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ÄÎÌ ÁÓÄÅÒ 

ÆÈÒÜ Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 
сообщил, что проведена экспертная оценка 
повреждений:

— Подъезд, в  который попала российская раке-
та С-300, необходимо будет разобрать и заново от-
строить, в  других подъездах продолжают работать 
коммунальщики. Наша задача — как можно быстрее 
восстановить жителям все необходимые условия.

Так, на сегодняшний день бригады КП «Харь-
ковские тепловые сети» Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности города ХГС уже 
возобновили подачу тепла в 3-й и 4-й подъезды. Ра-
ботникам «Теплосетей» также в  кратчайшие сроки 
удалось ликвидировать возникшие в результате об-
стрела дефекты на внутридомовых сетях в 1-м подъ-
езде и на крыше дома.

Благодаря усилиям специалистов КП «Харьковводо-
канал» в доме возобновлено водоснабжение. По ин-
формации начальника участка Киевского района Вик-
тора Маслова, завершен комплекс ремонтных меро-
приятий и восстановлено водоснабжение в 3-м и 4-м 
подъездах, которые менее пострадали от вражеско-
го обстрела. А вот 1-й и 2-й подъезды отключены от 
водоснабжения, и  там дренирована внутридомовая 
система до восстановления конструктивов дома.

Восстановительные работы продолжаются.

(Фоторепортаж на стр. 4) 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
ПРОДОЛЖАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
КОММУНИКАЦИИ В РАЗРУШЕННОМ 
НЕДАВНИМ РАКЕТНЫМ УДАРОМ 
ОККУПАНТОВ ЖИЛОМ ДОМЕ НА УЛИЦЕ 
МИРОНОСИЦКОЙ
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ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÍÀ ÎÏÅÐÅÆÅÍÈÅ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак принял участие в режиме 
видеосвязи в совместной встрече Комитета 
иностранных дел и подкомитета по вопросам 
безопасности и обороны Европейского 
парламента.

К заседанию так-

же присоедини-

лись бывший Гене-

ральный секретарь 

НАТО и экс-пре-

мьер- министр Да-

нии Андерс Фог 

Расмуссен, который 

вместе с Андреем 

Ермаком выступает в роли сопредседате-

ля международной группы, разработавшей 

предложения в виде документа под назва-

нием «Киевский договор безопасности» для 

предоставления Украине надежных гарантий 

безопасности до получения полноценного 

членства в НАТО.

Андрей Ермак отметил, что агрессивная 

вой на рф продолжается и в этой ситуации 

актуально и жизненно важно обеспечение 

Украины всем спектром вооружения:

— ЕС должен действовать на опережение. 

В частности, перезапустить свой оборонно- 

промышленный комплекс и разрешить 

присоединиться к нему украинским пред-

приятиям. Также необходимо усиливать 

санкционное давление на агрессора. Все 

это поможет быстрее закончить вой ну пол-

ным восстановлением территориальной це-

лостности и суверенитета Украины в между-

народно признанных границах.

При этом Глава ОП подчеркнул, что искать 

диалога с москвой бессмысленно, потому 

что она не умеет говорить на равных.

— У Украины нет ни одного сценария по-

беды в вой не, который не предусматривал 

бы стопроцентного восстановления терри-

ториальной целостности нашего государ-

ства в международно признанных границах. 

Украинцы ценой собственных жизней по-

казали, что не надо бояться, когда отстаи-

ваешь свои ценности. Мы сегодня лучший 

имиджмейкер для НАТО. Давайте вместе 

не терять этого! За это заплачено тысяча-

ми жизней украинцев, украинских детей. 

А членство Украины в НАТО лишь усилит 

Альянс.

УКРАИНА И НАШИ ПАРТНЕРЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ НАМЕРЕНИЯ РФ ПЕРЕЙТИ 
К НОВОМУ ЭТАПУ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РЕВАНША ПОТЕРПЕЛИ НЕУДАЧУ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ ОБЩЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ ДАНИИ МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН В ОДЕССЕ

П
резидент отметил, что попытки агрессора до-

биться успеха в этой вой не, в частности на До-

нецком направлении, не прекращаются:

— Каждый день у них либо новые группы кадровых во-

енных, либо мы видим увеличение числа «вагнеровцев». 

Думаю, что россия очень хочет какого-то большого реван-

ша, но им не удастся обеспечить свое общество каким-то 

убедительным положительным результатом в наступле-

нии. Я уверен в нашей армии! Мы будем их всех поне-

многу останавливать, разбивать и готовить свое большое 

контрнаступление.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина подроб-

но анализирует все имеющиеся данные и обращается 

к партнерам за соответствующей поддержкой:

— Есть положительные результаты недавней встре-

чи в формате «Рамштайн», но я хотел бы акцентировать 

внимание на том, что важные соответствующие реше-

ния должны быть своевременными. Потому что иногда 

в результате промедления хорошие решения становятся 

слабыми. Продолжаются переговоры по формированию 

танковой коалиции, и из-за огромного количества су-

ществующих вызовов времени на долгие размышления 

нет. Мы хотели бы привлечь как можно больше стран 

в танковую коалицию, чтобы иметь успехи на поле боя. 

Некоторые страны могут обеспечить подготовку, некото-

рые могут дать боеприпасы. Нам нужно работать вместе. 

Очень надеюсь на положительные решения по поставке 

танков со стороны Дании в ближайшем будущем.

Со своей стороны Метте Фредериксен отметила, что 

с начала вой ны ее страна заявила, что будет поддерживать 

Украину всем необходимым, и доказала на практике, что 

является для Украины настоящим другом.

ÆÄÅÌ ÑÈËÜÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ — 
ÎÍÈ ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ!

