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Ш
кольников там будут знакомить с  прави-
лами противопожарной, минной безопас-
ности и  гражданской защиты, а  также 

с  алгоритмом действий на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций и порядком оказания ме-
дицинской помощи.

В  мероприятии принял участие Харьковский го-
родской голова Игорь Терехов. Мэр отметил, что 
очень важно, чтобы сейчас появлялись такие клас-
сы, дети получали необходимые знания и усваива-
ли алгоритм действий в различных экстремальных 
ситуациях:

— Из-за постоянных вражеских обстрелов об-
разовательный процесс в  Харькове проходит 
онлайн, поэтому сейчас «класс безопасности» 
в  этом учебном заведении будет работать в  ин-
терактивном режиме. Мы собираемся создавать 
такие классы и в других школах, чтобы хотя бы он-
лайн, но дети могли овладевать основами правил 
безопасности.

В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ САЛТОВСКОГО 
РАЙОНА ХАРЬКОВА ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ 
В ГОРОДЕ «КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ»
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Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел брифинг для глав 

дипломатических миссий стран Европейского 
Союза и Представительства ЕС в Украине, 
посвященный приоритетным вопросам 
санкционной политики в отношении рф.

Основное внимание было сосредоточе-

но на необходимости дальнейшего усиления 

санкционного давления на страну-агрессора 

в контексте принятия 10-го санкционного па-

кета ЕС, который должен быть утвержден на-

кануне годовщины полномасштабного воен-

ного вторжения рф на территорию Украины.

— В центре Европы уже почти год идет 

война. В центре Европы существуют кон-

центрационные лагеря, ежедневно убивают 

гражданских, насилуют. Нам известно много 

фактов пыток практически в каждом оккупи-

рованном городе. Чтобы эта война не затяну-

лась еще на год, необходимо единство парт-

неров и введение против рф мощных санк-

ций. Санкционный режим должен не только 

сохраняться, но и усиливаться, — сказал Глава 

ОП.

Андрей Ермак акцентировал внимание на 

следующих санкционных приоритетах: рас-

пространение санкций на российских про-

пагандистов; санкции в отношении банков, 

привлеченных к обслуживанию ВПК; санк-

ции против «Росатома»; запрет на импорт 

российских бриллиантов; дальнейшие огра-

ничения касательно металлургии; усиление 

визовых ограничений для сторонников режи-

ма агрессора.

Руководитель Офиса Президента поблаго-

дарил участников встречи, народы и прави-

тельства их стран за поддержку Украины и вы-

сказался за проведение таких брифингов на 

регулярной основе.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ КАНАДЫ МЕЛАНИ ЖОЛИ, КОТОРАЯ ПРЕБЫВАЕТ С ВИЗИТОМ В НАШЕЙ СТРАНЕ

В 
ходе переговоров состоялся детальный обмен 

мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере 

безопасности и обороны.

Владимир Зеленский проинформировал главу МИД 

Канады о мерах, принимаемых с целью реализации фор-

мулы мира, и выразил надежду, что канадская сторона 

поддержит соответствующие инициативы, в частности 

проведение глобального саммита мира:

— Уверен, что подавляющее большинство государств 

поддержит резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, ко-

торую предложено принять к годовщине полномасштаб-

ного вторжения рф в Украину.

Стороны также обсудили шаги, которые необходи-

мо предпринять для ускорения восстановления освобо-

жденных от агрессора регионов, а также разминирова-

ния территорий, где велись боевые действия. Отдельное 

внимание было уделено необходимости привле-

чения к ответственности виновных в преступле-

нии агрессии. Кроме того, Владимир Зеленский 

и Мелани Жоли коснулись вопроса евроатланти-

ческой интеграции нашего государства.

Президент выразил благодарность правительству 

Канады и всему канадскому народу за мощную под-

держку и помощь Украине во время войны:

— Мы ценим теплое отношение вашего обще-

ства к украинцам, которые прибыли в Канаду. Вы 

помогаете нам не только на поле боя, но и поддержива-

ете финансово, в энергетической сфере. Отдельно хочу 

отметить ощутимую оборонную помощь. В частности, 

решение Оттавы передать нашей стране боевые танки 

«Леопард». В эти трудные для нас времена поддержка 

украинской армии неоценима! Украина и партнеры вме-

сте делают все, чтобы государство-террорист проиграло. 

И чтобы это произошло быстрее. Я благодарю всех наших 

партнеров, кто осознает, что скорость важна. Скорость 

во всем. В принятии решений. В реализации решений. 

В поставках. В обучении. Скорость спасает жизни людей 

и возвращает безопасность.

ÊÎÃÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ
ÑÏÀÑÀÅÒ ÆÈÇÍÜ

24 февраля на ст. м. «Университет» состоится открытие 
фотовыставки «Ангелы спорта». Мероприятие пройдет под 
патронатом Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Н
а выставке будут представлены фотографии почти 

сотни спортсменов со всей страны, чья жизнь обо-

рвалась из-за полномасштабной войны. Посетите-

ли услышат истории о погибших тренерах, чемпионах мира 

и Европы, ветеранах спорта, сообщили в Департаменте по де-

лам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

Выставка продлится до 9 марта. О времени ее открытия бу-

дет сообщено дополнительно.

С начала полномасштабной войны специалисты КП 
«Харьковводоканал» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС капитально отремонтировали 
100 единиц запорной арматуры различной модификации.

