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Н
апередодні річниці з моменту вторгнення Міський голова Ігор Терехов звернув-
ся до харків'ян:

— Сьогодні хочу сказати про те, як війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми 
разом бачили, як руйнують наше місто і  наше життя. Але не вдалося зламати нашу 
єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомо-
гу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим 
містом в Україні. Ми дамо йому нове життя. Ніколи не хотів, щоб це було такою ціною. 
Хочу висловити слова подяки тим, хто боронить нашу країну, наш Харків. А також сло-
ва співчуття всім, хто відчув біль втрати. Нам всім потрібні сили, щоб закінчити війну 
Перемогою та жити і працювати далі.

Вірю, що людей, які під час війни демонструють найкращі людські якості, не перемог-
ти, тож наша Перемога — з кожним днем все ближче! І я також вірю у те, що всі ті най-
кращі якості, які в нас, попри весь жах, пробудила ця страшна війна, допоможуть нам 
у мирному житті відбудовувати свою країну та Харків!

Дякую вам, харків’яни, за те, що, незважаючи на те, хто де був, — у місті чи у вимуше-
ному від’їзді, — ми все одно були разом! І будемо надалі, бо ми — харків’яни!
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ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
Украина вместе со своими партнерами продолжит 
работу над усовершенствованием санкций против 

рф, заявил Руководитель Офиса Президента 
Андрей Ермак во время выступления на заседании 

Форума санкционных координаторов 
(Sanctions Coordinators Forum) в Брюсселе.

Глава ОП подчеркнул необходимость и дальше 

лишать рф возможностей продолжать агрессив-

ную войну против Украины и выразил уверен-

ность в том, что общая политика экономического 

давления на россию дает результаты:

— Санкции — действенный инструмент в про-

тивостоянии со страной-агрессором. Они лиша-

ют ее денег для продолжения войны и ослабляют 

военную мощь. Хочу поблагодарить всех парт-

неров за работу на санкционном треке в течение 

последнего года. Совместные усилия позволили 

сократить нефтегазовые доходы россии и значи-

тельно ослабить ее военно-промышленный по-

тенциал.

В то же время Андрей Ермак заметил, что эф-

фективность санкций зависит от синхронности, 

системности, решительности и креативности при 

их введении и реализации.

— Убежден, что дальнейшие санкции должны 

коснуться «Росатома», поскольку эта компания 

напрямую причастна к актам агрессии и шанта-

жа. Также нужно лишить рф доходов от торговли 

алмазами. россия активно работает над избега-

нием изоляции. Государство-террорист переори-

ентирует своих производителей на новые рынки 

сбыта. Изменяет логистические маршруты. При-

влекает третьи страны в качестве посредников для 

обеспечения торговых операций. Международная 

экспертная группа Ермака-Макфола работает над 

новыми форматами мониторинга соблюдения 

санкций и новым планом ужесточения.

Андрей Ермак также анонсировал проведе-

ние санкционного форума в Киеве и пригласил 

присоединиться к его работе.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИЯ ПЕДРО САНЧЕСОМ, КОТОРЫЙ УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ 
ЗА ВРЕМЯ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ ПОСЕЩАЕТ НАШУ СТРАНУ

П
едро Санчес посетил Бучу и Ирпень на Киевщи-

не и имел возможность собственными глазами 

увидеть, что оставляет после себя война и рос-

сийская оккупация.

Владимир Зеленский подчеркнул, что с первых дней 

российской агрессии Украина постоянно чувствовала со-

лидарность Испании:

— Ваш визит в канун 24 февраля, в канун годовщины 

нашей несокрушимости, свидетельствует о дальнейшем 

намерении вместе стоять за свободу всей Европы и каж-

дого народа, который ценит жизнь, демократию и между-

народный правопорядок, основанный на справедливых 

правилах. Хочу, чтобы Испания знала: вы действительно 

помогаете спасать жизнь украинцев, защищать наши го-

рода и дома от российского террора. Украинские воен-

ные уже учатся в Испании управлять танками 

Leopard. Мы рассчитываем, что такой старт 

украинско-испанского сотрудничества усилит-

ся и другими решениями, которые позволят 

нам как можно скорее освободить нашу родину. 

Мы говорим о новых программах с Министер-

ством здравоохранения о реабилитации наших 

военных. Благодарю за эти предложения.