30 января состоялось заседание Городского совета города 
Оксфорд (Великобритания). В ходе мероприятия было показано 
видеообращение Харьковского городского головы 
Игоря Терехова к лорд-мэру Оксфорда Джеймсу Фраю 
и депутатам горсовета.

И
горь Терехов рассказал о нынешней ситуации в го-

роде и подчеркнул важность развития контактов 

между Харьковом и Оксфордом, в том числе в рам-

ках работы по восстановлению города после победы над рос-

сийским агрессором.

Депутаты горсовета Оксфорда подтвердили солидарность 

и готовность оказывать поддержку Харькову и Украине.

За два месяца работы пунктов 
выдачи горячего питания харьковчане 
получили более 1 млн 300 тысяч порций 
бесплатных обедов.

С 
1 декабря 2022 года по иници-

ативе Харьковского городско-

го головы Игоря Терехова на 

базе 35 учреждений общего среднего 

образования функционируют пункты 

выдачи горячего питания для социаль-

но незащищенных категорий населе-

ния. В Департаменте образования ХГС сообщили, что в ходе 

подготовительной работы планировалось охватить горячим 

питанием более 15 тыс. человек, а сей-

час повара ежедневно готовят 28–29 тыс. 

порций. Количество людей, получаю-

щих горячие обеды, растет. Продукты 

питания для пунктов предоставляют благотворительные орга-

низации World central kitchen, Siedopomoga, «AXA».

1 февраля отметил день рождения Почетный гражданин города Харькова, 
экс-тренер ФК «Металлист» Мирон Маркевич.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов в своем поздравле-

нии подчеркнул, что Мирон Маркевич — легенда украинского 

футбола, единственный тренер, который вывел футбольный клуб 

из Украины в финал еврокубка: «Благодаря Вам харьковский «Металлист» 

завоевал множество наград, и родной командой гордился каждый харь-

ковчанин. Харьков благодарен Вам за прекрасную эру футбольной жизни 

нашего города. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия 

и счастья! Успехов и новых профессиональных достижений. Уверен, что мы 

увидим еще много зрелищных матчей на полях Украины в мирное время!»

ÕÀÐÜÊÎÂ — ÎÊÑÔÎÐÄ: 
ÊÎÍÒÀÊÒ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ!

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÆÈÒÅËßÕ
Пункты работают с понедельника 
по субботу и для бесперебойной 

работы оборудованы 
альтернативными источниками 

энергии. Выдача обедов 
происходит с 11:00 до 14:00 

в собственную посуду граждан.

ËÅÃÅÍÄÀ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ
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ВЗАЄМОДОПОМОГА 

ТА ЄДНІСТЬ
Тисячі харків’ян щодня приходять 

до пунктів незламності, аби отримати порцію 
гарячої їжі. Відповідні пункти за ініціативою 
Харківського міського голови Ігоря Терехова 

відкрито в усіх районах міста.

Дехто встигає відвідати навіть пару міських 

шкіл, де готують та роздають їжу, бо немає мож-

ливості забезпечити собі належне харчування. 

Тож українці та соціально відповідальний бізнес 

пліч-о-пліч з міською радою тримають цей гу-

манітарний фронт.

Вихідними Хмельниччина та Полонський 

благодійний фонд Святого Валентина чергово 

відправили до Харкова гуманітарний вантаж. 

22 тонни овочів, яблук та яблучного соку, різ-

номанітних джемів та іншої консервації будуть 

розподілені між тимчасовими пунктами безко-

штовного харчування та, сподіваємось, окрім 

іншого наповнюватимуть душі й серця харків’ян 

відчуттям турботи, взаємодопомоги та єдності, 

що є вкрай важливим у ці скрутні часи. «Віддаю-

чи частку того, що в тебе є, ми наповнюємо на-

ші серця справжнім світлом, — каже засновник 

благодійного фонду, депутат Харківської облас-

ної ради Валентин Шеветовський. — Я вдячний 

громадам Хмельниччини та нашим партнерам, 

які щиро діляться власним врожаєм та речами, 

разом з харків’янами стоять проти жахів війни 

та голоду».

Горожане продолжают активно пользоваться 
чат-ботом «Харьков — твой дом». 
Было направлено около 4 тысяч запросов 
на получение доступа к информации, 
помогающей обеспечить базовые 
потребности в случае обстрелов 
критической инфраструктуры.

В 
чат-боте есть интерактивная 

онлайн- карта города и тексто-

вые файлы, которые можно загрузить 

в телефон и пользоваться информацией офлайн.

Также для удобства харьковчан, которые не имеют 

доступа к интернету или не могут воспользовать-

ся цифровыми устройствами, при поддержке 

международных партнеров были распростране-

ны информационные постеры и буклеты, где 

содержится перечень объектов, которые мо-

гут работать без света, отметили в Департамен-

те административных услуг и потребительско-

го рынка ХГС. Кроме того, предпринимателям 

и субъектам потребительского рынка передали на-

клейки «Работаем без света», чтобы харьковчане могли 

идентифицировать такие объекты.

Торжественное заседание Ученого совета Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина 
по случаю 218-летия со дня открытия состоялось 30 января. 
В мероприятии приняли участие представители руководства 
города и области, члены наблюдательного совета 
университета, коллектив вуза.

С 
годовщиной основания университета каразинцев 

поздравил Харьковский городской голова Игорь 

Терехов. Мэр подчеркнул, что прошлый год был 

одним из самых сложных за весь период работы вуза, но, 

несмотря на серьезные вызовы, ракетные обстрелы и значи-

тельные разрушения, университет остается флагманом выс-

шего образования Украины:

— Каразинский университет прославляет Харьков далеко 

за его пределами. Мы искренне гордимся успехами выпуск-

ников, студентов, благодарим преподавателей за вклад 

в воспитание настоящих патриотов государства и склоняем 

голову перед каждым, кого воспитало это высшее учебное 

заведение, кто защищает наш город и всю Украину от рос-

сийской вооруженной агрессии на фронте и работает на по-

беду в тылу. Я уверен, что уже в скором времени совместны-

ми усилиями мы отстроим университет и вернем студентов 

в родные каразинские стены.

