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С 
начала отопительного сезона систему теплоснабжения в Харькове переза-

пускали семь раз. Но, несмотря на то, что Харьков является одним из наибо-

лее пострадавших городов в Украине, наши коммунальщики пытаются опе-

ративно устранять последствия повреждения сетей даже в таких чрезвычайно слож-

ных условиях, — с  благодарностью отметил Харьковский городской голова Игорь 

Терехов на совещании с министром энергетики Украины Германом Галущенко:

— Большую роль в  обеспечении нормальной жизнедеятельности нашего горо-

да, в подаче тепла и горячей воды играет КП «Харьковские тепловые сети». За это 

время предприятие ни на день не прекращало работать, параллельно устраняя по-

следствия террористических атак. В результате обстрелов было повреждено более 

120 объектов «Теплосетей». Ориентировочная стоимость восстановления — более 

миллиарда гривен.

Подводя итоги рабочего совещания, мэр подчеркнул, что готовиться к следующему 

отопительному сезону город будет в сотрудничестве с профильным министерством:

— Будем выделять средства из городского бюджета, привлекать финансы госу-

дарства для восстановления поврежденных предприятий. Впереди — глобальные 

работы по восстановлению ТЭЦ и тепловых сетей.

Последствия ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры в  при-

фронтовом регионе входят в число наиболее серьезных по Украине, однако все раз-

рушения постепенно будут устранены, заверил Герман Галущенко.

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ УСИЛЕННО РАБОТАЕТ НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. НАМЕЧЕНЫ МАСШТАБНЫЕ 

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ХАРЬКОВСКИХ ТЭЦ
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ÕÎÒÈÌ 
ÂÅÐÍÓÒÜ ÑÂÎÅ

Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел телефонный разговор 
с советником по вопросам национальной 
безопасности Премьер-министра Индии 

Аджитом Кумаром Довалом.

Андрей Ермак проинформировал собеседни-

ка об актуальной ситуации на фронте, в частно-

сти о чрезвычайно сложной обороне города 

Бахмута в Донецкой области:

— Агрессор готовит наступательные дей-

ствия, а мы со своей стороны готовимся реа-

гировать. Армия рф очень немотивированная, 

тогда как украинские воины демонстрируют 

чрезвычайную храбрость и стойкость. Мы не 

остановимся, пока не освободим все наши тер-

ритории. Нам необходимо только вооружение.

Глава ОП также отметил, что Украина 

и дальше борется на поле боя, но вместе с тем 

предложила мирный план — формулу мира из 

десяти пунктов, которые дают исчерпывающие 

ответы на вопрос, что необходимо сделать для 

устойчивого и справедливого завершения вой-

ны. Проект резолюции о поддержке принципов 

Устава ООН, составляющих основу украинской 

формулы мира, будет рассмотрен Генеральной 

Ассамблеей ООН 23 февраля.

— Украина заинтересована в максимально 

широкой поддержке резолюции, в частности со 

стороны стран Глобального Юга. Сотрудниче-

ство с Индией для нас очень важно. Наши це-

ли прозрачны и понятны: мы не претендуем ни 

на один сантиметр российской территории, мы 

лишь хотим вернуть свое.

Андрей Ермак акцентировал внимание на важ-

ности формирования новой действенной систе-

мы безопасности в мире на смену неэффектив-

ной, существовавшей до 24 февраля 2022 года.

— Эта резолюция принципиальна для нас, 

потому что она возвращает миру уважение 

к международному праву и Уставу ООН. Мы 

абсолютно убеждены, что войну можно и нуж-

но закончить в этом году, чтобы годовщина на-

чала полномасштабного вторжения была пер-

вой и последней в нашей истории.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДИРЕКТОРОМ
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА КРИСТАЛИНОЙ ГЕОРГИЕВОЙ, 
КОТОРАЯ ПРЕБЫВАЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ С ВИЗИТОМ

К
ристалина Георгиева отметила, что вниматель-

но следит за событиями в Украине. Она высоко 

оценила работу местных властей, которые ак-

тивно привлекают внешнее финансирование:

— Украина действительно эффективно функциони-

рует, все институты продолжают работу, несмотря на 

войну. Я посетила Ирпень и была поражена тем, что 

за короткий промежуток времени социальная инфра-

структура и сети города практически полностью восста-

новлены.

Владимир Зеленский поблагодарил руководительницу 

МВФ и ее команду за визит и поддержку Украины с пер-

вых дней полномасштабного вторжения рф:

— Ваша поддержка — это тоже оружие, ору-

жие экономическое, которое позволяет нам 

быть сильными, позволяет нашему обществу 

и бизнесу развиваться. Мы очень хотим, чтобы 

приходили инвестиции, и мы знаем, что МВФ 

своей деятельностью всегда дает правильные 

сигналы.

Президент подчеркнул, что в Украине сейчас решается 

судьба мирового порядка, основанного на правилах, на 

человечности, на предсказуемости:

— Мы должны сделать все, чтобы именно в этом году 

можно было поставить точку в российской агрессии, дать 

свободу нашим, сегодня еще оккупированным, террито-

риям и дать гарантии надежной безопасности как наше-

му государству, так и всем народам Европы, которые хо-

тят жить свободно и в мире. Конкретные шаги для этого 

известны. Наши оборонные нужды для этого известны. 

Какие активные действия для этого нужны — действия, 

прежде всего, наших воинов на фронте — тоже хорошо 

известно нашим партнерам. Нужна только решимость!

ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÒÎ×ÊÓ 
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ

Более 22 тонн гуманитарной помощи передал Харьков 
пострадавшим от землетрясения жителям города Газиантеп.

В 
сборе продуктов длительного срока хранения, детско-

го питания, средств гигиены, теплой одежды и обо-

гревателей приняли участие представители харь-

ковских предприятий и Почетного консульства Республики 

Казахстан. Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что 

Харьков не может находиться в стороне от чужой беды:

— Две недели назад в Турции произошло мощное земле-

трясение, в результате которого сильно пострадали жители 

города-побратима Харькова — Газиантепа. Я разговаривал 

с мэром Газиантепа в начале войны, и тогда власть города 

очень нас поддержала, а сейчас пришло время помочь на-

шим друзьям. Гуманитарный груз уже отправлен в Турцию.

Городской совет совместно с международными 
организациями продолжает работать над созданием 
обновленного Генерального плана Харькова, включающего 
архитектурные решения, пространственное развитие города 
и его новую экономическую модель.

21 
февраля состоялось заседание рабочих групп 

UN4Kharkiv и UN4Mykolaiv с участием предста-

вителей Европейской экономической комиссии 

ООН, Министерства развития громад, территорий и ин-

фраструктуры Украины, Федерального министерства эко-

номического сотрудничества и развития Германии, Фонда 

Нормана Фостера и других международных организаций. 

Городской голова Игорь Терехов поблагодарил участников 

встречи и экспертов, которые уже более семи месяцев вместе 

разрабатывают новый концепт, и отметил важность плани-

рования будущего Харькова уже сейчас:

— Четкие планы помогут с поиском партнеров и инвесто-

ров для дальнейшего восстановления города. На сегодняш-

ний день мы уже имеем предварительное концептуальное ви-

дение развития Харькова как города будущего с инновацион-

ными технологиями во всех сферах жизнедеятельности.

