвигаться на любое число клеток. 46. Парная 

железа по бокам неба и глотки. 47. Член высшего науч-

ного учреждения. 48. Агрономический прием.

По вертикали: 2. Род папоротников семейства пте-

ридовых. 3. Торжественное открытие выставки. 4. Ли-

цо, осуществляющее надзор за печатью. 5. Направле-

ние на какой-либо предмет от наблюдателя. 6. Удар 

по щеке ладонью. 7. Природный водоем. 8. Придвор-

ное звание в западноевропейских монархических го-

сударствах. 9. Артиллерийский снаряд, начиненный 

пулями. 12. Специалист по передаче и приему сообще-

ний с помощью электромагнитных волн. 13. Садовый 

цветник в виде замкнутой фигуры. 16. Перестановка 

букв в слове для образования другого слова. 18. Муж-

ское имя. 19. Тон речи. 21. Боковой побег растения. 

22. Нечто, помещенное внутрь. 25. В некоторых учеб-

ных заведениях: торжественное собрание. 26. Электри-

ческий прибор для сушки волос. 29. Область поверх-

ности Земли, расположенная над очагом землетрясе-

ния. 30. В грамматике: вся часть слова до окончания. 

31. Спортивная командная игра в мяч верхом на лоша-

дях. 33. Участок земли, засеянный овощами. 34. Бое-

вая крылатая ракета ВМС США. 35. Полное отрица-

ние всего. 36. Календарь с разного рода сведениями 

и астрологическими предсказаниями (стар.). 39. Очи-

щенный и сильно упаренный сок, получаемый из мяко-

ти зрелых плодов арбуза. 40. Специальность рабочего. 

41. Период времени в историческом развитии. 43. Ре-

вольвер особой системы с вращающимся барабаном.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Продавец. 5. Папироса. 10. Хранилище. 11. Маляр. 13. Кроха. 14. Казино. 15. Начало. 17. Рог. 20. Гандикап. 

22. Внимание. 23. Жалейка. 24. Регата. 26. Фасоль. 27. Клык. 28. Каре. 29. Эшафот. 32. Нокаут. 35. Ножовка. 37. Изменник. 38. Алгоритм. 

39. Нос. 41. Эврика. 42. Тампон. 44. Нерпа. 45. Дамка. 46. Миндалина. 47. Академик. 48. Рыхление.

По вертикали: 2. Орляк. 3. Вернисаж. 4. Цензор. 5. Пеленг. 6. Пощечина. 7. Озеро. 8. Камергер. 9. Шрапнель. 12. Радист. 13. Клумба. 

16. Анаграмма. 18. Олег. 19. Интонация. 21. Пасынок. 22. Вкладка. 25. Акт. 26. Фен. 29. Эпицентр. 30. Основа. 31. Поло. 33. Огород. 

34. Томагавк. 35. Нигилизм. 36. Альманах. 39. Нардек. 40. Столяр. 41. Эпоха. 43. Наган.

Мережею ширяться різні думки, як зберегти 
тепло в оселі. І гарним доповненням 
до вищевказаних порад буде ще декілька 
лайфхаків.

ПП
о-перше, слід збільшити вологість 

у приміщенні. Через опалення 

взимку у приміщенні повітря стає 

дуже сухим. Ми сильніше відчуваємо холод  

в сухому повітрі, а додавання невеликої кіль-

кості вологи фактично дозволить вашому 

внутрішньому повітрю довше зберігати теп-

ло. Деякі прості способи підвищити воло-

гість включають рясний полив кімнатних рослин, 

перенесення білизни для сушіння в приміщенні 

та розміщення дрібних контейнерів з водою на на-

грівальних елементах, таких як радіатори.

По-друге, необхідно ізолювати не тільки вікна, 

а й горище, якщо ви живете у приватному будин-

ку. Воно може бути корисним для зберігання речей, 

але є одним із місць, куди дівається більша частина 

тепла.

Ще існує простий лайфхак, який може заощади-

ти до 20 відсотків тепла. Щоб більше тепла поступа-

ло безпосередньо до приміщення, а не йшло в стіну, 

помістіть за батареєю лист фольги.

Заглушки для розеток. Навіть такі маленькі еле-

менти впливають на збереження тепла в квартирі.

Ну а ще ніхто не відміняв теплий в'язаний одяг, 

хутряні жилети, пледи тощо. Тут можна підійти на-

віть зі смаком, придбавши все це під інтер'єр.

ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÒÅÏËÎ Â ÎÑÅËI: ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÒÅÏËÎ Â ÎÑÅËI: 
ÍÀÐÎÄÍI ËÀÉÔÕÀÊÈÍÀÐÎÄÍI ËÀÉÔÕÀÊÈ
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