Лучшим сотрудникам университета вручили Благодарно-

сти городского головы.

В Харькове продолжают оказывать медицинскую помощь 
коммунальные учреждения здравоохранения, где работают 
пункты вакцинации.

В 
Департаменте здравоохранения ХГС сообщили, 

что на сегодняшний день есть вакцины Pfizer 

и CoronaVac, и ожидается «Модерна». Продолжа-

ется как первичная вакцинация, так и прививка бустерной 

дозой:

— Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться 

к своему семейному врачу или в ближайшую городскую по-

ликлинику. Также напоминаем, что разрешено проведение 

прививки от COVID-19 детям с 5-летнего возраста вакци-

ной COMIRNATI. Полный курс составляет две дозы с ин-

тервалом 21–28 суток.

С перечнем пунктов вакцинации можно ознакомиться 

по ссылке: https://medical.city.kharkov.ua/vakczynacziya-vid-

covid-19/punkty- vakczynacziyi/

ÍÀØ ÔËÀÃÌÀÍ È ÍÀØÀ 
ÃÎÐÄÎÑÒÜ!

ÏÐÈÕÎÄÈ È ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÉÑß

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ ÃÎÐÎÆÀÍ

ÌÛ — ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß!
НА БАЗЕ ОБЩЕЖИТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО ОТКРЫЛИ ПУНКТ НЕСОКРУШИМОСТИ

Н
овый пункт площадью 800 кв. метров может 

принять до 200 человек. Там установлены ге-

нераторы, печь-буллер и кровати, есть кухня 

и туалеты, интернет и питьевая вода. В открытии принял 

участие Харьковский городской голова Игорь Терехов. 

Мэр отметил, что в настоящее время в разных районах го-

рода действуют более 300 пунктов несокрушимости:

— Работа по созданию новых локаций, где харь-

ковчане могут согреться, выпить горячего чая и под-

зарядить свои телефоны, продолжается. Для нас это 

очень важно! Поэтому от себя лично и от всех харь-

ковчан хочу сказать огромное спасибо всем, кто 

предложил и поддержал инициативу по открытию 

еще одного пункта несокрушимости в городе, всем, 

кто принял участие в его создании.

Ректор НЮУ имени Ярослава Мудрого Анатолий 

Гетьман сообщил, что сейчас в общежитиях проживает 

около 70 студентов, пятьдесят потерявших дома препода-

вателей вместе со своими семьями, а также большое ко-

личество внутренне перемещенных лиц: «Помогаем всем, 

потому что мы — одна большая украинская семья. Мы не 

можем ни перед кем закрыть дверь, в эти сложные време-

на люди должны поддерживать друг друга».
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ÄÎÌ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ

Фото Михаила КУЧНЕВА
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×ÎÃÎ ×ÅÊÀÒÈ 
ÓÊÐÀЇÍÖßÌ Ó ËÞÒÎÌÓ
З 1 ЛЮТОГО 2023 РОКУ ВІДБУЛАСЯ НИЗКА ЗМІН, ЯКІ ЗАЧЕПЛЯТЬ ЯК УКРАЇНЦІВ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ В КРАЇНІ, 

ТАК І ТИХ, ХТО БУВ ВИМУШЕНИЙ ВИЇХАТИ ЗА КОРДОН. СИТУАЦІЯ ІЗ ЗАРПЛАТАМИ, ПЕНСІЯМИ, ТАРИФАМИ Й СУБСИДІЯМИ 
В ЛЮТОМУ ЗАЛИШИТЬСЯ МАЙЖЕ НЕЗМІННОЮ, ОДНАК Й НЕ ПОКРАЩИТЬСЯ

 ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ
Із 1 лютого громадян, що отримують житлові суб-

сидії, очікує важлива зміна — виплати більше не зара-

ховуватимуть автоматично, можливість безготівкової 

оплати пільг за жит-

лово-комунальні по-

слуги скасовано.

Таким чином гро-

ші на субсидії надхо-

дитимуть на рахунок 

отримувача у банку. 

Якщо такого рахунку 

немає, гроші будуть 

надходити в Ощад-

банк.

Щоб отримати гроші за житлові субсидії, треба буде 

звертатися в Ощадбанк. Далі — відкривати особистий 

рахунок в ньому або, на бажання, в іншому банку —

туди будуть надходити гроші.

Надалі отримувач матиме самостійно сплачувати за 

користування житлово-комунальними послугами зви-

чайним шляхом.

Зазначимо, що для пенсіонерів можливість отриму-

вати субсидію через відділення Укрпошти у день ви-

плати пенсії збережеться.

Тим часом громадяни непенсійного віку зможуть 

також отримувати житлову субсидію через відділен-

ня Укрпошти — однак для цього їм потрібно буде туди 

звернутись.

Доставка грошей додому, як це було раніше, скасо-

вується для всіх, крім пенсіонерів.

 ЯКІ ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
У лютому для населення не зміняться тарифи на газ, 

тепло й гарячу воду, оскільки вони заморожені до кін-

ця війни.

Разом з цим тариф 

на електроенергію 

теж не підвищувати-

муть, щоправда, це 

можуть перегляну-

ти після завершен-

ня опалювального 

сезону. Для побуто-

вих споживачів ціна 

1 кВт-год становить 

1,44 грн за умови споживання не більше 250 кВт на 

місяц. Якщо перевищити ліміт, то доведеться платити 

1,68 грн/кВт-год.