ÈÙÅÌ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ È ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ

ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß Â ÑÒÎÐÎÍÅ

Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился 
с израильским государственным и политическим деятелем, 
депутатом Кнессета Зеэвом Элькиным.

С
тороны обсудили вопросы оказания помощи городу 

сейчас и в послевоенный период. «В частности, речь 

шла о раннем оповещении тревог, военной ситуа-

ции, помощи городу. Также мы коснулись многих интерес-

ных тем, которые могли бы уже сейчас воплотить в жизнь 

в Харькове: психологическая реабилитация детей, подго-

товка учителей к обучению в онлайн-режиме, передвижные 

бомбоубежища. Зеэв Элькин выразил готовность поддер-

жать Харьков и Украину», — рассказал Игорь Терехов.

Ранее члены группы израильского парламента Зеэв Элькин 

и Юлий Эдельштейн посетили Киев, где встретились с Пре-

зидентом Украины, руководством министерств обороны, ино-

странных дел, Верховной Рады и лидерами еврейской общины.

Зеэв Элькин родился в Харькове, неоднократно приезжал 

в город и оказывал помощь. Работал заместителем министра 

иностранных дел Израиля, министром абсорбции и стратеги-

ческого планирования, министром по делам Иерусалима и на-

ционального наследия, министром охраны окружающей среды. 

Также входил в состав узкого военно-политического кабинета.

ÁÛÂØÈÕ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
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МОТИВ 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРА

В Харькове открыли Школу волонтеров 
Open Volunteer School-2023. На днях там состоялось 
первое занятие. Среди слушателей — представители 
волонтерских и благотворительных организаций: 

БФ «Восход Феникса», БФ «Мирное небо Харькова», 
ОО «Возможности. Мотивация. Медиа», 

БФ «Нова Юкрейн», ОО «Зеленый фронт» и др.

В Управлении инновационного развития и имидже-

вых проектов ХГС отметили, что занятия в школе — 

бесплатные. В целом они охватят наиболее востребо-

ванные в волонтерской деятельности темы: правовое 

регулирование волонтерской деятельности, оказание 

первой домедицинской помощи, безопасность во-

лонтеров в условиях боевых действий и организация 

укрытия населения в защитных сооружениях, основы 

фандрейзинга и пр. Обучение продлится до апреля, 

после чего выпускники получат сертификаты.

Школа волонтеров организована Управлением инно-

вационного развития и имиджевых проектов совместно 

с Национальным университетом гражданской защиты 

Украины, Главным управлением Национальной полиции 

Украины в Харьковской области и Общественным сою-

зом «1 Харьковский гуманитарный хаб».

НА ДНЯХ БРИГАДЫ САЛТОВСКОЙ СЛУЖБЫ НАРУЖНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 
КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ОПЕРАТИВНО 
УСТРАНИЛИ НЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ПРОСПЕКТЕ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

А
вария произошла на водоводе диаметром 600 мм, 

сообщил начальник Салтовской районной служ-

бы Вячеслав Глущенко:

— Мастера выполнили восстановительные работы на 

технически изношенном участке трубопровода и капи-

тальную замену элементов запорной арматуры. На время 

ремонта услугу отключили. После устранения неисправ-

ности территорию привели в порядок.

Также накануне наши специалисты переложили 20 м 

ввода в дом на ул. Ахиезеров. Все аварийные ситуации на 

объектах водоснабжения отрабатываем оперативно и ста-

раемся устранить в день поступления заявки. В КП «Харь-

ковводоканал» рассказали, что ремонтные и профилак-

тические работы на объектах водопроводного хозяйства 

ведутся ежедневно. Недавно масштабный комплекс работ 

завершили в Шевченковском, Основянском, Новобавар-

ском и Немышлянском районах.

 УТЕЧКА ЛИКВИДИРОВАНА
Специалисты АО «Харьковгоргаз» продолжают 

комплексное обследование газовых сетей. Особое внима-

ние — наиболее пострадавшим от войны районам.

В частности, на Северной Салтовке 21 февраля в ходе 

ремонтно-восстановительных работ устранили утечку га-

за в подземном стальном трубопроводе низкого давления.

— Специалисты проложили изоляцию и футляр, чтобы 

новый газопровод качественно обеспечивал безаварийное 

и бесперебойное газоснабжение, — сообщили в компа-

нии. В «Харьковгоргаз» поблагодарили харьковчан за 

своевременную оплату услуг. В компании отметили, что 

эти средства направляются на закупку материалов для ре-

монтных работ, необходимого снаряжения, горючего для 

аварийно-диспетчерской службы и спецтранспорта.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ, 
×ÈÑÒÎ

Сотрудников КП «Харьковские тепловые сети» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС наградили медалями 
от Харьковского городского совета 
«За оборону города-героя Харькова».

Н
аграды вручили руководителям филиалов ХТС, 

которые с первых дней войны вместе со своими 

подчиненными обеспечивают работу системы 

теплоснабжения в самый сложный период. «Семь запус-

ков тепла за один отопительный сезон, который еще не 

закончился! Это безусловный печальный рекорд послед-

них десятилетий», отметили на предприятии.

Также среди награжденных — представители службы 

безопасности, режима и связи, которые в условиях во-

енного времени предотвращают хищения стратегически 

важного имущества предприятия.

В Харькове продолжает 
действовать Городская 
целевая программа 
строительства 
(приобретения) доступного 
жилья на 2021–2030 годы. 
В прошлом году льготами 
воспользовались более ста 
участников программы.

О
бъем предоставлен-

ных льгот по кре-

дитам из бюджета 

Харьковской городской территориальной громады соста-

вил 9,5 млн гривен, сообщается в «Отчете о деятельно-

сти исполнительных органов 

Харьковского городского со-

вета в 2022 году».

Льготой воспользовалась 

81 семья военнослужащих, 

проходивших службу после 

объявления военного поло-

жения в Украине, а также 

65 семей граждан, которые 

имели заключенные кредит-

ные договоры на строитель-

ство (приобретение) жи-

лья в объектах жилищного 

строительства, не введенных в эксплуатацию по состоя-

нию на 24 февраля 2022 года.