Ч
тобы поддерживать производственное оборудование 

в исправном состоянии, сотрудники подразделения 

работают в усиленном режиме, отметил начальник 

цеха по ремонту и техническому обслуживанию оборудова-

ния Александр Берзон:

— Качественно восстанавливаются насосные агрегаты, за-

порная арматура, водоразборные колонки и пожарные гид-

ранты. В цехе налажен выпуск необходимых запчастей и дета-

лей любой сложности. Здесь подспорьем является уникальный 

литейный участок. Также активное участие принимаем в изго-

товлении всего необходимого для нужд города. В частности, 

сделали более 200 специальных отопительных устройств.

В производстве широко используются собственные нара-

ботки, которые позволяют значительно продлить срок эксплу-

атации оборудования, а также существенно экономить ресурсы.

В Харькове по состоянию 
на 1 февраля работают более 
119 490 предпринимателей.

П
о информации Глав-

ного управления Го-

сударственной нало-

говой службы в Харьковской 

области, на начало года работа-

ло 119 743 человека.

Многие ограничения и пре-

пятствия для развития пред-

принимательской деятельно-

сти создают военные действия. 

Так, в течение января прекратили деятельность 1003 физ-

лица-предпринимателя. Переместили бизнес из Харькова 

и изменили свой налоговый адрес в другую область или тер-

риториальную громаду 28 физических лиц — предпринима-

телей. В то же время, по данным Главного управления ГНС 

в Харьковской области, в январе изъявили желание начать 

собственное дело и официально зарегистрировали бизнес 

840 физических лиц — предпринимателей.

В Департаменте администра-

тивных услуг и потребительского 

рынка ХГС отметили, что одним 

из приоритетов деятельности го-

родской власти является поиск но-

вых возможностей, привлечение 

инвестиций, налаживание сотруд-

ничества с органами государствен-

ной власти и международными 

институтами для поддержки и пол-

ноценного возобновления бизнеса:

— Предприниматели играют 

ключевую роль в совместной борь-

бе против агрессора и обеспечи-

вают надежный экономический тыл Харькова. Несмотря на 

сверхсложные условия, предприниматели не сложили руки. 

Они прилагают максимум усилий для восстановления и про-

должения деятельности в условиях большого риска и неопре-

деленного будущего. Городской совет всегда будет поддержи-

вать предпринимателей Харькова и пытаться аккумулировать 

все возможные ресурсы для возобновления экономических 

процессов и возвращения бизнеса в город.

ÀÍÃÅËÛ ÑÏÎÐÒÀ

Â ÓÑÈËÅÍÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
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ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ
Молодіжна рада при Харківському міському голові 
регулярно готує нові актуальні проєкти для городян.

Адже в наш час дуже важливо мати знання, які до-

поможуть зберегти своє життя та здоров'я в критичних 

ситуаціях. Тож новий проєкт SAFETY SCHOOL, який 

підвищить обізнаність у питаннях особистої безпе-

ки під час надзвичайних ситуацій, саме про це. Його 

призначено дітлахам від 10 до 14 років. Проєкт містить 

8 онлайн-лекцій з таких тем:

 пожежна безпека;

 як поводитися в натовпі та якщо застряг в ліфті;

 перша домедична допомога;

 мінна небезпека;

 психологічна допомога;

 небезпечні інфекції, шляхи запобігання інфікування;

 кібербезпека;

 як поводитися з незнайомцями: що робити, кому 

дзвонити.

Онлайн-зустрічі відбуватимуться щосуботи з 4 бе-

резня до 22 квітня. Більше інформації — на сторінці 

комісії з питань розвитку волонтерства @volunteer_

khmgs. Щоб отримати важливі знання, слід зареєстру-

ватися за посиланням у шапці профілю. Бережіть себе 

та розвивайтеся разом з нами!

ЗАПИШИСЬ В «ГВАРДИЮ 
НАСТУПЛЕНИЯ»

В Центрах предоставления административных 
услуг Харькова можно подать заявку на вступление 

в «Гвардию наступления».

Это можно сделать, обратившись к представителям 

бригад Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии 

в следующих центрах:

 ЦПАУ города Харькова (Гимназическая набереж-

ная, 26);

 ЦПАУ Индустриального района (пр. Архитектора 

Алешина, 11);

 ЦПАУ Киевского района (ул. Чернышевская, 55).

Каждый доброволец пройдет беседу, военно-вра-

чебную комиссию и проверку физической выносли-

вости. Все, кто будет служить в новообразованных 

бригадах, получат такие же льготы и социальные га-

рантии, как и в Вооруженных Силах Украины.

Более подробно с условиями вступления в «Гвардию 

наступления» харьковчане могут ознакомиться по 

ссылке: https://storm.mvs.gov.ua/

14 ФЕВРАЛЯ, В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДВОРЦЕ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ ХАРЬКОВА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 11 ПАР

М
олодоженов поздравил Харьковский городской голова Игорь Тере-

хов:

— Сегодня в вашей жизни большой праздник. То, что вы жени-

тесь сегодня, в День святого Валентина, — очень знаково. Я рад видеть столько 

молодых людей, которые решили создать семьи, несмотря на войну. Рад поздра-

вить вас с самым счастливым событием в вашей жизни и пожелать семейного 

согласия, взаимопонимания и скорейшей победы Украины!

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÂÎÉÍÓ

В Харькове за прошлую неделю бригады 
КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС локализовали и устранили 
70 дефектов на сетях центрального отопления 
и горячего водоснабжения.

Н
а предприятии отметили, что даже 

кратковременное потепление способ-

ствует ускорению ремонтных работ:

— Несмотря на массированные обстрелы ин-

фраструктуры, в городе продолжается плановая 

реконструкция сетей. Такие работы проводятся 

на тепломагистрали в районе рынка возле ст. м. 