Тариф на водопостачання й водовідведення зали-

шається незмінним. Багато водоканалів України пла-

нували підняти ціни, але НКРЕКП надіслала проєкт 

такої постанови на доопрацювання.

 ЗАРПЛАТИ В ЛЮТОМУ
На весь 2023 рік в Україні зафіксували розмір мінімаль-

ної зарплати й прожиткового мінімуму, з яким пов'язані 

інші соціальні виплати. Таким чином, мінімалка зали-

шиться на рівні 6700 грн. 

Водночас багато укра-

їнських компаній пла-

нують збільшити оплату 

праці у 2023 році, однак 

підвищення буде несут-

тєвим: від 5 до 30%. Най-

більше підвищать зарп-

лати в приватному сек-

торі економіки, зокрема 

у підприємств торгівлі, 

великих підприємств та тих, хто працює тільки на імпорт-

ні операції. Тим часом у державному секторі процес підви-

щення рівня зарплат буде повільнішим.

 ЩО З ПЕНСІЯМИ
Прожитковий мінімум 

для непрацездатних осіб і 

водночас мінімальна пен-

сія становить 2093 гривні, 

такою вона залишиться і в 

лютому. Утім, пенсіонери 

зможуть отримувати й до-

плати за віком:

 пенсіонери віком від 

70 років отримують 300 гривень до пенсії;,

 пенсіонери віком від 75 років — 456 гривень;

 пенсіонери від 80 років — 579 гривень.

Індексація пенсій і деяких доплат відбудеться у березні.

 ГРОШІ ДЛЯ ВПО
Право на допомогу на проживання з 1 лютого 2023 року 

матимуть внутрішні переселенці, що:

 переїхали з територій, де ведуться бої, або які є тим-

часово окупованими;

 мають непридатне/зруйноване житло через російське 

вторгнення та подали заявку на відшкодування втрат до 

20 травня 2022 р. через портал Дія;

 мають документальне підтвердження від органів міс-

цевого самоврядування щодо пошкодження/знищення неру-

хомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, 

російську агресію;

 були на обліку як ВПО ще до 24 лютого 2022 р.;

 отримують щомісячну адресну допомогу ВПО для по-

криття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 р.;

 повторно переїхали із ТОТ або територій, де ведуться 

бойові дії, після 24 лютого.

 LEDЛАМПИ БЕЗКОШТОВНО
Українці можуть безкоштовно замінювати роз-

жарювальні лампи на нові LED-лампи з 1 люто-

го — хоча проєкт запрацював у тестовому режимі 

ще з 16 січня. Передбачається, що він повноцінно 

функціонуватиме з лютого, а до кінця місяця LED-

лампи надійдуть і до найменших сіл.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідо-

мив, що на першому етапі планують замінити до 

500 тис. ламп у шістьох областях.

 НОВІ ВИПЛАТИ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ
Найбільше змін для українських біженців у лютому очікується в Польщі. Так, гро-

мадянська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps почнуть ви-

давати біженцям по 450 євро допомоги. Тож претендувати на фіндопомогу у 710 злотих 

впродовж трьох місяців зможуть українці, які досі не отримували кошти від ООН, The 

Lutheran World Federation та IRC. Також із 1 лютого в Польщі можна буде подавати за-

яви на отримання допомоги 500 Плюс на новий розрахунковий період. У разі подання 

заяви до 30 квітня гарантована безперервність виплати, яку надають на кожну дитину до 

18 років незалежно від доходу родини. Право на таку соціальну допомогу мають українці, 

що прибули до Польщі після 23 лютого 2022 р. через військові дії й отримали право на 

проживання в цій країні згідно з Законом про допомогу громадянам України у зв’язку з війною, розпочатою рф. Заяву для 

отримання пільги потрібно подати українською мовою на бланку SW-U через PUE ZUS, портал Emp@tia або електронний 

банкінг. Тим часом у Нідерландах виплати для українських біженців, що не працюють, із 1 лютого 2023 р. планують знизити.

 У ХАРКОВІ
Щороку 17 люто-

го люди всього світу 

відзначають День 

спонтанного про-

яву доброти. До-

брота, людяність, 

милосердя не ма-

ють кордонів, часо-

вих та вікових обмежень, просочують серце кожної 

людини на планеті. Їх ніколи не буває багато.

Департамент освіти Харківської міської ради іні-

ціює проведення марафону добра протягом лютого 

під гаслом «Добро починається з тебе»:

— Запрошуємо всіх охочих дошкільнят, шко-

лярів, вихованців позашкілля, батьків у фото- та 

відеороботах повідати, як саме ви та члени вашої 

родини в цей важкий для країни час примножує-

те добро у світі, даруєте свій час, надихаєте, даєте 

надію, віру та підтримку тим, хто цього потребує. 

Немає значення: підтримуєте захисників, сортуєте 

гуманітарну допомогу, приносите продукти бабусі-

сусідці, годуєте тварин на вулиці тощо. Важливо, 

щоб добра в нашому світі ставало все більше.

Крім того, у 2023 році Департамент освіти про-

довжує реалізацію міського проєкту «Славетні 

ювілеї видатних українців» у межах хабу «Освіта. 

Наука. Особистість» Національного технопарку 

з підвищення якості освіти та ініціює проведення 

челенджу «Харків інтелектуальний: від минулого 

до сучасності».