ÖÅËÜ ÎÏÐÀÂÄÛÂÀÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÇÀ ÎÁÎÐÎÍÓ ÃÎÐÎÄÀ-ÃÅÐÎß
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ÊÐÎÊÓЄÌÎ Ó ÌÀÉÁÓÒÍЄ Á

ВСІ УКРАЇНЦІ, ЗОКРЕМА І ХАРКІВ'ЯНИ, ПРОДОВЖУЮТЬ ДАВАТИ ГІДНУ ВІДСІЧ АГРЕСОРУ. ПОКИ 
НАШІ МУЖНІ ВОЇНИ НА ФРОНТІ ЖЕНУТЬ ЯКНАЙДАЛІ ВОРОГА З РІДНОЇ ЗЕМЛІ, ІНШІ ПАТРІОТИ 
ДЕРЖАВИ ПРАЦЮЮТЬ НАД ТИМ, ЩОБ ВРЕШТІ НАЗАВЖДИ ПОЗБУТИСЯ ІМПЕРЩИНИ ТА 
РАДЯНЩИНИ. ІСТОРИКИ, ОСВІТЯНИ, МОЖНОВЛАДЦІ В ОДИН ГОЛОС КАЖУТЬ,  НАСТАВ ТОЙ ЧАС 
НЕВІДВОРОТНОСТІ, КОЛИ КОЖНА ШКОЛА МЕГАПОЛІСУ, ЩО НОСИТЬ ІМПЕРСЬКИЙ АБО РАДЯНСЬКИЙ 
ВІДБИТОК У СВОЇЙ НАЗВІ, МАЄ БУТИ ПЕРЕЙМЕНОВАНА. ЕКСПЕРТИ ЗАПЕВНЯЮТЬ, ТАК ЗВАНА МОДА 
НАЗИВАТИ ОСЕРЕДКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЧИЮСЬ ЧЕСТЬ ПРИТАМАННА ЛИШЕ ТОТАЛІТАРНИМ 
РЕЖИМАМ. А В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТАКІЙ ТРАДИЦІЇ НЕ МІСЦЕ

Н
а сьогоднi це питання надзвичайно гостре та 

актуальне, запевняє історик та кандидат педа-

гогічних наук Валерій Шепель. Адже у Харкові 

17 шкіл названі на честь історичних особистостей і різних 

формувань.

– Наразі існують певні ре-

комендації Українського ін-

ституту національної пам'я-

ті щодо перейменування. Є 

у нас, до прикладу, школа 

№ 127 ім. Г. К. Жукова, шко-

ли, названі на честь дивізій, 

це 49-та і 95-та, школа № 61 

ім. І. О. Танкопія. Вже ведеть-

ся робота з вилучення цих 

назв. Традиція давати школам чиїсь імена є не тільки тота-

літарно радянською, а й імперською. Яскравий приклад —

Маріїнська гімназія. Такі школи з'явилися за правління 

російського імператора Олександра ІІ. Його дружиною, 

як відомо, була імператриця Марія. Саме за її сприяння 

створювалися подібні заклади освіти і присвоювалися на-

зви. А Олександр ІІ, як я вже неодноразово наголошував 

у ЗМІ, крім того, що відомий скасуванням кріпосного 

права, ще й відзначився антиукраїнською політикою. Це 

і Валуєвський циркуляр, це і Емський указ про заборо-

ну друку українського слова, а потім і пригнічення мови 

в багатьох інших сферах життя. Тож, як бачите, історичні 

підстави для перейменування дуже вагомі,— запевняє Ва-

лерій Шепель.

Педагог та історик каже, у світовій практиці присво-

єння імен школам більш притаманні тоталітарним краї-

нам. Європейці ж цього прагнуть позбутися. «Наприклад, 

в Німеччині був навчальний заклад, який носив назву од-

ного з підприємців. У післявоєнний час він підпадав під 

ряд законів про денацифікацію. Але школа трималася за 

стару назву не безпідставно. Концерн підприємця виді-

ляв кошти школі. У кінцевому результаті це питання було 

вирішено в судовому порядку — школу все ж позбавили 

ім'я»,— каже пан Валерій. Німеччина, на думку історика, 

відмовляється від традицій давати назви школам, проте 

можна зустріти виші, названі на честь когось. Наприклад, 

Берлінський університет імені Гумбольдтів. У Польщі є 

Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка, у Люблі-

ні — Академія Прикладних Наук ім. Вінцента Поля, Дер-

жавний Університет Марії Кюрі-Склодовської.

А от у Харкові наразі громадськість пропонує перейме-

нувати ту чи іншу школу, яку закінчив загиблий на війні 

випускник, на його честь. Серед колишніх випускників 

наших шкіл на сьогодні загинуло 143 особи із 89 закладів 

освіти.

Сам історик та більшість колег пана Валерія іншої дум-

ки. Вони вважають, що більш демократично буде встанов-

лювати хлопцям меморіальні дошки, стенди, робити музеї 

на місцях.

– На жаль, ми не можемо присвоїти імена усіх цих 

героїв нашим закладам освіти. Адже є школи, в яких за-

гинуло двоє чи троє воїнів-випускників. Приміром, у 

126-й школі взагалі 5 випускників віддали життя за Укра-

їну з початку агресії. Тому виміряти, хто більший герой, 

а хто менший буде неетично щодо пам'яті загиблих людей. 

Ми мусимо схилятися до рівнозначної пошани усіх заги-

блих захисників,— каже пан Шепель.

Також історик констатує, для того щоб прибрати із на-

зви закладу ім'я, законом не передбачені громадські слу-

хання, а щоб включити якесь ім'я,— необхідне громадське 

обговорення.

 ЧАС ЗМІНЮВАТИ І НАЗВИ, І СВІДОМІСТЬ
Почесна харків'янка, філо-

лог, вчитель української мо-

ви та літератури, директорка 

Харківської гімназії № 6 «Ма-

ріїнська гімназія» Олександра 

Зуб розповідає, що назву Ма-

ріїнська закладу повернули на 

140-річчя. Але зараз постало 

питання позбутись цього на-

завжди. «Запитайте у Харкові 

про шосту Маріїнку, і всі знають нас, бо наша гімназія —

то бренд. Але через військові події у нашому суспільстві 

стався великий надлом. Настав час змінювати і назви, 

і свідомість. Ми завжди були українською гімназією, те-

пер будемо ліцеем. Раніше була Маріїнська гімназія, а за-

раз називатимемось Харківський ліцей № 6. Вже навіть 

змінили статут. Зрозумійте, школа — це не будівля, це не 

назва, а багаторічні традиції, учні, вчителі, це величезний 

потенціал, який ми прагнемо зберегти та примножити. 

Я не думаю, що коли ми називатимемось Харківським лі-

цеєм № 6, від цього стане гірше. Головне, щоб ми вибо-

роли перемогу та мир, і нарешті зібралися всі разом: учні 

та вчителі. І ми будемо ще натхненніше і краще працюва-

ти,— зазначила пані Зуб.— Чи на часі змінювати імперські 

назви? Так. Адже зараз на кону наша державність.

На сьогодні чимала кількість випускників відомої 

у Харкові гімназії боронять державу. Директорка зі сльо-

зами на очах розповідає випадок: «У нас у школі є панно. 

Там серед іншого намальований хлопчик із мамою. Цю 

композицію створило подружжя харківських художників. 

На картині чоловік зобразив свою дружину з сином, тоді 

цей малий хлопчик пішов до нас у перший клас. Місяць 

тому я його зустріла, але не впізнала. Бачу, біжить мені 

назустріч міцний військовий і ледь не підхопив мене. За-

питав, чи не впізнаю я його. Я замешкалась, адже він так 

змужнів, а потім зрозуміла, це той самий хлопчик з нашо-

го легендарного шкільного панно. Він розповів мені, що 

зараз воює у найгарічішій точці і разом з побратимами ні 

на крок не відступить. Воюють і наші дівчата-випускни-

ці. Повторюсь, стався великий надлом у сіспільстві, після 

такого залишати якісь радянські або імперські назви про-

сто безглуздо. Такого пробачити росії не можна! Не можна 

пробачити Бучу, Куп'янськ, Ізюм! За що вони нас вбива-

ють? Хіба так можна? Цей біль з нами тепер на віки!»