«Академика Барабашова». Кроме того, выпол-

няем замену транзитных трубопроводов в под-

валах домов, а также ежедневно осуществляем 

обходы магистралей в поисках утечек и выпол-

няем заявки горожан, поступающих в колл-

центр предприятия и службу «15-62».

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Специалисты АО «Харьковгоргаз», несмотря на погод-

ные условия, выполняют работы по замене коррозион-

ных участков подземных газопроводов.

Благодаря нестан-

дартным техниче-

ским решениям ра-

бота была выполнена 

без отключения газо-

снабжения.

В частности, в Ин-

дустриальном рай-

оне города уже про-

ведена замена более 

20 м стального газо-

провода, поражен-

ного коррозией, на 

новый полиэтиленовый. Это позволит безаварийно рас-

пределять газ более 5 тыс. потребителей.

НАВОДИМ ПОРЯДОК
Работники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХГС 

наводят порядок в микрорайоне Новожаново.

Вывоз бытовых отходов с улиц Академика Богомольца, 

Селянской, Москалевской и других не останавливался 

с первых дней войны. Так, за последние три месяца толь-

ко с этих трех улиц бригады вывезли более 3 тыс. куб. м 

мусора, сообщили на предприятии.

Накануне на этом маршруте работала бригада мусо-

ровоза в составе водителя Олега Цыганенко, грузчиков 

Александра Куплевахского и Вадима Тащева. С нача-

ла войны они, как и другие работники КВБО, постоян-

но подвергаются опасности. Все трое работают на этом 

маршруте и хорошо знают его особенности, среди кото-

рых — проблема неправильной парковки.

— Если видим владельца автомобиля, перегородив-

шего проезд к контейнерам для сбора бытовых отходов, 

обращаемся к нему и просим убрать авто. Водители не 

игнорируют наши просьбы и переставляют автомобили. 

Хотя бывает, что если один водитель переставил маши-

ну, то другие могут поставить свою на то же самое место. 

Но это рабочие моменты, — говорят сотрудники пред-

приятия. — А в целом хотим пожелать харьковчанам ско-

рейшего окончания войны, нашей победы, воссоедине-

ния всех семей!

ÐÅÌÎÍÒÛ — ÏÎ ÏËÀÍÓ
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ОТКРЫТКИ С ПОЖЕЛАНИЯМИ ЛЮБВИ ИМИРА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ СМАСТЕРИЛИ РЕБЯТА ИЗ ХАРЬКОВА В ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

П
о информации Управления по делам семьи и молодежи ХГС, в мастер-классе 

приняли участие более 50 детей. Юные харьковчане вместе с аниматорами сде-

лали валентинки для себя, а также для 113-й бригады ТРО. Среди участниц меро-

приятия была чемпионка Украины по тхэквондо ПТФ Виктория Остапенко, которой воен-

нослужащие бригады ТРО передали флаг своей части.

Все участники мероприятия получили сладкие подарки.

ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ — 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
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ЯКЩО У ВАС Є ДОМАШНІ ТВАРИНИ, ВИ ЗНАЄТЕ, 
ЩО ВОНИ МОЖУТЬ НАПОВНИТИ ЖИТТЯ 
ЛЮБОВ'Ю ТА РАДІСТЮ. ЦЕ ПІДТВЕРДЖУЄ 
Й НАУКА: ТВАРИНИ ЗМІЦНЮЮТЬ СЕРЦЕ, 
ЗАСПОКОЮЮТЬ НЕРВИ ТА ДОПОМАГАЮТЬ 
ЛЮДЯМ СТАТИ ЗДОРОВІШИМИ

О
дна з теорій говорить про те, що під час контакту 

із тваринами у організмі людини підвищується 

рівень окситоцину. Цей гормон покращує нави-

чки спілкування, знижує артеріальний тиск і нормалізує 

серцевий ритм, зміцнює імунітет і підвищує больовий по-

ріг, а також зменшує прояви стресу, гніву та депресії. Тому 

не дивно, що людям подобається перебувати в компанії 

собаки чи кішки (або іншого домашнього улюбленця).

 ЯК ТВАРИНИ ДОПОМАГАЮТЬ НАМ СТАТИ 
ЗДОРОВІШИМИ І ЩАСЛИВІШИМИ?

1 
Допомагають лікувати ПТСР

Люди, які пережили бойові дії, напади і стихійні 

лиха, страждають посттравматичним стресовим розладом 

(ПТСР). Дослідження показують, що вихованці допома-

гають згладити спогади, зняти емоційне заціпеніння та 

усунути спалахи люті, пов'язані з ПТСР. Є декілька про-

грам, за якими спеціально навчені собаки і коти спілку-

ються із ветеранами війни.

2 
Домашні тварини допомагають долати стрес

Під час стресу в тілі починають вироблятися гор-

мони — наприклад кортизол. Це підвищує рівень цукру 

у крові та адреналіну, що допомагає швидко реагувати 

і активно діяти. У деяких ситуаціях це — життєва необ-

хідність, наприклад, коли загрожує смертельна небезпека.

Але, коли живеш в постійному стані боротьби, стресу, 

ці фізичні зміни позначаються на організмі, зокрема і під-

вищують ризик серцевих захворювань та інших небез-

печних станів. Контакт із домашніми тваринами проти-

діє стресовій реакції, зменшуючи вироблення гормонів 

стресу та нормалізує серцевий ритм. Тварини знижують 

рівні неспокою і страху (психологічних реакцій на стрес) 

і створюють відчуття спокою. Дослідження показали, що 

собаки допомагають зняти стрес і зменшити почуття са-

мотності.

3 Зміцнюють здоров'я серця
Проведення часу із чотирилапим улюбленцем 

полегшує перебіг серцево-судинних захворювань, спри-

чинених стресом. Дослідження показують, що власники 

собак мають нижчий ризик серцевих захворювань, а та-

кож нижчі артеріальний тиск і рівень холестерину.