Кроме того, во время встречи речь шла о взаимо-

действии на уровне европейских структур, в частности 

в контексте будущего председательства Испании в Совете 

Евросоюза во второй половине 2023 года.

— Начало переговоров о вступлении Украины в Евро-

союз может стать историческим достижением председа-

тельства Испании. Рассчитываем и на поддержку другой 

стратегической цели, а именно — завершение формиро-

вания надежного пространства свободной Европы в сфе-

ре безопасности, которое может состояться только тогда, 

когда завершится успехом евроатлантическая интеграция 

Украины, — подчеркнул Президент.

Педро Санчес заверил, что его страна поддерживает 

утверждение 10-го пакета санкций ЕС против рф и резолю-

ции ООН с учетом положений украинской формулы мира.

ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÓ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÕ ÏÐÀÂÈË

В ближайшее время пешеходные переходы в Харькове хотят 
сделать освещаемыми, сообщил Харьковский городской 
голова Игорь Терехов.

М
эр отметил, что возле областной военной адми-

нистрации на улице Сумской уже проводили 

эксперимент с солнечной батареей, но он себя 

не оправдал — не хватает мощности:

— Поэтому сейчас ищем еще несколько вариантов, в том 

числе рассматриваем аккумуляторы, чтобы подсветить пе-

шеходный переход. Это очень важно. Мы должны создать 

безопасные условия для пешеходов.

Кроме того, Игорь Терехов подчеркнул, что в городе го-

товы к включению уличного освещения, но сделать это бу-

дет можно только после соответствующего разрешения во-

енных:

— Также нужно учитывать и то, что многие сейчас боятся 

включения уличного освещения. Люди напуганы, поэтому 

говорить об этом, возможно, еще рано. Но как только поз-

волит ситуация, необходимые мероприятия будут реализо-

ваны.

В настоящее время в Харькове 
проживает около 1,1 млн 
человек. Массового оттока 
людей не наблюдалось даже 
перед 23–24 февраля.

Н
акануне годовщины 

полномасштабно-

го вторжения рф на 

территорию Украины из Харь-

кова выехало несколько тысяч 

человек, сообщил городской 

голова Игорь Терехов:

— И это понятно, потому что люди напуганы, они очень 

боятся новых ракетных ударов со стороны российского 

агрессора. Но я считаю, что мы все это переживем, и харь-

ковчане вернутся в город. Существенного оттока людей 

сейчас нет.

В мирное время в городе 

постоянно находились око-

ло 2 млн человек, а наимень-

шая численность населения 

была зафиксирована в марте 

2022 года, когда она составляла 

300–400 тыс. человек.

 ЗАТЯГИВАТЬ 
       НЕ БУДЕМ

Разрушенные в результате 

обстрелов дома начнут разби-

рать сразу после завершения 

всех необходимых процедур.

— Будем строить новые до-

ма, школы, детские сады. Нас ждет очень тяжелая работа, 

но мы справимся. Относительно разбора поврежденных 

домов — затягивать не будем. Но мы должны пройти все 

процедурные момен-

ты. Очень хочу, что-

бы это было весной, 

— рассказал Игорь 

Терехов, напомнив, 

что 500 жилых домов 

в городе восстанов-

лению не подлежат.

В планах городс-

кой власти также начать строительство двух микрорайонов 

общей площадью 700 га. Один из них будет расположен в 

районе ст. м. «Барабашово», другой — на пока еще неза-

строенных земельных участках Северной Салтовки.

Ê ÎÑÂÅÙÅÍÈÞ ÃÎÒÎÂÛ!

Ñ×ÀÑÒÜÅ — ÆÈÒÜ ÄÎÌÀ



3Суббота 
25 февраля 2023 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

ВСЕ ШКОЛЫ 
РАБОТАЮТ

Харьков принял почти 1,9 тыс. детей — внутренне 
перемещенных лиц, которые продолжили обучение 
в городских школах, и 74 педагогов, получивших 