«Харків завжди був, є та буде містом із надпо-

тужним інтелектуальним потенціалом, можливос-

тями та ресурсами. Наші талановиті діти, молодь, 

освітяни та науковці своєю невтомною працею та 

вагомими досягненнями постійно примножують 

славу міста інтелекту, науки та освіти. Здобутки на-

ших вихованців та педагогів зростають, а зірковий 

п’єдестал науковців, освітян, студентів, учнів відо-

мий та шанований не лише в Україні, а й за її меж-

ами,— йдеться у повідомленні.— Відповідно до По-

станови Верховної Ради № 6406 про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2022–2023 роках 10 лютого 

на державному рівні відзначатиметься 250 років із 

дня народження Василя Каразіна (1773–1842), уче-

ного, винахідника, громадського та освітнього ді-

яча, публіциста, ініціатора заснування Харківсько-

го університету, першого у Східній Україні. Тож, 

у межах проєкту пропонуємо у Facebook-спільнотах 

закладів освіти протягом лютого ділитися фото та 

відео про Василя Назаровича Каразіна та інших ви-

датних науковців, які сприяли розвитку науки в на-

шому місті, про освітян, які стали наставниками пе-

реможців інтелектуальних змагань всеукраїнського 

та міжнародного рівнів, про талановитих турнірщи-

ків, олімпіадників, винахідників, які навчаються 

у ваших закладах освіти та наповнюють скарбничку 

інтелектуальних досягнень нашого рідного міста.



6 Четверг 
2 февраля 2023 годаÌiñòî, îïàëåíå âiéíîþ

ЦЯ БАГАТОПОВЕРХІВКА НА ПІВНІЧНІЙ 
САЛТІВЦІ ПО СУСІДСТВУ З ОКРУЖНОЮ 
ЗПОМІЖ ТИХ, ЩО ЗАЗНАЛИ 
РУЙНАЦІЙ ДОСИТЬ СИЛЬНИХ. ТУТ 
НЕ ТІЛЬКИ ПОВИНОСИЛО ШИБКИ 
З ВІКОН, У ДЕЯКИХ ВЗАГАЛІ ЗАМІСТЬ 
НАЖИТОГО РОКАМИ  ЛИШЕ ПОПІЛ

У 
багатопід’їзному будинку залишили-

ся одиниці, найстійкіші мешканці, 

ті, хто не зміг покинути свій «пора-

нений» будинок та поїхати подалі від снарядів 

і ракет, що прилітали сюди неодноразово…

— До середини березня було дуже страшно, 

а потім вже так звикли та призвичаїлись, що 

не звертали особливої уваги ні на вибухи, ні на 

будь-що. Був, навіть, своєрідний розклад: пів 

години нас обстрілюють, потім 15 хвилин — 

тиша. І так цілодобово, — пригадує Світлана. — 

Чоловік категорично відмовився виїжджати з Харкова. 

А я без нього теж не схотіла. От ми усю війну разом і пере-

живаємо. Різне було: і замість води вологі серветки, і для 

чаю воду кип’ятили на мангалі… На Північній Салтівці 

зовсім нічого не було: ні води, ні світла, ні газу. Слава богу, 

вижили. Але ятрить на серці рана. Шкода квартиру. Ми 

закінчили великий ремонт 15 грудня 2021 року. І майже 

одразу все було зруйновано. Ми вже не в тому віці, щоб 

знов заробити на житло і до житла. Коли побачила поні-

вечену оселю, хотілося померти. І зараз ще не можу на це 

все спокійно дивитися. Усюди запах гару, сте-

ля лежить на підлозі, меблі потрощені.

Виконроб будівельної організації Іван 

Карпенко повідомив, що дев’ятиповерхівка 

найбільш постраждала від пожеж, особливо 

п’ятий та шостий під’їзди:

— Є руйнування конструктиву будівлі. Ми 

вже отримали проєктну документацію і буде-

мо починати відновлювати будинок. Зараз наші робітни-

ки демонтують аварійні конструкції.

Харківський міський голова Ігор Терехов під час спіл-

кування з Верховним комісаром ООН у справах біженців 

Філіппо Гранді зазначив:

— Харків колосально постраждав: понад чотири з по-

ловиною тисячі будинків пошкоджені, п’ятсот з них не 

підлягають відновленню. Але, попри все, ми намагаємося 

реконструювати те житло, де це безпечно і можливо, щоб 

люди могли повернутися у свої домівки.

ЦЕ БУВ ТИПОВИЙ САЛТІВСЬКИЙ БУДИНОК  
З БАБУСЯМИ, ЯКІ ЩОДНЯ ЗУСТРІЧАЛИ З РОБОТИ 
СУСІДІВ НА ЛАВЦІ БІЛЯ ПІД’ЇЗДІВ, ШКОЛЯРАМИ, 
ЩО ПОСПІШАЛИ ДО ШКОЛИ, ГОМІНКОЮ 
МАЛЕЧЕЮ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ. 
ЗАРАЗ ВІН ОБПАЛЕНИЙ, ПОТРОЩЕНИЙ 
Й ГЕТЬ ПОРОЖНІЙ

У
се обірвалося 24 лютого — почалася війна, людям 

довелося покинути свої домівки або переховува-

тися в підвалах. Та найстрашніше було ще попе-

реду — на початку березня будинок зазнав авіаудару.

— Були зруйновані вертикальні несучі конструкції, 

конструкції перекриттів покрівлі. Внаслідок авіаудару 

також було пошкоджено газо-

постачання в будинку, через 

що виникла пожежа, — розпо-

вів начальник відділу капіталь-

ного ремонту та реконструк-

ції управління комунального 

господарства та благоустрою 

Департаменту житлово-кому-

нального господарства Харків-

ської міської ради Олександр 

Скляр.

Під час обстрілу загинуло 

троє людей, а з-під завалів та 

полум’я витягли багатьох по-

ранених. Деяким мешканцям, 

які були в самому епіцентрі 

удару, дивом вдалося вижити. 

Одна з них — 76-річна пенсіонерка Людмила Семенівна 

Байдикова.