Собаки приносять користь пацієнтам, у яких вже є сер-

цево-судинні захворювання: їхня тривалість життя збіль-

шується, і вони з більшою ймовірністю переживуть сер-

цевий напад.

Якщо у вас кішка — не засмучуйтеся: ці тварини теж 

здійснюють подібний влив на своїх господарів. Десяти-

річне дослідження показало, що у нинішніх і колишніх 

власників котів на 40% менше ймовірність отримати сер-

цевий напад і на 30% менше шансів померти від інших 

серцево-судинних захворювань.

4 Сприяють здоров’ю та довголіттю
Згідно із дослідженням 2017 року, у якому взяли 

участь 3,4 мільйона осіб зі Швеції, серед власників собак 

спостерігається більш низький ризик смер-

ті від серцево-судинних та інших захворю-

вань.

Близько 10 років дослідники вивчали стан 

здоров’я чоловіків і жінок у віці від 40 до 80 

років і стежили за їхніми медичними дани-

ми. Виявилося, що собаки знижують ри-

зик смерті одиноких людей на 33%, а ризик 

смерті від серцево-судинних захворювань — 

на 36%. Порівнюючи з тими людьми, у яких 

немає домашніх тварин, ризик появи серце-

вого нападу також був на 11% нижче.

5 Роблять нас більш товариськими
Чотириногі друзі допомагають зна-

ходити більше друзів і роблять нас більш до-

брозичливими.

Під час одного з досліджень студентам коледжу запро-

понували познайомитися із двома психотерапевтами. 

Перший був із собакою, а інший — без. Студенти пові-

домили, що вони відчували більше довіри до психолога, 

у якого був собака, і з більшою охотою ділилися з ним осо-

бистою інформацією.

6 Допомагають пацієнтам із хворобою Альцгеймера
Коти й собаки стають хорошими друзями людей, 

які страждають від хвороби Альцгеймера та інших форм 

деменції, що викликають порушення роботи мозку.

У світі є декілька програм із навчання собак щодо на-

дання допомоги таким людям. У багатьох клініках перед-

бачене регулярне відвідування пацієнтів спеціально на-

вченими тваринами. Тварини допомагають вирішувати 

поведінкові проблеми, а також покращують настрій і апе-

тит.

7 Розвивають у дітей з аутизмом навички спілкування
Аутизм (також відомий як ASD) ускладнює вза-

ємодію людини із соціумом. Спілкування із тваринами 

може допомогти дітям адаптуватися до спілкування з ін-

шими дітьми. Під час одного з досліджень було виявлено, 

що підлітки з ASD вели себе більш позитивно, перебува-

ючи в компанії морських свинок: вони більше розмовляли 

і сміялися та менше плакали. Останніми роками з'явилося 

безліч програм терапії з використанням тварин, зокрема 

дельфінів, собак, альпак (парнокопитні тварини в Пів-

денній Америці), коней і навіть курчат.

8 Допомагають заспокоїти хронічні болі
Мільйони людей живуть із хронічним болем. Під 

час одного з досліджень 34% пацієнтів із фіброміалгією 

повідомили про полегшення болю (а також про поліп-

шення настрою і зменшення втоми) після контакту із со-

бакою протягом 10–15 хвилин.

Під час іншого дослідження було виявлено, що ті, хто 

пройшов повну операцію із заміни суглобів, потребували 

меншого медикаментозного лікування після щоденних 

відвідувань спеціально навченого собаки.

ËÞÄÈÍÀ I ÒÂÀÐÈÍÀ: 
ÄÎÏÎÌÎÃÒÈ ÎÄÍÅ ÎÄÍÎÌÓ

 З ТУРБОТОЮ ПРО ЧОТИРИЛАПИХ
Ці факти ще раз підтверджують, що життя людини 

і тварин нерозривно пов'язані. Нам потрібно навчи-

тися цінувати ту щиру допомогу й підтримку, яку во-

ни можуть нам подарувати.

На позачерговій сесії Харківської міської ради 

25 січня були прийняті нові Правила утримання до-

машніх тварин у м. Харкові. Зокрема, Правилами ви-

значена норма вільної площі при утриманні домашніх 

тварин:

 на одного собаку визначено 8 кв. м;

 на одного кота визначено 6 кв. м.

Щоб вирахувати вільну площу квартири, потрібно 

від загальної площі квартири відняти норму житло-

вої площі на одну людину, яка становить 13,65 кв. м 

згідно з Житловим кодексом України, помножену на 

кількість осіб, які мешкають у квартирі.

Вільна площа розраховується за формулою:

S вп = S — (S норм./люд х N), 
де S вп — вільна площа квартири; 
S — загальна площа квартири; 
S норм./люд — норма житлової площі на людину (13,65 кв. м 
на одну особу згідно зі ст. 47 Житлового кодексу України); 
N — кількість осіб, які мешкають у квартирі.

Наприклад, одна особа, яка мешкає в однокімнатній квартирі 
(30 кв. м), має вільну площу: S вп = 30 — (13,65 х 1) = 16,35 кв. м.

— Ця норма унеможливлює існування нелегальних 

конвеєрів по розведенню породистих тварин в квар-

тирах багатоповерхівок, коли тварин усе життя утри-

мують в тісних клітках та безмежно спаровують для 

отримання потомства. Особливо це стосується розве-

дення собак декоративних порід та котів, — зазначили 

в КП Центр поводження з тваринами.

Також новими Правилами визначено вимоги до 

утримання домашніх собак на подвір’ях, а саме: до-

вжину прив`язі (не менше 10 метрів), розмір та осна-

щення вольєра та будки.