работу в этих учреждениях.
Учебный год 2022/2023 стартовал дистанционно во 

всех 210 школах города. По информации Департамен-

та образования ХГС, на сегодняшний день в Харь-

кове находится 37 тыс. школьников, что составляет 

32,1% от общего количества учащихся. Также около 

10,4% учащихся находятся в Харьковской области, 

18,3% — в других 

регионах Украины 

и 39,1% — за рубе-

жом. В Департаменте 

также отметили, что 

в результате много-

численных наземных 

и воздушных обстре-

лов было поврежде-

но 241 здание учебных заведений, что составляет 55% 

образовательного фонда Харькова. По предваритель-

ным оценкам, ущерб образовательной инфраструкту-

ры города превышает 3 млрд гривен: «Повреждения 

получили 107 зданий детских садов, 118 зданий школ, 

12 помещений внешкольных учреждений и четыре 

здания управлений образования. При этом в треть 

объектов были неоднократные попадания, а четыре 

школы полностью разрушены. Также повреждены 

60 зданий профессионально-технических учреждений».

По состоянию на конец 2022 года в городе восстано-

вили 47 учебных учреждений и в 132 провели первооче-

редные ремонтные работы. Из бюджета Харьковской 

городской территориальной громады на эти цели было 

направлено почти 245 млн грн.

У ХАРКОВІ ТРИВАЄ ПРОЦЕС ДЕРУСИФІКАЦІЇ. ТРИВАЄ ВІН ПОЕТАПНО, І, ЩО ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 
ПО КОЖНОМУ РІШЕННЮ ЩОДО ПЕРЕЙМЕНУВАНЬ ВРАХОВУЄТЬСЯ ДУМКА ХАРКІВ’ЯН

Б
агато роботи було проведено протягом 2022 ро-

ку. А незабаром ще 18 топонімів, пов’язаних з рф, 

змінять назву. Пропозиції щодо перейменування 

розробили представники Харківської топонімічної групи, 

Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Хар-

ківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Хар-

ківської міської ради. Їх одноголосно підтримала міська 

комісія з питань топоніміки та охорони історико-культур-

ного середовища, що збиралася 22 лютого.

Вже найближчим часом рішення комісії буде винесено 

на розгляд сесії міської ради.

Тринадцяти з вісімнадцяти вулиць планують повернути 

історичні назви, повідомив перший заступник міського 

голови Олександр Новак:

— Запропоновані саме ті назви, які перш за все врахо-

вують історію нашого міста, його традиції. І з 18 вулиць, 

13 — пов’язані з поверненням історичних назв. За підра-

хунками фахівців, науковців, в місті таких об’єктів ще ду-

же багато. Це сотні об’єктів.

За дорученням міського голови ще триває громадське 

обговорення щодо перейменування. Близько 80% учасни-

ків опитування підтримують запропоновані 

назви. Всі об’єкти, які пов’язані з росією та 

російською агресією, мають бути ліквідовані. 

Робота набирає обертів, і головне — врахову-

вати думку харків’ян, пропозиції, які надхо-

дять від них, громадськості, науковців і всіх 

зацікавлених у цьому питанні.

Начальник відділу з питань топоніміки та 

охорони історико-культурного середовища 

Роман Кравченко зазначив, що перейменування топонімів 

триватиме на основі ключових принципів — дерусифікації 

та декомунізації, повернення історичних назв топонімів та 

формування топонімічних ансамблів.

ЩОБ ДО ЦЬОГО ПИТАННЯ БІЛЬШЕ 
НЕ ПОВЕРТАТИСЯ

У Департаменті освіти Харківської міської ради за-

уважують, що робота з топонімами має бути системною 

і продуманою, щоб через 20, 50, 100 років не повертатися 

до цього питання, каже директорка департаменту Ольга 

Деменко:

— Ми вважаємо, що взагалі слід позбавити наре-

шті навчальні заклади різних імен, не дивлячись, чи це 

імена власні, чи імена якихось діячів. Треба вшанову-

вати власних героїв, власних випускників. І для цього 

необов’язково присвоювати їхні імена школам.

Тож, на думку спеціалістів Департаменту освіти, має 

бути єдиний підхід щодо увічнення пам’яті видатних 

харків’ян. Навчальним закладам запропоновано на свій 

розсуд створювати або музеї, або кімнати чи стіни пам’яті, 

проводити різні тематичні заходи.

Більшість членів топонімічної комісії підтримали таку 

ідею.

ÏÅÐÅÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÒÎÏÎÍIÌIÂ:

ÊÐÎÊ ÇÀ ÊÐÎÊÎÌ

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 
від 31.07.2000 р., реєстраційний номер 5-00-208889, видане Центром 

(відділом) приватизації державного житлового фонду Управління 
комунального майна та приватизації Головного управління 

економіки та комунального майна Виконавчого комітету Харківської 
міської ради на ім’я АЙБАБІНА Дмитра Володимировича 

за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 140-Б, кв. 17, 
вважати недійсним.

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС у 1986 році, видане Харківською обласною державною 

адміністрацією 26.10.2016 р., категорія 2, серія А№ 212348 с на ім’я 
БАЛИЦЬКОГО Олександра Миколайовича, вважати недійсним.

В Харькове проводятся комплексные 
мероприятия по восстановлению 
внутридомовых коммуникаций 
водоснабжения.

Т
ак, масштабные работы 

по замене внутридомовых 

систем водоснабжения и 

запорной арматуры выполнены 

в жилых домах на пр. Жуковского 

(140 м), ул. Дружбы Народов (65 м) 

и ул. Сумской (60 м), рассказал на-

чальник участка Киевского района комплекса «Харько-

вводоотведение» КП «Харьковводоканал» Департамен-

та по вопросам обеспечения жизнедеятельности города 

ХГС Виктор Маслов:

— Комплексный подход к работе, включающий опе-

ративную ликвидацию аварий, проведение текущих 

ремонтов, своевременное техническое обслуживание 

и профилактику внутридомовых систем позволяет до-

стигать необходимых результатов. 

В итоге мы снизили количество 

обращений харьковчан, которые 

живут в одном из самых постра-

давших от вражеской агрессии 

районов города. Сейчас ежеднев-

но получаем не более 30 заявок.

Всего в этом году планируется 

заменить около 8,6 тыс. м трубо-

проводов внутридомовой системы 

водоснабжения, 1,2 тыс. м сетей 

водоотведения и 150 м ливневой 

канализации. В приоритете остается надлежащее техни-

ческое состояние подвальных помещений, которые слу-

жат укрытиями во время обстрелов.

— За год полномасштабной войны самым важным до-

стижением считаю то, что все жители района обеспечены 

стабильным водоснабжением. И, хотя в некоторых домах 

пока проживает мало людей, мы находим возможность 

обеспечить их водой, — подытожил Виктор Маслов.

В 2023 году в Харькове планируют модернизировать 
пять котельных. Займется этой работой коммунальное 
предприятие «Харьковские тепловые сети».

Н
есмотря на обстрелы 

критической инфра-

структуры, КП «ХТС» 

продолжает модернизировать ко-

тельные по проектам Всемирного 

банка. В частности, еще летом была 

комплексно реконструирована од-

на из котельных на Северной Сал-

товке — районе, практически пол-

ностью разрушенном вражескими 

обстрелами, отметил Харьковский 

городской голова Игорь Терехов:

— Котельную пришлось отстраивать фактически с ну-

ля. Сейчас она обеспечивает теплом и горячей водой 42 

многоэтажных дома и оборудована современными систе-

мами водоочистки и водоподготовки, мощными котлами, 

собственными скважинами и генераторами, что позволя-

ет ей работать в автономном режиме во время блэкаутов. 

По европейским стандартам в Харько-

ве уже реконструировали 13 котельных 

и еще пять, я надеюсь, удастся модер-

низировать в этом году.

Городской голова также сообщил, 

что на сегодняшний день все харьков-

чане обеспечены теплом. При этом 

в городе остаются котельные, которые 

из-за разрушений не работают:

— Нам удалось обеспечить весь город теплом, но это 

наши внутренние переключения. Вы помните, что у нас 

были очень мощные прилеты и тяжелые разрушения на-

ших ТЭЦ и котельных. Поэтому мы делаем все возмож-

ное, а иногда и невозможное, чтобы обеспечивать Харь-

ков горячей водой и теплом.