— Горіло 2 під'їзди — 60 кімнат. І з кожного вікна — 

полум'я. Спочатку не второпала, що таке? Бо тільки по-

обідала, лягла відпочити. Я туди, а там крик стоїть, «швид-

ких» багато. Я за наплічник — і до сховища, яке було у гім-

назії. Речі в наплічнику — це 

все, що в мене залишилося, 

все інше згоріло у кварти-

рі, — пригадує пенсіонер-

ка. — У підвалі я прожила 

59 днів. Перші дні людей бу-

ло дуже багато. Я спала, си-

дячи та спираючись на тру-

бу, а вже потім, коли вивез-

ли більшість дітей, нам дали 

стільці. Ми ось так по чотири 

їх зв'язували і на голих стіль-

цях якось розміщувалися.

Згодом жінка переїхала до гуртожитку для переселен-

ців, який знаходиться поблизу її будинку:

— Справді, я потрапила до раю. Вода холодна, гаряча — 

цілодобово. Світло пропадає, але воно ж пропадає скрізь. 

Опалення — все клас! Волонтери нам дуже допомагають. 

Все є, але хочеться додому… А дома немає…

На руїни жінка тепер приходить чи не щодня — там, 

у підвалі, залишилися її кішки. І одного разу, вчергове за-

вітавши до улюбленців, вона побачила таке, про що навіть 

і не мріяла:

— Я всім тут принесла смаколиків, дякувала, як поба-

чила, що наш будинок відновлюють. Прийшла — стоїть 

кран. Наш мер Ігор Терехов сказав: «Зробимо ще краще, 

ніж був». Товариші, йому немає ціни. Це не людина — це 

золото.

Спеціалістам доведеться повністю відновити будинок. 

Адже тут вщент зруйновано два під’їзди, не залишилося 

ані жодної вцілілої квартири, ані комунікацій.

— Був зроблений технічний детальний звіт щодо цього 

будинку, який довів доцільність та можливість проведен-

ня підготовчих та будівельних відновлювальних робіт, — 

повідомив Олександр Скляр.

У січні цього року будівельники вже почали розбирати 

завали. За оцінками фахівців, за пів року мешканці наре-

шті зможуть повернутися додому.

ÇÀËÈØÈËÈÑß ÍÀÉÑÒIÉÊIØI

ÌÅØÊÀÍÖI ÏÎÂÅÐÍÓÒÜÑß 
ÄÎÄÎÌÓ
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ШКОЛЯРІ З ХАРКОВА ПОПРИ ВІЙНУ ПОКАЗУЮТЬ 
ГІДНІ УСПІХИ У НАВЧАННІ. НЕЩОДАВНО 
ПЕРЕМОГЛИ НА XIX ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ 
ЮНИХ ІНФОРМАТИКІВ. ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП 
ПРОЙШОВ ДИСТАНЦІЙНО У МІСТІ УМАНЬ. 
ЯК ПОВІДОМИЛИ У ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ХМР, 
У НЬОМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 12 КОМАНД З КИЄВА, 
ВОЛИНСЬКОЇ, ОДЕСЬКОЇ, ІВАНОФРАНКІВСЬКОЇ, 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ

Х
арків представляли команда XLV. Reborn учнів 

Харківського навчально-виховного комп-

лексу № 45 «Академічна гімназія» та команда 

«action_27» з Харківського фізико-математичного ліцею 

№ 27. На першому етапі команди захищали власні роз-

робки генератора ландшафту. Захист відбувався у формі 

дискусій між командами-доповідачами, опонентами та 

рецензентами. Під час другого етапу учасники мали роз-

робити та презентувати задачу-проєкт, умова якої була на-

дана на початку змагання, а в останній день — розв’язати 

алгоритмічні задачі. За підсумками турніру перемогла 

команда ХНВК № 45 «Академічна гімназія», а команда 

учнів ХФМЛ № 27 посіла друге місце.

І дійсно, шкільний вік є ідеальним для кропіткого ви-

вчення спочатку інформатики, потім і IT-технологій, 

а згодом і діджиталізації. Сучасні діти щодня проводять 

за комп'ютерами, планшетами та телефонами по кілька 

годин, чому ж не додати до цього трохи користі? Поки 

у дитини є вільний час, її мозок схоплює великий обсяг 

інформації на льоту, нові знання засвоюються ефективно.

Занурення в IT-науку можна розпочинати вже в до-

шкільному віці. Наразі курси для дітей стартують навіть 

з 4 років. Теорію дітлахи пізнають через практику, вчаться 

на конкретних прикладах, використовують ігрові методи-

ки і намагаються максимально розкривати свій талант.

Отже, чому варто вже зараз зайнятися IT-освітою свого 

малюка?

 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Програмування, як і інші IT-науки, вчать дитину мис-

лити і міркувати логічно, бути дисциплінованою і вико-

ристовувати комплексний підхід для вирішення завдань. 

Під час роботи над конкретними 

задачами учні аналізують, шука-

ють помилки, вчаться порядку та 

уважності.

IT-школи пропонують кур-

си зі створення сайтів і додатків: 

працюючи над новим продук-

том, школяр уявляє в деталях, 

що і яким чином буде функці-

онувати. Програмування вчить 

дітей мислити структуровано, 

організовувати завдання і плану-

вати, розуміти взаємозв'язок між 

предметом і діями. Програмуван-

ня можна назвати стрункою логі-

кою, яка відіграє важливу роль 

у всіх сферах життя.

 РОЗКРИТТЯ ТВОРЧИХ 
       ЗДІБНОСТЕЙ

Діти відчувають потребу в само-

реалізації — IT-освіта надає їм ма-

су можливостей для цього. Після 

цілого дня, проведеного в школі 

чи дитячому садку, немає нічого 

кращого, ніж приділити увагу то-

му, що подобається дитині. Ма-

леньким геніям життєво необхід-

но творити: комп'ютерні курси для 

дітей навчать їх створювати свої світи в іграх, цікаві веб-

сайти і корисні мобільні додатки.