Згідно з новими нормами, при реєстрації в Харків-

ській базі тварин домашніх собак буде потрібно ро-

бити татуювання або чипування (раніше був саме же-

тон).

Щодо поводження з безпритульними тваринами 

передбачено, що після вилову вони можуть бути по-

вернуті до місць вилову під опіку після стерилізації, 

щеплення від сказу та за умови укладення опікуном 

відповідного договору з уповноваженим підприєм-

ством. Безпритульні собаки перед передачею під опі-

ку особи ідентифікуються через кліпсування. Кліпсо-

вані тварини подальшому вилову не підлягають.
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Харківські комунальники відновлюють 
пошкоджений будинок у Шевченківському 
районі. Зовні так одразу і не скажеш, що він 
дуже постраждав. А ось всередині все набагато 
страшніше: квартири знищені вщент.

Д
иректор КП «Харківспецбуд» Богдан 

Долина повідомив, що в будівлю прямим 

влучанням прилетіла ракета:

— Були пошкоджені покрівля і два перекриття. 

Зараз ці перекриття демонтують. І відразу зроби-

ли тимчасове накриття даху, щоб в середину оселі 

не потрапляли опади. Поступово переходимо до 

більш масштабних робіт. У планах: повний де-

монтаж зруйнованих конструкцій, зведення ме-

талоконструкцій та відновлення перекриттів. На 

завершення — капітальний ремонт даху.

На цей час підприємство відбудовує чотири по-

шкоджені об’єкти.

У під’їзді однієї з п’ятиповерхівок Салтівського району, 
що постраждав внаслідок потужного прильоту, практично 
нічого не вціліло, бо удар був дуже сильний. Замість 
частини будинку там тепер діра розміром 13 на 15 метрів, 
завглибшки мінімум у п’ять поверхів.

В
наслідок вибуху постраж-

дали та обвалилися несучі 

конструкції, східцеві марші, 

виникла велика пожежа. Зруйнова-

но всі п’ять поверхів, зламані кон-

струкції попадали у підвал. Також 

не вціліла покрівля та внутрішні 

комунікації. Все це доведеться від-

новлювати, — розповів виконроб 

будівельної організації Віталій Ко-

вальов. — Зараз робітники демонту-

ють зруйновані конструкції, виносять уламки з підвалу. 

Процес ускладнений тим, що багато елементів розлетіло-

ся на дрібні друзки. Тобто багато чого доводиться роби-

ти вручну. Але у роботі задіяні також баштовий 

і автокрани. Вже розчистили фасадну частину 

та кілька поверхів всередині будинку. Попереду ще багато 

завдань, хоча ми тримаємо досить швидкий темп, але до-

тримуючись усіх запобіжних заходів.

ÍÅÇÂÀÆÀÞ×È 
ÍÀ ÍÅÁÅÇÏÅÊÓ
Снаряди дуже понівечили і цей будинок на Північній 
Салтівці. У багатотонних перекриттях величезні дірки. 
Частина його просто знищена полум’ям із усім тим, 
що було у квартирах. Замість шпалер — обвуглені 
стіни, замість речей — купи попелу. 
Більшість мешканців покинули свої домівки, 
залишились одиниці — найстійкіші.

В
иконроб будівельної організації Іван Карпенко 

розповів про хід відновлювальних робіт у цьо-

му домі:

— В одному під’їзді вже відремонтували плиту пере-

криття та почали будувати цегляні несучі стіни. Най-

ближчого часу плануємо там встановлювати інші пли-

ти перекриття. Для п’ятого під’їзду отримали креслен-

ня конструктивів, які тут були. За ними і розпочали їх 

демонтувати. Зараз вже частину прибрали, а також по-

виносили купу сміття. Загалом у п’ятому під’їзді треба 

прибрати п’ять плит перекриття та шість несучих стін. 

Після цього будемо заливати нові плити перекриття 

і будувати стіни. Усі роботи тривають згідно з проєк-

тним рішенням та за графіком. Крім того, у знищених 

вогнем квартирах демонтуємо зруйновані міжкімнатні 

стіни та перегородки. Працювати складно, тому що є 

небезпека обвалів. Але ми зі своїм завданням впорає-

мося.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ВІДНОВИЛО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ЧАСТИНИ БУДИНКІВ ЖИЛМАСИВІВ «РОГАНЬ» І «ГОРИЗОНТ» 
В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ

Н
агадаємо, після обстрілу міста минулої п’ятниці 

кілька днів жителі 9-поверхівок мали проблеми 

з водопостачанням. Особливо ті, хто живе на 

верхніх поверхах. Причина — низький тиск води. Тому до 

верху вода просто не доходила.

Мешканець одного з таких будинків Володимир Губа 

з перших днів повномасштабного вторгнення — в Хар-

кові. Найважче, пригадав він, було торік в перші місяці 

війни, коли війська окупантів 

базувалися в кількох кілометрах 

від його дому. Тоді, коли рашис-

ти обстрілювали «Горизонт», теж 

були великі проблеми з кому-

нальними послугами:

— Торік у нас перебило газ, во-

ду, ну все, що можна, тут усе бу-

ло перебито. Березень, квітень, 

травень у нас взагалі води не бу-

ло. І ліфт не працював. Тому тре-

ба було баклажками брати десь 

у підвалах воду, у березні й у під-

валах важко було знайти воду…

— Добре, що машина при-

возить вчасно. Взяв баклажки, набрав води, приніс. На 

якісь потреби вистачало: посуд помити, змити, так вми-

тися. А це, звичайно, незручно. Душ — то була розкіш. 