ÐÀÉÎÍ Ñ ÂÎÄÎÉ

ÄÀÆÅ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÁËÝÊÀÓÒÀ
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Т
огда, в феврале 2022 года, в Харькове оккупан-

тов никто не стал встречать с цветами. Сдать го-

род? А как же двухмиллионное население, укра-

инское и проукраинское? А как же будущее наших де-

тей? А как же память о наших родителях? А как все то, 

что мы сделали? Ну, это невозможно и нереально. Знае-

те, никто бы на это не пошел. Это моя твердая позиция 

как мэра Харькова, позиция нашей суверенной Украи-

ны. Как можно предать Украину, как можно предать го-

род, как можно предать людей? Пока мы не выгоним эту 

нечисть с нашей земли, пока мы не победим, война не 

прекратится. Несмотря на все разрушения, несмотря на 

то, что тяжело, мы должны быть единой нацией и отста-

ивать свои интересы. Кремль добился лишь того, что те-

перь харьковчане ненавидят россию чуть ли не больше, 

чем жители западных регионов. Горожане постепенно 

переходят на украинский язык, и это тоже является от-

ветом россиянам. Раньше ты шел по городу, с тобой все 

здоровались «здравствуйте, добрый день», а сейчас все 

чаще — «добрий день, добрий вечір, ранок, вітаю». На-

строения у харьковчан четко проукраинские. И по-дру-

гому не будет никогда!

 О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
— Никто серьезно не ожидал, что может быть широ-

комасштабное вторжение. Но утро 24 февраля все изме-

нило. Лично для меня война началась с того, что я услы-

шал взрывы. Было очень громко. Я открыл глаза, встал 

и увидел зарево где-то далеко. В то же время у меня на-

чал звонить телефон, подошел ответить, но ничего не мог 

услышать — не было связи. Это было то мгновение, когда 

понял, что началась война.

Я очень быстро собрался и уехал в областную государ-

ственную администрацию. Нужно было совместно все ор-

ганизовывать, быстро возводить фортификационные соо-

ружения, заграждения, чтобы враг не мог пройти в город.

В начале войны были очень мощные обстрелы — раке-

тами, снарядами. Они разрушали инфраструктуру Харь-

кова — жилые и административные здания, учебные за-

ведения, детские сады, критическую инфраструктуру. Это 

продолжалось примерно 2–3 месяца. Затем было относи-

тельное затишье, связанное с тем, что врага оттеснили от 

города.

Дальше интенсивность возросла снова, и это продолжа-

лось, пока агрессора не отогнали за украинскую границу 

на большей части нашей области. Тогда обстрелов стало 

меньше. Но в последнее время их интенсивность в оче-

редной раз выросла. Россияне целенаправленно бьют по 

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: 
ÌÛ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 

ÏÎÁÅÄÈÌ!

ГОД ВОЙНЫ. ГОД, ПРИНЕСШИЙ УКРАИНЕ ЧУДОВИЩНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ И РАЗРУШЕНИЙ. ГОД, ИЗМЕНИВШИЙ ВСЕ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ, ИЗМЕНИВШИЙ НАС НАВСЕГДА, НО НЕ СЛОМАВШИЙ И НЕ СЛОМИВШИЙ. ГОД НЕСОКРУШИМОСТИ. 
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ РАССКАЗАЛ, КАК ГОРОД ЖИВЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД 

ПОСТОЯННЫМИ ВРАЖЕСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, А ТАКЖЕ ОБ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ К РОССИЯНАМ И РФ
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критической инфраструктуре — это, в частно-

сти, ТЭЦ, ведь сейчас отопительный сезон. 

Кроме того, они наносят удары по трансфор-

маторам, чтобы таким образом обесточить го-

род.

 ОТСТРОИМ!
— Нельзя сказать, что есть какой-то район 

Харькова, который бы не пострадал. Напри-

мер, Пятихатки. Их обстреливали просто ката-

строфически. Параллельно обстреливали Ро-

гань — россияне стояли в Малой Рогани и раз-

рушали жилые дома «Градами», «Солнцепека-

ми», всем чем угодно. Ну и, конечно, глобаль-

ные разрушения на Северной Салтовке. Мне 

кажется, там нет ни одного дома, который не 

был бы поврежден. В одну из школ, например, 

было восемнадцать прилетов.

Из общего количества — а это 8200 домов — 

на сегодняшний день более 4,5 тысячи в той 

или иной степени разрушены. 500 не подлежат 

восстановлению.

Сегодня 150 тысяч человек остались без квар-

тир. Но мы не ждем окончания войны. В про-

шлом году восстановили около 135 домов, 

66 из которых были сильно разрушены. Все 

наши строительные компании работают на 

восстановление Харькова.