ПАМ'ЯТАТИМЕМО КОЖНОГО 
ЗАГИБЛОГО ВОЇНА

Меморіальні дошки задля вшанування патріотів держа-

ви вже встановлені у деяких школах першої столиці, на-

приклад у Харківській спеціалізованій школі № 11. Її ди-

ректорка, вона ж вчитель з історії та медіаграмотності

Світлана Проценко розповіла, що у закладі вже увічни-

ли пам'ять двох випускників різних років:

– У нас в школі є меморіальні дошки двом нашим хлоп-

цям: герою України, парашутисту, десантнику, що вряту-

вав іншого, але загинув сам, Василю Мельникову і Дані 

Дідіку, який загинув у Харкові після теракту у лютому 2015 

року, виборюючи свободу та гідність нашої держави. Як іс-
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ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ 
ТОПОНІМІВ ХАРКОВА: äóìêà ì³ñòÿí

Пережиток минулого чи поклик часу? 
По всій Україні триває кампанія з перейменування 

вулиць та закладів. Але і тут Харків має власну думку.
Чиї імена залишаться на мапі міста, а чиї зникнуть, 

та як змінювати найменування, щоб не нашкодити. 

Про нові назви та про доцільність цього розміркову-

ють пересічні харків’яни.

КАТЕРИНА:
— Я позитивно ставлюся до 
перейменувань та процесу 
декомунізації, що тривають 
у Харкові. Передусім, вважаю, 
треба в нових назвах вшанувати 
видатних харків’ян.

МАРІЯ:
— Мені не подобається, коли змінюються назви. Люди 
звикли до них. А тепер розгублюються і не знають, де яка 
вулиця. Мені старі назви не заважають.

ВАЛЕРІЯ:
— Зі зміною назв вулиць 
у житті виникають невеликі 
незручності. Наприклад, 
домовляєшся з друзями десь 
зустрітися, називаєш вулицю, а її, 
виявляється, перейменували. 
І якось це пройшло поза увагою, 
ніхто не знав. Отакі ситуації мені не подобаються. Але якщо 
є видатна людина, яка принесла багато користі чи здійснила 
подвиг, то, звісно, ім’я такої людини мають знати всі. 
І якщо назвати так вулицю, то буде добре.

ОЛЬГА:
— Я вважаю, що це не на часі, всі ці перейменування. 
Є багато інших зараз проблем. Але я в цілому не проти. 
Треба позбавлятися нав’язаного та непотрібного. 
Врешті-решт, у нас є своя історія, свої видатні люди 
та знаменні події. Нащо нам чуже?

ГАННА:
— Дуже гарна ідея, яку потрібно 
втілювати саме зараз. Треба 
позбавлятися нав’язаного 
десятиріччями непотребу. 
А вшанувати в топонімах треба 
передусім українських діячів 
культури, письменників, поетів, 
яких ми не знали, але тепер може бути шанс узнати.

ОЛЕНА ТА НАТАЛІЯ:
— Історія є історія. Багато хто вже і не знає, чому так 
назвали ту чи іншу вулицю. Це вже просто зручне та звичне 
поєднання звуків та букв. Наприклад, нащо перейменовувати 
Пушкінську вулицю? Та вона вже й не асоціюється з поетом, 
це вже загальне ім’я, і звучить красиво, велично. Це далеко 
від політики. А якщо ж і перейменовувати, то треба більше 
якихось нейтральних назв. От є Жасминовий бульвар чи 
Садовий провулок. Це прекрасні назви. Таких треба більше.

ÏÎÇÁÓÒÈÑß ÐÀÄßÍÙÈÍÈ: 
ÏIÂÄÅÍÍÀ — ÍÅÏIÂÄÅÍÍÀ
Укрзалізниця планує позбутися радянських символів та назв до 2025 року. 
Перевізник змінить назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, 
радянські барельєфи та назви станцій.

К
омплексна програма «Залізна українізація», яка 

має на меті повністю позбутись імперських та 

російських назв, позначок, зображень на будь-

яких об’єктах залізничного транспорту розрахована на 

три роки. «Настав час назавжди позбутися радянського 

та імперського минулого, викинути на смітник історії 

все, що нас пов’язує з росією — окупантом та ворогом, 

що намагається знищити Україну. Настав час повністю 

українізувати залізницю,— розповіли у пресслужбі пере-

візника». Зокрема, залізничники планують дерусифіку-

вати назви підрозділів УЗ, оскільки їх назвали саме через 

розташування щодо москви.

Окрім того, тепер відлік 

українських залізниць буде 

починатися від Центрально-

го вокзалу станції Київ-Паса-

жирський. Раніше ж нульовий 

кілометр наших залізниць об-

раховувався від москви.

Укрзалізниця планує пере-

йменувати дві регіональні фі-

лії — Південну залізницю з центром у Харкові та Півден-

но-Західну залізницю. За словами перевізника, це буде 

непросто та недешево. «Але ж і ефект від програми одно-

значно вартий і ціни, і зусиль. І це навіть порівняти не 

можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне 

«прощавай, росіє»,— додали в Укрзалізниці.

ÁÅÇ ÑÒÀÐÈÕ ÍÀÇÂ

торик я дуже стурбована проблемою критичного мислен-

ня і тих знань, які потрібні сучасним дітям. Ми увічнюва-

тимемо патріотів не через назви шкіл, а в інший спосіб. Та 

й самі діти пропонують нові форми вшанування — прово-

дять благодійні аукціони, тур-

ніри пам'яті тощо.

Зараз, наголошує директор-

ка, зо три десятки випускни-

ків школи захищають Україну 

у різних гарячих точках, і, на 

жаль, є хлопці 19 і 24 років, які 

вже загинули на війні.

– Ми пам'ятатимемо кож-

ного з них! Ми знаємо, що ві-

йна закінчиться нашою пере-

могою. Ми дуже хочемо, щоб всі наші діти повернулися 

живими. Вважаю, що школи мають називатися просто: лі-

цей або гімназія. Я спілкуюся з закордонними колегами, 

і ті розповідають, що у них бувають випадки, коли школи 

називають на чиюсь честь, наприклад історичних героїв. 

Але це робиться рідко, скоріше як виняток.

Наприклад, Сполучені Штати взагалі живуть у іншій 

парадигмі. Там індивідуалізований підхід. У тих школах, 

з якими ми підтримуємо зв'язки, є окремі учні або учнів-

ська рада, які пропонують подібне. Наприклад, мені відо-

мий випадок, коли учні запропонували назвати шкільний 

стадіон на честь свого однокласника. Але ж не всю школу, 

а її окрему частину. А загальної практики присвоювати на-

зви школам немає. Ми в Україні теж маємо шукати інші 

форми увічнення і вшанування,— підсумувала пані Світ-

лана.