Треба йти до когось в гості на перший-другий поверхи, 

і там уже можна якось помитися. 

Нічого, витримаємо, — впевнений 

ще один мешканець мікрорайону 

Олександр.

Наразі проблему відсутності во-

ди в частині будинків цих житлових 

масивів повністю вирішено, пові-

домив 14 лютого заступник дирек-

тора з виробни-

цтва комплексу 

«Харківводопос-

тачання» Микола Завада:

— Чергово, під час обстрілу міста, во-

рог цілеспрямовано зруйнував один із 

об'єктів енергетичної інфраструктури. 

Без електроенергії залишилася насосна 

станція, яка подає воду в частину бу-

динків житлових масивів «Рогань», «Го-

ризонт» і «Сонячний» в Індустріально-

му районі. Після зупинки підкачуючих 

насосів, водопостачання на верхніх по-

верхах багатоквартирних будівель було 

на зниженому тиску або зникло зовсім. 

Фахівці підприємства негайно виїхали на місце і намітили 

кілька способів вирішення цієї складної нештатної ситу-

ації. Відновлювальні роботи велись поетапно. Стабільно 

послугу надавали вже о 12 годині дня 13 лютого.

За його словами, водопостачання забезпечили з огляду 

на перерозподіл подачі води із сусідніх насосних станцій. 

Спочатку розглядали кілька варіантів вирішення цієї не-

простої проблеми, адже подібних ситуацій на об'єктах во-

допостачання раніше не виникало.

— Це тимчасове та короткострокове рішення водопоста-

чання наших споживачів. Надалі спланована і вже впрова-

джується альтернативна програма відновлення подачі елек-

троенергії на насосну станцію, готуємо майданчик для уста-

новки генератора. На сьогодні відмічаємо незначні стрибки 

та зниження тиску води на верхніх поверхах у нічний час, 

продовжуємо контролювати окремі адреси будинків. Але за-

галом проблему вирішено, для порівняння –13 лютого дис-

петчерська служба прийняла 228 заявок на відсутність води, 

а 14 лютого — лише 3, і всі вони мають індивідуальний ха-

рактер, — наголосив заступник директора з виробництва.

ÏÎÏÅÐÅÄÓ ÁÀÃÀÒÎ ÇÀÂÄÀÍÜ

ÓÑÅ ÇÀ ÏËÀÍÎÌ

ÂÏÎÐÀËÈÑß!
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У СІЧНІ 2023 РОКУ ЗАВЕРШЕНО РЕФОРМУ 
МОНЕТИЗАЦІЇ ПІЛЬГ, ЯКА БУЛА РОЗПОЧАТА 
В 2019 РОЦІ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ У МІНІСТЕРСТВІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У 
відомстві наголошують, що пільги на оплату жит-

лово-комунальних послуг їх одержувачам з січня 

поточного року надаються виключно у грошовій 

готівковій формі (нарахування — в січні, виплата — у лю-

тому). Пільговики, які отримають пільгу у грошовій готів-

ковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щоміся-

ця вартість фактично спожитої послуги, ураховуючи суми 

виплаченої їм пільги, тобто АТ «Ощадбанк» більше не ад-

мініструватиме розрахунки пільговика з надавачами жит-

лово-комунальних послуг, як це було при наданні пільги 

у грошовій безготівковій формі.

— Раніше існували дві форми грошової виплати: готів-

кова та безготівкова. Зміни, що вступили в силу, стосува-

тимуться пільговиків, які у 2022 році отримували пільги 

у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на об-

ліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися 

надавачам житлово-комунальних послуг), — зазначили 

у Мінсоцполітики.

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі 

шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:

 тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували 
відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися 
за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний 
фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті 
в уповноважених банках або для виплати через відділення 
АТ «Укрпошта». Це залежить від способу виплати, 
обраного одержувачем пільги.

 пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги 
у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься 
шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки 
в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», 
де людина одержує пенсію.

 пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги 
у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами 
(тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити 
банківського рахунку або адреса доставки коштів), кошти 
на виплату пільг перераховуються на їхні поточні рахунки, 
відкриті Пенсійним фондом України в АТ «Ощадбанк».

Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійно-

го фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно осо-

бисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення дого-

вору банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на 

рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділен-

ня АТ «Укрпошта», він має звернутися із відповідною 

заявою до органу Пенсійного фонду України в обраний 

спосіб:

— особисто до будь-якого сервісного центру головного 

управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервіс-

них центрів);

— поштою;

— через особистий кабінет на вебпорталі електронних 

послуг Пенсійного фонду України.

ПОДАТКИ ЗІ СВОЇХ ОСЕЛЬ 
ПОНОВОМУ

 В Україні в 2023 році податок на квартири та будинки потрібно буде 
сплачувати за новими правилами. Міністерство фінансів своїм 

наказом запровадило нову форму декларації 
(доповнено адреси, терміни використання пільги).

П
латити цього року потрібно за період 2022 року. Податок зачепить 

тих, хто володіє квартирою, площа якої становить від 60 квадратів, та 

будинків площею від 120 квадратів.

Як йдеться у роз'ясненні ДПС, якщо є і квартира і будинок, то їхня загальна 

площа не має бути більшою за 180 квадратів. Є ще одна новація: не потрібно 

сплачувати податок за нерухомість, яка перебуває в окупації чи зоні бойових 

дій.

ЯКИМ БУДЕ РОЗМІР ПОДАТКУ?
Весь зібраний податок залишається у бюджеті населеного пункту. Тому орга-

нам місцевого самоврядування дозволяють зменшувати розмір податку (збіль-

шити не можна). У законі вказані «межі». Щоправда, найчастіше місцева влада 

ці «межі» і використовує для нарахування податків.