Убытки составляют пока чуть больше 9 млрд 

долларов. Это очень приблизительная сумма. 

Цифра меняется, потому что любой прилет — 

это десятки, сотни тысяч убытков. Объясню 

почему. Попал снаряд в землю. Вроде бы даже 

и разрушений нет. А там же сети. Любой кон-

такт таких снарядов с землей — это деформа-

ция труб. Сегодня ты этого не видишь, а завтра 

понимаешь, что у тебя нет части трубопровода. 

Это касается и тепла, и воды, и электроэнер-

гии.

 ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
— С первых недель войны очень многие 

уехали из города в другие области или за грани-

цу. Но постепенно жители начали возвращать-

ся. Сейчас в городе находится около 1 миллио-

на 100 тысяч населения. Кроме того, в Харьков 

приехали люди с деоккупированных терри-

торий. Это около 80 тысяч внутренне переме-

щенных лиц — жители нашей области, а также 

Луганской, Донецкой и части Запорожской об-

ластей. Мы расселяем их в общежитиях. Кроме 

этого, харьковчане, которые не могут сейчас 

находиться в своих домах, квартирах, также ис-

пользуют эти общежития для проживания.

 ГЕРОИКОММУНАЛЬЩИКИ
— Уже с 25 февраля коммунальные предпри-

ятия начали убирать город, под обстрелами вы-

возить мусор. Были люди, которые отказались 

работать, но немного.

Зато многие присоединялись к коммуналь-

ным службам, чтобы убирать город, разбирать 

завалы даже в первые дни войны. Когда люди 

жили в метрополитене, ко мне подходили и го-

ворили: «Дайте работу, мы будем бесплатно ра-

ботать». Когда люди видят, что работают ком-

мунальные службы, разбираются завалы вме-

сте с ГСЧС, вычищаются дороги, это, знаете, 

жизнь. И это очень важно.

 О БИЗНЕСЕ
– С первых дней войны у нас были закры-

ты практически все предприятия, магазины, 

аптеки, супермаркеты, парикмахерские. Но 

я договаривался с нашими магазинами, с сетя-

ми, аптеками, чтобы они возобновляли работу. 

Они поняли меня, уже с 3-го —5-го дня войны 

начали вновь открываться супермаркеты, мага-

зины, понемногу — аптеки. Потом их станови-

лось больше. Мы освободили предприятия от 

налога на землю, освободили часть предпри-

нимателей от арендной оплаты, потому что они 

не могли платить.

Я благодарен бизнесу, который возвращается 

в город и начинает работать — это очень важ-

но, потому что это и рабочие места, и зарплаты. 

Это важно для города, для людей.

 ПОМОЩЬ ПАРТНЕРОВ
— Мы очень плодотворно работаем над при-

влечением иностранных средств для восста-

новления Харькова. Хочу поблагодарить всех 

наших международных партнеров, междуна-

родные финансовые институты, все фонды, 

которые откликнулись и выделяют средства 

на то, чтобы мы смогли перезимовать, заку-

пить генераторы. К нам приезжает гуманитар-

ная помощь: продукты питания, медикамен-

ты, мобильные госпитали, медицинское обо-

рудование. Также планируем получить много 

городского транспорта. Часть автобусов уже 

запустили, еще партия идет в Харьков.

Я провел встречу в Киеве с главой Европей-

ского инвестиционного банка, договорились, 

как будет идти финансирование для Харько-

ва. Мы также работаем над генпланом восста-

новления города с британским архитектором 

Норманом Фостером. Это очень масштабный 

проект, предусматривающий перспективное 

развитие города, в том числе и его экономики. 

Разрабатываем будущую архитектуру Харько-

ва, планируем, какие индустрии будут разви-

ваться. Это такая дорожная карта на десятки 

лет вперед.

 ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ПОБЕДА
— Я хочу, чтобы Харьков стал идеальным 

городом будущего: когда работает экономика, 

открываются новые производства, развива-

ется IT-сфера. Это обязательно университет-

ский центр, научные и индустриальные парки. 