Думку батьків, педколективу та власні уподобання ви-

словила і вчителька початкових класів, директорка Хар-

ківської загальноосвітньої школи № 127 ім. Г. К. Жукова 

Ірина Лапко. «Ми вже давно працюємо над тим, щоб при-

брати прізвище Жукова з на-

зви школи, ми хочемо бути 

гімназією № 127, без жодних 

імен. Ми — патріотично на-

лаштована школа. Наразі двоє 

наших працівників — педагог-

доброволець і робітник закла-

ду були мобілізовані влітку, ду-

же багато батьків наших учнів 

зараз знаходяться на фронті. 

До війни у нашій школі функ-

ціонував музей. Він був повністю присвячений Г. К. Жу-

кову. То наразі ми вже його перепрофілювали — заповню-

ємо воєнними експонатами, які батьки школярів приво-

зять з фронту».
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ÇÀÂÄÀÍÍß 
ÍÅ Ç ËÅÃÊÈÕ
Від потужного вибуху в одній з п’ятиповерхівок у Салтівському 
районі не залишилося майже половини під’їзду. Квартири, що 
в ньому знаходилися, перетворились на коробки з будівельним 
сміттям. Уламки бетону перемішалися з хатніми речами.

В
иконроб будівельної організації Віктор Бурцев роз-

повів, що снаряд влучив прямісінько в дах, внаслі-

док чого обвалилися несучі конструкції, були зруй-

новані плити перекриття, не витримав фасад:

— Постраждало багато квартир на усіх поверхах одно-

го з під’їздів. Також через влучання є менш масштабні по-

шкодження у 4-му та 11-му під’їздах. Але й вони потребу-

ють уваги. Зараз виконуються роботи з демонтажу аварійних 

конструкцій. Доведеться розібрати фасадні стіни, прибрати 

плити перекриття, що обвалилися, повиносити уламки та 

сміття. Після цього буде зроблений проєкт відновлення бу-

дівлі. І почнемо відбудову. Зводитися будинок буде з легких 

пінобетонних блоків з монолітними перекриттями, посиле-

ними металоконструкціями. Завдання не з легких, але ми 

впораємося.

УСІ КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ НА РОБОТІ ЩОДНЯ 
ВИКОНУЮТЬ НЕ ЛИШЕ ЗАПЛАНОВАНЕ ПОТОЧНЕ, 
А Й ВСТИГАЮТЬ УСУВАТИ НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Н
а вулиці Танкопія фахівці відновили стіни фаса-

ду, балкони, плити перекриття між поверхами та 

на покрівлі будинку, що постраждав від росій-

ських ракет. Триває ремонт багатоповерхівок і в інших ра-

йонах Харкова.

З початку року фахівці за-

крили 246 вікон, відремон-

тували 198 дверей та сім по-

крівель. Минулого тижня 

відремонтували під’їзд у бу-

динку по вулиці Миру. Буді-

вельники відновлюють сті-

ни, перекриття та під’їзди 

у пошкоджених обстрілами 

житлових будинках в Інду-

стріальному районі. Зараз 

тривають роботи з ремонту 

покрівель на вулицях Бі-

блика, Спартака, Фесенків-

ській, Плеханівській.

КСП «Харківміськліфт» за цей рік відремонтував 22 не-

справних ліфта. Загалом же підприємство щодня обслу-

говує внутрішньобудинкові мережі у майже 8 тисячах ба-

гатоповерхівок. Тим часом спеціалісти КП «Міськсвітло» 

відновили вже 92% мереж, що пошкодив агресор. Не-

має часу на відпочинок і у бригад КП «Комплекс з екс-

плуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації». 

Бригади прочистили дощоприймальні та оглядові коло-

дязі на проспекті Перемоги, вулиці Полтавський Шлях, 

Котляра, Морозова, проспекті Геро-

їв Сталінграда. Також комунальни-

ки відремонтували оглядові та дощо-

приймальні колодязі на проспекті 

Ювілейному та вулиці Мойсеївській.

За минулий тиждень усунули 53 аварії на водоводах, ка-

пітально відремонтували 23 водорозбірні колонки, стали 

до ліквідації ще 10 пошкоджень на мережах, відзвітували 

в КП «Харківводоканал». А у КП «ХТМ» повідомили, що 

вихідними усунули 15 дефектів на трубопроводах.

На сьогодні по всьому місту залишається 32 розриття, 

на яких тривають роботи. Щодня ця цифра змінюється.

Робітники КП «Харківзеленбуд» вивезли гілки, видали-

ли та прибрали хмиз у Слобідському районі, тоді як спе-

ціалісти КП «Харківблагоустрій» привели до ладу терито-

рії, що нікому не належать, житлові двори та внутрішньо-

квартальні тротуари в різних районах Харкова.

Не більше десятка людей 
на весь великий будинок. Зараз 
ця багатоповерхівка на Північній 
Салтівці майже порожня. Більшість її 
мешканців покинули свої квартири. 
Частину будівлі було зруйновано 
досить серйозно — від потужного 
удару сходові марші склалися, 
а деякі висіли в повітрі. У квартирах 
теж чимало руйнувань. Все це 
наслідки чисельних прильотів 
по цьому будинку.

М
и з мамою були вдома, 

хотіли й заночувати. Але 

ближче до ночі зростав 

шум, чулися вибухи. Кажу: «Да-

вай, мабуть, збиратися до укриття». 

Мамі вже за сімдесят, тому ми по-

тихеньку зібралися, не кваплячись 

вийшли. Тільки-но відійшли від 

будинку на декілька метрів, як над 

нами почали проноситися ракети. 

Якось дійшли до укриття, там вже 

нам допомогли потрапити всере-

дину», — пригадує Ганна. — Дуже 

вчасно ми пішли з дому. Бо буди-

нок просто рознесло. Тоді загинуло 

двоє людей, ще хтось потрапив у лі-

карню. Ми пробули у місті в під-

валі до 18 березня, й досі ці події 

спричиняють жах. Коли приїжджаю у район — сльози 

течуть без упину. Тут пройшло дитинство, юність. Як 

змиритися з тим, що зараз коїться, не уявляю.

— Ця дев’ятиповерхівка зазнала великих руйну-

вань. В неї було кілька влучань, — повідомив викон-

роб будівельної організації Роман Погребченко. — 

Повністю пошкоджені східцеві марші, плити пере-

криття, ліфтова шахта. У процесі демонтажу вже ро-

зібрали сходи, зняли деякі зруйновані плити. Потім 

будемо розбирати ліфтову шахту та вентканали. Коли 

отримаємо проєкт, почнемо відновлювальні роботи. 

Це доволі складний об’єкт, але все буде добре!