Отже, розмір податку не може становити більше ніж 1,5% мінімалки за звіт-

ний рік. 2023-го платять за 2022-й, тому йдеться про 97,5 грн за квадрат.

Наприклад, якщо у вас у власності знаходиться квартира площею 100 ква-

дратних метрів, заплатити потрібно лише за 40 квадратів (100 мінус 60). За різ-

ницю, між «нормою» та фактичною площею. Сума становитиме 3900 грн (97,5 

грн за кожний квадрат).

Але тут варто зважати: якщо ваша квартира розділена між членами сім'ї, на-

приклад між вами та дружиною по 50 квадратів, то податок платити не потрібно.

Ознайомитися з новою формою декларації можна на сайті Державної подат-

кової служби України. Для заповнення декларації варто звернутися до подат-

кової за місцем своєї реєстрації. Там допоможуть заповнити бланки та можуть 

надати консультацію. Тим, хто відмовиться платити, загрожують штрафи та 

стягнення через суд.

УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ 
ГРОШОВУ ДОПОМОГУ 
ВІД ЧЕСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ЛЮДИНА В БІДІ»

Ф
інансова допомога спря-

мована на громадян, які 

втратили свої домівки 

внаслідок війни, або на тих, хто досі 

проживає поблизу лінії фронту.

Отримати виплати у розмірі 2200 

грн на місяць протягом трьох місяців 

громадяни вже можуть через При-

ватБанк. У пресслужбі фінустанови 

повідомили, що гроші виплачува-

тимуться до липня 2023 року через 

платіжну систему PrivatMoney на банківську 

картку, зареєстровану в Мінсоцполітики.

Якщо картка не зареєстрована або реквізи-

ти неправильні, клієнт отримує SMS з конт-

рольним номером переказу PrivatMoney.

Щоб поставити запитання щодо подачі за-

явки на виплати та інші умови програми, ви 

можете зателефонувати на гарячу лінію на 

номер 0 800 210 174 або на електронну адресу 

hotline.ukr@peopleinneed.net.

Після схвалення заявки на виплати грома-

дяни отримують SMS-повідомлення від орга-

нізації, а через 4–6 тижнів їм вже приходить 

повідомлення від банку про зарахування ко-

штів на карту.

Чеська гуманітарна організація «Люди 

в біді» (People in Need) почала свою роботу 

в Україні у 2003 році та розгорнула проєкти 

у 23 областях України з початком війни у лю-

тому 2022 року. Фонд допомагає постражда-

лим від війни, надаючи необхідні продовольчі 

та промислові товари, засоби гігієни, допома-

гає у відновленні житла, надає психосоціаль-

ну підтримку та грошову допомогу.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ 
ÂIÄ ×ÅÑÜÊÎÃÎ ÔÎÍÄÓ

ÑÏËÀ×ÓЄÌÎ ÃÎÒIÂÊÎÞ

У Мінсоцполітики зазначають, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, 
зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги 

з огляду на суми виплаченої їм пільги.
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Ãîðîñêîï íà 16 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Важно помнить о главных источниках мотивации 

и стараться честно поступать в любой ситуации. Хит-

рость и ложь могут сделать так, что удача надолго отвер-

нется от вас. Также звезды настоятельно рекомендуют 

полагаться больше на факты, а не на домыслы.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня лучше доводить любые начатые дела до кон-

ца. Если этого не делать, можно серьезно подпортить 

свою репутацию, да и просто потерять деньги и время. 

В общении с окружающими важно не воспринимать их 

слова слишком близко к сердцу.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Это важное, хоть и не простое время, когда поме-

нять судьбу и жизненный путь поможет сила мысли. 

Воздержитесь от критики в свой адрес. Если говорить 

плохо про самих себя, это породит ненужные сомнения 

и страхи, либо, что еще хуже, чувство вины. 

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Раки как никогда нуждаются в поддержке — она да-

ет зеленый свет в любви, в делах, в попытках изменить 

свою жизнь. Это хорошее время для путешествий, сме-

ны обстановки и новых знакомств.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Будет удаваться задуманное, однако вхождение в ра-

бочий ритм может быть долгим. Ни в коем случае нельзя 

переоценивать свои возможности. Будьте реалистами 

и смотрите на все проблемы объективно.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Девам стоит обратиться за помощью к зодиакальной 

нумерологии. Помощь их числа-талисмана будет очень 

кстати. Нужно быть осторожнее, ведь весьма умело 

расставлять сети будут недоброжелатели. Внимательно 

следите за реакцией окружающих на свои действия.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Попробуйте избавиться от накопленного ранее нега-

тива, чтобы достигнуть внутренней гармонии. Работа 

должна превалировать над отдыхом. Это отличное вре-

мя для начала новой деятельности, повышенной про-

дуктивности. Также очень важно не отвлекаться на по-

бочные дела и проблемы.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
В целом продуктивный день, можно многое успеть 

сделать и решить важные вопросы. Хорошее время для 

заключения долгосрочных проектов, которые принесут 

не только прибыль, но и чувство удовлетворения от про-

деланного труда.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Если кто-то из коллег или друзей заподозрит вас 

в том, что вы не до конца откровенны, это может по-

служить началом больших проблем и потере дружбы, 

любви, уважения, а также стать причиной невезения. 