Розкрити творчі здібності вийде не тільки через програ-

мування. Зробити це можна і за допомогою курсів відео-

блогінгу, яким цікавляться зараз багато школярів, урахо-

вуючи популярність блогів.

 РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Програмісти, розробники сайтів, відеоблогери, ані-

матори, інженери 3D-друку і системні адміністратори — 

досить затребувані професії на ринку праці. Навіть якщо 

в майбутньому дитина вирішить будувати кар'єру за ін-

шою спеціальністю, базові навички, отримані в IT-освіті, 

їй обов'язково знадобляться у житті.

У найближчі роки тенденція розвивати свій бізнес че-

рез інтернет навряд чи зміниться. У кожної компанії є свій 

сайт, багато з них розробляють власні програми, тому по-

пит на працівників IT-сфери залишається високим.

У цифрову епоху володіння іноземною мовою і знання 

основ програмування свідчать про освіченість потенцій-

ного співробітника. А розвинуте логічне мислення — со-

лідний плюс у резюме.

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ
У багатьох дітей низька мотивація до навчання в загаль-

ноосвітній школі і немає бажання вивчати точні науки, 

тоді як заняття в середовищі однодумців підвищують ін-

терес і підсилюють мотивацію до отримання нових знань 

і навичок.

Додаткове навчання в IT-школах дозволяє поліпшити 

успішність з геометрії, фізики, англійської мови. Знання 

з цих предметів знадобляться на уроках програмуван-

ня і не тільки. У підсумку виграє сама дитина — оцінки 

в основній школі стають кращими, а матеріал сприйма-

ється легше.

ПРИДБАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
Візуальне програмування, дизайн та розробка 

комп'ютерних ігор, 2D анімація, робототехніка для ді-

тей — всі ці види діяльності передбачають і самостійну, 

і постійну командну роботу. У процесі навчання дитина 

розуміє, як важливо слухати і чути інших, вміти знаходи-

ти компроміс і домовлятися, відстоювати свою точку зору.

Працюючи в команді, діти вчаться один в одного, за-

позичують досвід, розуміють, що злагоджені дії дозволя-

ють швидше домогтися успіху. Вони стають більш кому-

нікабельними, що допомагає їм адаптуватися в соціумі 

і в майбутньому знайти хорошу роботу.

Це лише декілька причин корисності і важли-

вості вивчення IT-наук і діджиталізації для дітей, 

але насправді їх значно більше.

×ÎÌÓ ÂÀÐÒÎ ÂÈÂ×ÀÒÈ 
IÍÔÎÐÌÀÒÈÊÓ ÒÀ IT-ÒÅÕÍÎËÎÃIЇ

До речі
Міністр цифрової трансформації Михайло 
Федоров нещодавно повідомив, що Естонія, 
яка вважається однією з найрозвиненіших 
країн у сфері цифровізації та діджиталізації, 

запозичуватиме досвід українського 
застосунку «Дія», розробленого нашими 

фахівцями, для створення свого додатку під 
назвою mRiik. Раніше бажання використати 
українські технології для створення свого 
аналогу виказували Сполучені Штати 

Америки. Це невеличка перемога наших 
IT-шників. За діджиталізацією майбутнє!
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Ãîðîñêîï íà 2 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Одно из событий нынешнего дня может подтолкнуть 

вас к переоценке всей своей предыдущей жизни. Не сто-

ит этого бояться: анализ былых поступков поможет вам 

избежать ошибок в будущем. Если на ближайшее время 

у вас запланирована дальняя поездка, пора начать к ней 

готовиться. Возьмите себе за правило все делать заранее.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Важное решение, которое вам предстоит принять 

сегодня, не станет для вас спонтанным — вы уже давно 

все продумали и определились с ответом, поэтому те-

перь от вас требуется только одно: озвучить его.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня вам представится возможность взглянуть на 

себя со стороны: поведение кого-то из окружающих на-

ведет вас на мысли о том, что вы делаете не так, а заодно 

подскажет, как исправить ошибки. Не исключено, что 

ближе к вечеру к вам заглянут гости. Будьте готовы их 

принять.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не стоит делать замечания окружающим, а также да-

вать советы, о которых вас не просят: велика вероят-

ность столкнуться с человеком, который неадекватно 

отреагируют на вашу критику. Лучше занимайтесь свои-

ми делами и не лезьте в чужие.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Представителям вашего знака, привыкшим во всех 

вопросах считать себя истиной в последней инстанции, 

неплохо было бы поинтересоваться мнением других: вас 

может удивить их позиция и убедительность.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Каким бы привлекательным в ваших глазах ни было 

недавнее прошлое, пришла пора освободиться от него. 

Поймите, что не сделав этого, вы не сможете смотреть 

в будущее, где вас ждет много увлекательных событий.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Постарайтесь отказаться от пустых разговоров, к ко-

торым вас будут склонять коллеги или друзья: увлек-

шись ими, вы потеряете массу времени и энергии, 

а к вечеру поймете, что почти ничего не успели сделать. 

В этот день удачными будут покупки. Также это хорошее 

время для заключения перспективных сделок.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня имеет смысл вызвать близкого человека на 

откровенный разговор: в последнее время вы переста-

ли понимать друг друга, поэтому стоит наконец-то вы-

яснить причину недомолвок и расставить все точки над 

«и».