×ÀÑÓ ÍÀ ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ 
ÍÅÌÀЄ

ÂÑÅ ÁÓÄÅ ÄÎÁÐÅ
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХРЕМБУД»

Пошкоджено Відновлено

Мости (шляхопроводи):
Тротуарні плити — 160
Перильні огородження — 100
Провал на проїжджій частині — 40

Мости (шляхопроводи):
Тротуарні плити — 160
Перильні огородження — 100
Провал на проїжджій частині — 40

Проїжджа частина — 12099 м. кв. Проїжджа частина — 10764 м. кв.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПЛЕКС З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ОБ'ЄКТІВ ВОДОЗНИЖЕННЯ І ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ»

Під час обстрілів міста Харкова були пошкоджені окремі елементи мереж 

зливової каналізації в Салтівському, Новобаварському, Основ’янському, 

Київському та Слобідському районах. На сьогодні ці пошкодження підпри-

ємством ліквідовано.

Всі відновлювальні роботи проводилися в 2022 році.

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Пошкоджені об’єкти:

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну значних 

руйнувань і пошкоджень зазнали об’єкти житлового фонду і соці-

альної інфраструктури. Уповноваженим органом ведеться реєстр 

пошкоджених об’єктів (будівель) внаслідок бойових дій. Наразі 

в реєстрі налічується 6 116 пошкоджених об’єктів, зокрема:

3 352 — багатоквартирні житлові будинки;

1 809 — житлових будинків приватного сектору;

280 об’єктів — закладів дошкільної, загальної середньої та вищої 

освіти;

77 об’єктів — закладів охорони здоров’я;

174 об’єкти — інші адміністративні будівлі;

424 об’єкти — інші об’єкти (у т. ч. комерційні).

За рахунок коштів державного бюджету відновлено 135 житлових 

будинків, на 4 819 об’єктах проведено аварійно-відновлювальні ро-

боти.

2. Характер пошкоджень і проведення відновлювальних робіт:

Внаслідок бойових дій у житловому фонду міста ПОШКОДЖЕНО:

вікна — 142 600 м2;

покрівля (м’яка) — 434 700 м2;

покрівля (жорстка) — 271 400 м2;

стіни фасаду будинків — 350 750 м2;

ліфти — 196 од.

2022 рік

ВИКОНАНО:

заміну вікон у 487 будинках обсягом 47 427 м2;

закриття 21 616 вікон у 276 будинках ОСББ обсягом 38 674 м2;

ремонт покрівель у 882 будинках обсягом 125 202 м2;

ремонт 295 пошкоджених вхідних груп (дверей);

ремонт 26 вхідних груп у 21 будинку;

ремонт у 1 611 будинках на внутрішньобудинкових електромережах;

ремонт 116 ліфтів;

ремонт 18 електрощитових;

ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання у 95 бу-

динках обсягом 25 351 м. п.;

ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання 

у 28 будинках обсягом 3 433 м. п.;

ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачан-

ня у 11 будинках обсягом 3 046 м. п.;

загальнобудівельні роботи проведено у 56 будинках.

Виконано відновлювальні роботи (ТОВ Житлобуд-1) на 43 жит-

лових будинках, зокрема:

відновлення несучих стін — 5 414,3 м2;

відновлення конструкцій перекриттів — 8 710 м2;

відновлення сходів 524,5 м2;

влаштування нового покрівельного килиму — 6 711,87 м2;

відновлення перегородок — 1 741,4 м2;

відновлення пошкоджень від уламків на фасадних панелях 

–8 475,45 м2;

відновлення покриття підлог — 4 891,4 м2;

заповнення віконних прорізів — 17 091,85 м2;

відновлення внутрішнього опорядження — 2 540 м2;

відновлення комунікацій — 8 550 м/п.

2023 рік

За 2023 рік ВИКОНАНО закриття / встановлення вікон:

Загальна кількість вікон, закритих ОСБ — 6 656 шт.;

Загальна кількість встановлених вікон — 3 274 шт.

За період 02.01.2023–14.02.2023 ВИКОНАНО:

закриття вікон у 694 об’єктах у кількості 6 656 шт. обсягом 

13 602,40 м2, з них 679 житлових будинках у кількості 6 324 шт. об-

сягом 12 559,30 м2.

ремонт м’яких покрівель у 141 будинках обсягом 4 270,10 м2; жор-

стких покрівель у 137 будинках обсягом 5 277,80 м2.

ремонт 74 пошкоджених вхідних груп (дверей).

запущено 86 ліфтів, з них 76 ліфтів (по технічним причинам); 

10 ліфтів, які були пошкоджено;

виконано поточний ремонт у 2 будинках на внутрішньобудинко-

вих електромережах.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Обслуговування елементів благоустрою та дитячих / спортив-

них майданчиків

За 2022 рік проведено роботи з усунення аварійності та приведен-

ня до належного стану елементів благоустрою та дитячих / спортив-

них майданчиків:

ремонт та демонтаж елементів благоустрою — 1 189 шт.;

демонтаж залишків металевих конструкцій, пошкоджених після 

обстрілів — 62 шт.;

ремонт та демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчи-

ків — 392 шт.

За кошти бюджету Харківської міської територіальної громади 

виконано поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків за 

96 адресами.

2. Знос / обрізка аварійних дерев

Комунальними підприємствами виконуються роботи по знесен-

ню / обрізці зелених насаджень для усунення аварійних ситуацій, 

в ході ліквідації наслідків військової агресії російської федерації та 

несприятливих погодних умов.

За 2022 рік на території міста Харкова:

видалено близько 5,5 тис. шт. аварійних дерев,

виконано обрізку 6,5 тис. шт. дерев, з них:

на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків знесено 

— 1,8 тис. шт., обрізано — 0,9 тис. шт.;

на територіях парків, скверів та інших територіях — знесено 

3,7 тис. шт., обрізано — 5,7 тис. шт.

3. Поводження з відходами

Комунальні підприємства залучались до очищення 3 355 прибу-

динкових територій після розбору зруйнованих внаслідок росій-

ської агресії житлових будинків (прибирання, збір сміття, гілля, за-

лишків битого скла).

Після відновлення роботи Дергачівського полігону з жовтня 2022 

року КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» прийня-

то на близько 5 тис. м3 будівельного сміття від зруйнованих об’єктів.

З початку поточного року (станом на 16.02.2023) прийнято 

7 646 сміттєвозів об’ємом 202 795 м3, та 2 564 тис. м3 будівельного 

сміття, зібраного після розбору зруйнованих об’єктів.

4. Роботи з ліквідації наслідків збройної агресії на території са-

дибної забудови міста Харкова

КП «Благоустрій» м. Харкова» проводились роботи з ліквідації на-

слідків збройної агресії на території садибної забудови міста Харкова.

За 2022 рік було знесено 440 та кроновано 149 аварійних та по-

шкоджених внаслідок обстрілу зелених насаджень. Також було де-

монтовано 15 зруйнованих елементів благоустрою, які постраждали 

внаслідок військових дій.

З березня 2022 року інспекторами підприємства проводяться об-

стеження пошкоджених будинків садибної забудови. На даний час 

обстежено та зафіксовано пошкоджень в 2 185 будинках, з них у Ки-

ївському районі — 863; Салтівському — 95; Немишлянському — 161; 

Новобаварському — 202; Основ’янському — 116; Слобідському — 

58; Холодногірському — 246; Шевченківському — 207; Індустріаль-

ному — 237.