В качестве отдыха полезно ходить за покупками, гулять.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Важно как можно меньше допускать ошибок, меша-

ющих быть счастливыми. Желательно иметь исключи-

тельно благие намерения, особенно если дело будет ка-

саться совместной работы и оказания помощи.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Наступает идеальное время для деловой активности, 

решения юридических проблем. Звезды считают, что 

взору Водолеев будет доступно гораздо больше, чем дру-

гим знакам. Эти люди смогут «читать между строк» и за-

мечать в окружающих событиях нечто важное.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Постарайтесь развить свой дар убеждения, чтобы вза-

имодействовать с людьми более эффективно. Не пере-

ходите на манипуляции. Что-то не входящее в планы 

лучше отложить на потом. Важно оставаться добрыми 

и отзывчивыми в любой ситуации.
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По горизонтали: 2. Деньги, выдаваемые 

вперед в счет заработка. 6. Острая припра-

ва к пище. 7. Военный противник, неприя-

тель. 9. Жилище монаха. 11. Общее название 

устройств и средств для нападения и защиты. 

12. Металлический колокольчик, служащий 

для звуковых сигналов. 13. Мешок, набитый 

чем-нибудь мягким, служащий постелью. 

15. Строфа из 8 стихов. 18. Лекарственный 

препарат из высушенного маточного молоч-

ка пчел. 22. Повар на флоте. 23. Имя писа-

теля Бианки. 24. Органическое маслянистое 

вещество. 25. Справедливость. 29. Скрытое 

расположение кого-нибудь с целью неожи-

данного нападения. 32. Люди, нанятые для 

создания впечатления успеха или провала 

выступления. 33. Часть растения. 34. Тро-

пическое растение, плоды которого исполь-

зуют как пряность. 35. Замкнутый в берегах 

большой естественный водоем. 37. Рису-

нок в виде сочетания линий, красок, теней. 

38. Участок земли между домовыми построй-

ками одного владения. 39. Рука, кисть.

По вертикали: 1. Крупный толстостенный стакан 

с ручкой. 2. Опросный лист. 3. Селение на Северном 

Кавказе. 4. Плотное тканевое волокнистое образова-

ние, соединяющее отдельные части скелета. 5. Низкая 

резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок. 

8. Ловкий, искусный прием. 10. Заключительная 

часть музыкальной пьесы. 14. Мужской головной убор 

с жестким околышем и козырьком. 15. Прекраще-

ние обязательств по ранее проданному фьючерсному 

контракту путем обратной покупки. 16. Установлен-

ная расценка товаров. 17. Воинское подразделение. 

19. Место, заливаемое во время половодья. 20. Пред-

мет сервировки стола. 21. Задняя оконечность судна. 

26. Представление из отдельных сцен, эпизодов и но-

меров. 27. Отважный, доблестный воин. 28. Одновре-

менное сочетание нескольких звуков различной высо-

ты. 29. Небольшой залив в реке. 30. Чувствительное 

миниатюрное устройство. 31. Сумма задолженности 

государства по кредитным операциям. 36. Пища.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Аванс. 6. Хрен. 7. Враг. 9. Келья. 11. Оружие. 12. Звонок. 13. Тюфяк. 15. Октава. 18. Апилак. 22. Кок. 23. Виталий. 

24. Жир. 25. Правда. 29. Засада. 32. Клака. 33. Цветок. 34. Ваниль. 35. Озеро. 37. Узор. 38. Двор. 39. Длань.

По вертикали: 1. Кружка. 2. Анкета. 3. Аул. 4. Связка. 5. Галоши. 8. Трюк. 10. Кода. 14. Фуражка. 15. Откуп. 16. Такса. 17. Взвод. 

19. Пойма. 20. Ложка. 21. Корма. 26. Ревю. 27. Витязь. 28. Аккорд. 29. Заводь. 30. Сенсор. 31. Долг. 36. Еда.

З 4 до 12 лютого відбувався 
XVIII Фортепіанний форум «Бещади 
без кордонів» (XVIII Forum pianistyczne 
Bieszczady bez granic).

ЦЦ
ей захід є одним з найбільших 

освітніх та соціальних проєк-

тів у Карпатському Єврорегіоні. 

Щороку наприкінці січня і на початку лю-

того місто Санок (Польща) стає зимовою 

фортепіанною столицею, приймаючи до 

500 учасників з кількох європейських кра-

їн. Цього року Львівський камерний ор-

кестр став основним учасником гала-концерту фо-

руму. Харківську піаністичну школу представляли 

наші талановиті городяни: Наталія Горецька — про-

фесор, завідувачка кафедри спеціального фортепі-

ано Харківського національного університету мис-

тецтв ім. І. П. Котляревського та її студенти — ас-

пірант Яків Воскобойніков, студентка бакалаврату 

Єлизавета Гросова. Вони були учасниками майстер-

класів з відомими світовими піаністами.

Харків’яни здобули достойні нагороди, серед яких:

 Відзнака «За найкраще виконання фортепіанного 

концерту у супроводі камерного оркестру Національної 

філармонії або Львівського камер-

ного оркестру «АКАДЕМІЯ».

 Відзнака «ФОРУМУ ІНДИ-

ВІДУАЛЬНОСТІ 2023».

 Нагорода «Молодий компози-

тор 2023» (за фінансової підтрим-

ки Спілки польських композиторів 

(Варшава).

Оксана Кравчук — директор-

ка Дитячої школи мистецтв № 5 

ім. І. О. Дунаєвського також була 

учасницею цього неймовірного творчого процесу та 

разом з колегами мала можливість поринути у безпе-

рервний піаністичний вир, надихнутися справжніми 

талантами.

Пишаємося харківськими музикантами та бажає-

мо подальших успіхів та творчого натхнення!

ÁÅÙÀÄÈ ÁÅÇ ÊÎÐÄÎÍIÂÁÅÙÀÄÈ ÁÅÇ ÊÎÐÄÎÍIÂ
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