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Неожиданный звонок от человека из прошлой жизни, 

помимо приятных воспоминаний, натолкнет вас на ин-

тересную мысль относительно того, как можно решить 

важный вопрос, долгое время не дававший вам покоя.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не стоит хвататься за все дела сразу, иначе вы только 

запутаетесь и ничего толком не успеете. Определитесь 

с самыми важными планами, а за остальные беритесь 

по мере готовности предыдущих. Вечером постарайтесь 

уделить время родителям. Не отказывайте в помощи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Непростой день. Нужно вовремя сдать важную ра-

боту, от которой вы ждали дополнительной прибыли. 

Главное — не нервничать! Верьте в свои силы, не отвле-

кайтесь на праздные хлопоты и вы со всем справитесь. 

Верьте в себя — и все обязательно получится.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Груз негатива, накопившийся у вас в последнее вре-

мя, необходимо сбросить, в противном случае он может 

довести вас до нервного срыва: лучше всего пообщаться 

с близкими или побывать на природе.
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По горизонтали: 5. Способность ато-

мов к образованию химических связей. 

8. Организм на начальных стадиях разви-

тия. 10. Бытовые удобства. 12. Глупый че-

ловек, простак. 14. Обольстительная жен-

щина. 17. Резкое кратковременное увели-

чение темпа движения в спорте. 18. Один 

из видов газонаполненных пластиков. 

19. Перегной. 21. Глава феодального мо-

нархического государства или отдельного 

политического образования в IX–XVIII ве-

ках у славян и некоторых других народов. 

22. Род кустарников и небольших деревьев 

семейства маслиновых. 23. Идущая в пищу 

масса из свернувшихся частиц кислого мо-

лока. 24. Нечто, подавляющее величиной 

или величием. 26. Заседание членов вы-

борного руководящего органа какой-либо 

организации в полном составе. 28. Аргу-

мент. 29. У некоторых млекопитающих: 

подвижный носовой придаток. 30. Разло-

жение светового луча на составные цве-

та. 31. Часть тела. 32. Рабочее место при 

разработке полезных ископаемых. 34. Дворянский 

титул ниже графского. 37. Крупная водная птица 

с длинным клювом и мешком под нижней челюстью. 

38. Приманка, надеваемая на рыболовный крючок. 

39. Прозрачный драгоценный камень густой изум-

рудно- зеленой окраски при дневном свете и фиоле-

тово- красный при искусственном освещении.

По вертикали: 1. Органы газообмена водных жи-

вотных. 2. Птица семейства вьюрковых. 3. Растение 

с круглыми семенами в стручках. 4. Крепежная деталь 

в виде небольшого стержня. 6. Многоместная конная 

карета. 7. Голотурия, употребляемая в пищу. 9. Плос-

кий роговой покров на конце пальца. 10. Строфа пес-

ни, стихотворения. 11. Прогнозирование социальных 

процессов. 13. Основной показатель работы транс-

порта за определенный период времени. 15. Главен-

ство, господство. 16. Скорость изменения скорости. 

20. Высшее церковное учреждение православной 

церкви. 21. Тулуп из овчины. 24. Укрепленная срубом 

узкая и глубокая яма для получения воды из водонос-

ного слоя. 25. Хищная птица семейства соколиных. 

26. Пассажирская платформа на вокзале. 27. Изоб-

ражение или узор, выполненные из однородных или 

различных по материалу частиц. 33. Законопроект, 

вносимый на рассмотрение законодательных органов 

в США. 34. Стеклянный, металлический или пласт-

массовый сосуд цилиндрической формы. 35. Другое 

название игры бэкгеммон. 36. Болезненное психиче-

ское состояние с резкими переходами от возбуждения 

к подавленности.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Валентность. 8. Эмбрион. 10. Комфорт. 12. Лопух. 14. Гурия. 17. Спурт. 18. Пенопласт. 19. Гумус. 21. Князь. 
22. Сирень. 23. Творог. 24. Колосс. 26. Пленум. 28. Довод. 29. Хобот. 30. Дисперсия. 31. Живот. 32. Забой. 34. Барон. 37. Пеликан. 
38. Насадка. 39. Александрит.

По вертикали: 1. Жабры. 2. Щегол. 3. Горох. 4. Штифт. 6. Омнибус. 7. Трепанг. 9. Ноготь. 10. Куплет. 11. Футурология. 
13. Грузооборот. 15. Гегемония. 16. Ускорение. 20. Синод. 21. Кожух. 24. Колодец. 25. Сапсан. 26. Перрон. 27. Мозаика. 33. Билль. 
34. Банка. 35. Нарды. 36. Мания.

Щоб рослини були зеленими та мали пишне 
квітнення, за ними необхідно гарно доглядати 
й підгодовувати.

ВВ
наш час у спеціальних магазинах 

є багато різних добрив, але не по-

спішайте витрачати гроші. На кух-

ні кожної господині є лавровий лист, який 

можна застосувати не лише для приготу-

вання страв, але й як корисну підгодівлю 

для квітів.

Лавровий лист є природ-

ним антисептиком та має 

антибактеріальні властивос-

ті. Також у ньому містяться 

такі вітаміни, як А, В та С, 

а ще багато калію, магнію, 

кальцію, фосфору, заліза, 

натрію та цинку. Ще в ньо-

му міститься оцтова та мурашина кислоти, що мають 

стимулюючі властивості. Тому лавровий лист — це 

дуже корисна підгодівля для квітів.

Для приготування добрива знадобиться 4 

лаврових листочки, які потрібно залити 1 лі-

тром теплої води. Залиште настоюватися на 

3–4 години.

Використання може бути листовим або корене-

вим. Однак підкормку можна вносити не частіше 

ніж один раз на місяць.

ÏÐÎÑÒÈÉ ËÀÉÔÕÀÊ ÏÐÎÑÒÈÉ ËÀÉÔÕÀÊ 
ÄËß ÂÀØÈÕ ÊÂIÒIÂÄËß ÂÀØÈÕ ÊÂIÒIÂ
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