Найбільше пошкоджених об’єктів на території Харківської місь-

кої територіальної громади зафіксовано в Київському, Індустріаль-

ному, Холодногірському районах.

5. Роботи з відновлення зовнішнього освітлення, усунення по-

шкоджень та аварійних ситуацій

З початку активних бойових дій підприємство КП «Міськсвіт-

ло» ХМР продовжує виконувати роботи з відновлення зовнішнього 

освітлення, усунення пошкоджень та аварійних ситуацій. Не підля-

гають відновленню 5,1 тис. світлоточок та потребують капітального 

ремонту або реконструкції 3,4 тис. світлоточок.

За 2022 рік підприємством усунуто понад 3 511 аварій у мережах 

зовнішнього освітлення, здійснено заміну 84 пошкоджених опор, 

виконано заміну 369 світильників, ремонт 1 912 світильників, замі-

нено 1 538 ламп, здійснено заміну 364 кронштейнів, пофарбовано 

829 елементів, відновлено роботу 945,7 км мереж освітлення, здій-

снено ремонт 802 виконавчих пунктів, поновлено роботу освітлен-

ня на 593 вулицях.

За 2023 рік підприємством усунуто понад 271 аварію у мережах зо-

внішнього освітлення, здійснено заміну 5 пошкоджених опор, викона-

но заміну 15 світильників, виконано ремонт 201 світильника, замінено 

83 лампи, здійснено заміну 6 кронштейнів, пофарбовано 7 елементів, 

відновлено роботу 60,5 км мереж освітлення, здійснено ремонт 11 ви-

конавчих пунктів, поновлено роботу освітлення на 22 вулицях.

Виконано заходи щодо спільного відновлення мереж життєзабез-

печення міста, вивезення пошкоджених автомобілів, відключення 

згідно з розпорядженням МАФів від електропостачання, сумісні за-

ходи з ДСНС по демонтажу мереж з подальшим відновленням, а та-

кож здійснено підключення блокпостів та відповідних Пунктів Не-

зламності до живлення.

З метою забезпечення життєді-

яльності міста, виконання завдань, 

пов’язаних із забезпеченням до-

ступу громадян до отримання ад-

міністративних послуг, з 18.05.2022 

продовжує роботу Центр надання 

адміністративних послуг м. Хар-

кова та його одинадцять територі-

альних підрозділів (далі — ЦНАП 

м. Харкова).

Станом на 19.02.2023 у м. Харко-

ві надається 195 адміністративних 

послуг з загальної кількості 233 

(на початок відновлення роботи 

18.05.2022 було 22) за таким графі-

ком роботи: понеділок — п’ятниця 

з 8:00 до 16:00.

Із загальної кількості адміністра-

торів ЦНАП, яка становить 210 

одиниць, фактично в процесі на-

дання громадянам різноманітних 

послуг задіяно 74 адміністратори.

З початку відновлення роботи 

ЦНАП м. Харкова громадянами 

отримано 329529 послуг, в тому 

числі прийнято 71363 адміністра-

тивні справи, надано безпосеред-

ньо адміністраторами в ЦНАП 

м. Харкова 189222 консультації та 

видано 68944 готових результата 

адміністративних послуг.

За цей період операторами Call-

центру за допомогою голосових 

каналів зв’язку надано 174065 кон-

сультацій суб’єктам звернень з пи-

тань отримання різноманітних по-

слуг.

Також, з моменту відновлення 

роботи ЦНАП адміністраторами 

опрацьовано 10095 електронних 

звернень, які надійшли через со-

ціальну мережу Facebook, месен-

джер телеграм та електронну по-

шту ЦНАП.

Було введено надання двох 

важливих для громадян послуг 

— «Прийом заяв на пошкоджене 

майно» (прийнято 3344 заяви) та 

«Прийом повідомлення від влас-

ників житла про безоплатне роз-

міщення внутрішньо переміще-

них осіб» (прийнято 2258 повідо-

млень).

У жовтні в ЦНАП м. Харкова 

фахівцями Благодійного фонду 

«Право на захист» — офіційного 

партнера Управління Верховного 

комісара ООН у справах біжен-

ців відновлено прийом заяв на 

отримання грошової допомоги від 

мешканців міста та області, що по-

страждали від воєнних дій, пере-

містилися або вже повернулися 

до своїх домівок. Всього прийнято 

6658 заяв на отримання грошової 

допомоги.

З 14 грудня 2022 року відновлено 

послуги з проведення реєстрації/

зняття з реєстрації місця прожи-

вання та актуалізації даних. При-

йнято 17407 справ на проведення 

реєстрації/зняття з реєстрації міс-

ця проживання та актуалізації да-

них.

З 02 січня 2023 року розпочато 

прийом документів на оформлення 

паспортних документів. Прийнято 

2527 заяв на послугу з оформлення 

і видачі паспорта.

Для оперативної допомоги меш-

канцям додатково у кожному цен-

трі адміністративних послуг орга-

нізовано робоче місце для пред-

ставника громадської приймальні 

Харківського міського голови.

ІНФОРМАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА 20222023 РР.
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Ãîðîñêîï íà 23 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вас ждет несколько знакомств, которые существенно 

ускорят продвижение по карьерной лестнице. Поэтому 

будьте готовы обезоруживать всех своей улыбкой и вос-

хищать острым умом! Есть вероятность, что среди новых 

деловых партнеров вы найдете любовь всей жизни.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Направьте все силы на работу. Звезды сулят хороший 

доход и лояльность начальства. Конечно же, это зависит 

только от усердия и приложенных стараний. Отгородись 

от чужих проблем, полностью погрузись в работу над 

своими проектами и решение собственных задач.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вас ждут только позитивные события. Успехи на рабо-

те, бурный роман, финансовое благополучие. Но будьте 

осторожны, не спугните удачу. Сомнительные вложения 

средств и неоправданные риски (к примеру, азартные 

игры) ничего хорошего не принесут.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сейчас необходимо взять свои эмоции под жесткий 

контроль, так как не исключено, что в ближайшее вре-

мя вы будете склонны преувеличивать даже пустяковые 

проблемы. Спокойно! Не нервируйте себя и не раздра-

жайте окружающих необоснованной паникой.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Львам сегодня улыбнется удача. Это касается как лич-

ной жизни, так и профессиональной деятельности. Дав-

но хотели попросить повышения зарплаты, но все никак 

не решались? Смело стучите в кабинет к начальнику!

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Целый день придется заниматься решением чужих 

проблем. Но не расстраивайтесь — людям, особенно 

родственникам, — надо помогать. Помните, что добрые 

дела всегда возвращаются. Вечером можете получить 

долгожданное известие от любимого человека.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Благоприятный период для решения важных задач. 

Не исключены ситуации, в которых придется отстаи-

вать свои идеи, доказывать правоту. Идите до конца, да-

же если оппонент в споре — начальник. Он оценит ваш 

стержень и начнет еще больше вас уважать.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вы будете успешно справляться с вопросами, касаю-

щимися денег. Благодаря вашей удачливости доходы бу-

дут расти, а расходы сведутся к минимуму. Если вы пла-

нировали крупную покупку — сейчас самое время.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Необходима полная перезагрузка, чтобы чувствовать 

себя умиротворенно и расслабленно. Контролируйте 

информационный поток, не читайте новости с песси-

мистическими заголовками. Уделите время себе: пере-

смотрите гардероб, сходите в салон красоты.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Руководство может доверить вам важное задание или 

масштабный проект. Если выложитесь на сто процен-

тов — получите новую должность и солидную прибавку 

к зарплате. Последовательность и взвешенность — ваши 

главные козыри.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Будьте начеку! Звезды прогнозируют неожиданные 

дела. Но не расстраивайтесь раньше времени. Появи-

лась проблема — не паникуйте, сядьте и спокойно об-

думайте возможные варианты ее решения. И главное —

помните, что безвыходных ситуаций не бывает.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Есть риск потерять любимого человека, поэтому хва-

тит сутками пропадать на работе — удели время своей 

половинке. Можно устроить романтическое свидание, 

сделать необычный подарок, приготовить вкусный 

ужин. Все ваши старания будут оценены по достоинству.
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По горизонтали: 7. Великан. 9. Метал-

лический ящик в корабельном помещении. 

10. Доказательство невиновности обвиняемо-

го. 11. Система взглядов и убеждений, отри-

цающая существование бога. 12. Вид пилома-

териалов. 13. Разбойник, грабитель. 16. Тот, 

кто любит наряжаться. 19. Капроновая нить, 

используемая в кожевенном и других произ-

водствах. 21. Ложь. 22. Приспособление для 

катания по снегу. 23. Военный противник, 

неприятель. 24. Продукт перегонки нефти. 

25. Нестройный крик, шум. 28. Спортивный 

снаряд для фехтования. 31. Приспособление 

для гребли. 34. Хрупкое прозрачное веще-

ство. 35. Вселенная. 36. Шаблонная фраза. 

37. Плата должностному лицу за совершение 

каких-либо незаконных действий. 38. Деко-

ративное растение с красивыми цветами.

По вертикали: 1. Теле или радиоведущий. 

2. Обезьяна из рода собакообразных. 3. Инст-

румент для изготовления изделий давлением. 

4. Форма письменных или печатных знаков. 

5. Безнадежная печаль. 6. Размытая ложбина. 8. Ви-

но из яблочного сока. 14. Предмет, созданный в хо-

де производственного процесса. 15. Воинское звание. 

17. Сорт сливы. 18. Ритмический парный бытовой та-

нец американского происхождения. 19. Кавказский 

хлеб. 20. Брань, ругань. 26. Храбрый воин, богатырь. 

27. Место сгиба руки, где плечевая кость соединяется 

с костями предплечья. 29. Крытая галерея с рядом ма-

газинов по обеим сторонам. 30. Оптическое явление 

в атмосфере. 31. Профессиональное владение певче-

ским мастерством. 32. Произведение старинной уст-

ной народной поэзии. 33. Весь водный покров Земли.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 7. Гигант. 9. Рундук. 10. Алиби. 11. Атеизм. 12. Фанера. 13. Пират. 16. Франт. 19. Леска. 21. Выдумка. 

22. Лыжи. 23. Враг. 24. Солярка. 25. Гвалт. 28. Шпага. 31. Весло. 34. Стекло. 35. Космос. 36. Клише. 37. Взятка. 38. Азалия.

По вертикали: 1. Диктор. 2. Павиан. 3. Штамп. 4. Шрифт. 5. Уныние. 6. Буерак. 8. Сидр. 14. Изделие. 15. Адмирал. 

17. Алыча. 18. Твист. 19. Лаваш. 20. Свара. 26. Витязь. 27. Локоть. 29. Пассаж. 30. Глория. 31. Вокал. 32. Стих. 33. Океан.

Хороша комедія — найкращий спосіб, щоб 
відпочити та перезавантажитися після важкого 
дня та негативних новин. Пропонуємо до вашої 
уваги перелік саме таких фільмів. Приємного 
перегляду та гарного настрою!
 «МАГІЯ МІСЯЧНОГО СВІТЛА»

Тонка легка комедія про те, як фокусник 

вирушає на Лазурний берег у дім багатого 

сімейства з делікатним дорученням. Він му-

сить викрити жінку-медіума, яка влаштовує 

спіритичні сеанси та пудрить людям мізки.

 «ЖИТТЯ, ЯК ВОНО Є»

Холлі та Еріка, які один одного терпіти не 

можуть, зводить разом трагедія — їхні най-

кращі друзі гинуть, і вони залишаються єди-

ними опікунами маленької похресниці Софі.

 «КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ»

Франція 1950-х. У ті часи жінки мали небагатий 

вибір професій, тому Роза в захваті від того, що має 

шанс влаштуватися секретаркою. Вона навіть мріяла 

про пристрасний роман із начальником, а тому від 

неї треба тільки одне — щоб вона перемогла у кон-

курсі машинопису.

 «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС»

Відлюдькувата першокурсниця Бека вступає до ді-

вчачої співочої групи. Команда весела та талановита, 

але з їхнім сумним репертуаром перемогти в універ-

ситетському конкурсі просто неможливо.

 «ШПИГУН»

Сьюзан має нудну роботу в офісі ЦРУ. Вона, зви-

чайно, молодець і чудова помічниця місцевому «бон-

ду», але хочеться більшого — оперативної роботи, ри-

зику, шпигунських переодягань та крутих тачок.

 «АНОНІМНІ РОМАНТИКИ»

Анжеліка готує найкращий у світі шоколад, вона 

— геній своєї справи. Тільки дуже сором'язлива, то-

му нікому не зізнається у своїй майстерності та готує 

свої шедеври анонімно.

 «СЕРЦЕЇД»

У Алекса Ліппі не зовсім звичайний бізнес — цей 

стильний хлопець на замовлення руйнує чужі роман-

тичні стосунки. Якось йому трапляється найважче 

завдання — розбити по-справжньому закохану пару.

 «ЛЮБОВ І ДРУЖБА»

В основі фільму — роман Джейн Остін «Леді Сью-

зан» про молоду чарівну вдову, яка у пошуках ново-

го чоловіка. Як заведено в історіях англійської пись-

менниці, головна героїня не замовкає, сипле дотеп-

ними фразами та афоризмами.

 «ДУМАЙ, ЯК ЧОЛОВІК»

Чотири панянки відкрили для себе книгу, де роз-

повідається, про що думають чоловіки та як пра-

вильно діяти жінкам, щоб підкорити свого обранця. 

Вони терміново починають застосовувати знання на 

живих піддослідних і дуже процвітають у цій справі.

 «ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА 3 ДНІ»

Відправивши коханого вчергове у поїздку до Ду-

бліна, Анна дізнається, що в Ірландії є традиція — 

29 лютого дівчина може сама запропонувати своєму 

чоловікові руку та серце. Того ж дня вона збирає ва-

лізу і мчить назустріч своєму щастю.

×ÓÄÎÂI ÊÎÌÅÄI×ÓÄÎÂI ÊÎÌÅÄIЇЇ ÑÀÌÅ ÄËß ÆIÍÎÊ ÑÀÌÅ ÄËß ÆIÍÎÊ
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