Мы должны быть самодостаточным городом, 

в котором люди будут жить и радоваться жиз-

ни. Поэтому нельзя допустить замороженного 

конфликта. Здесь не может быть полумер. Мы 

должны победить и приложить сверхусилия, 

чтобы у нас было целостное государство, чтобы 

враг был уничтожен, и страна была в безопас-

ности. Как ее обеспечить? Я считаю, что, преж-

де всего, Украина должна вступить в НАТО, 

или, возможно, будут альянсы, которые дадут 

гарантии безопасности Украине, в том числе 

Харькову. Это, конечно, не быстрый процесс, 

но над этим нужно работать. Тогда будут при-

ходить инвесторы, и тогда Европа и мир бу-

дут понимать, что сюда безопасно приезжать 

и вкладывать средства.

«До тех пор, пока у нас будет такая 
возможность, проезд в транспорте 
останется бесплатным. Сейчас людям 
очень тяжело. У многих нет работы. 
Эти 20–30–50 гривен, которые они бы 
тратили на проезд, пусть тратят 
на себя, на детей, на продукты. 
Мы сейчас все дотируем из 
городского бюджета. Трудно? 
Да. Будет ли это долго? Если я пойму, 
что баланс бюджета не может этого 
выдержать — выйду к людям и скажу 
об этом откровенно.
Сейчас я работаю над экономической 
моделью: как оптимизировать 
бюджет Харькова, чтобы проезд был 
в допустимых рамках.
У нас также работают пункты 
выдачи горячей пищи, ежедневно 
еду получают примерно 30 тысяч 
жителей Харькова, речь не только 
о харьковчанах, а обо всех, 
кто находится в городе.
В этом есть определенный вызов: 
обеспечивать жизнедеятельность 
города, обеспечить людей 
коммунальными услугами — 
отоплением, электроснабжением. 
Наша задача, моя задача — прежде 
всего, удержать город, максимально 
все сохранить и потом сделать так, 
чтобы люди возвращались. 
Мы должны оставаться мегаполисом, 
должны развиваться, 
а не стагнировать».
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ÁÅÇ ÇÀÉÂÎÃÎ ÏÀÔÎÑÓ
Який Харків сьогодні? Яким він буде завтра? Що змінилося у місті за рік і чому 

харків’яни не залишають Харків, а й надалі пов’язують свої плани з ним? 
Відповіді на ці запитання дають самі містяни.

НАДІЯ:
— Сьогодні бачу Харків прибраним. Чистим, 

незважаючи на війну та обстріли. Ми любимо 
Харків, залишаємося з ним у найскрутніші часи. 
Дякуємо нашому меру Ігорю Терехову 
за підтримку містян.

CЕРГІЙ І ЛЮДМИЛА:
— Харків — місто-герой. Справжнє, кажу без 

зайвого пафосу. Щоб вистояти перед такою 
ворожою навалою, треба мати неабияку 
силу. І зараз воно живе, функціонує, навіть, 
відбудовується. А після перемоги, віримо, 
що стане ще кращим.

ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА РФ 
ПРОТИ УКРАЇНИ ТРИВАЄ ВЖЕ РІК. 
ПОПЕРЕДНІ ЗБИТКИ, ЯКІ ЗАВДАЛИ 
ХАРКОВУ ОКУПАНТИ, ОЦІНЮЮТЬ 
У 9 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ. ОДНАК 
У ХАРКОВІ НЕ ЧЕКАЮТЬ ПЕРЕМОГИ, 
АБИ ВІДНОВЛЮВАТИ ЗРУЙНОВАНЕ. 
ВІДБУДОВУЮТЬ НЕ ЛИШЕ ЖИТЛОВИЙ 
ФОНД, А Й ОБ’ЄКТИ КРИТИЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

П
ід російський обстріл у липні мину-

лого року потрапив будинок у центрі 

Харкова. Внаслідок ракетного удару 

один із під’їздів був зруйнований вщент, не за-

лишилося жодних комунікацій і вцілілих квар-

тир. Та після проведення необхідних експертиз 

— фахівці змогли стати до від-

новлення.

— Ми залишилися без жит-

ла, практично на вулиці. Вза-

галі не знали, що робити. Дяку-

ємо харківському міському го-

лові Ігорю Терехову, що не дав 

знести наш рідний дім, — каже 

мешканка постраждалого бу-

динку Людмила Мерешко.

Наразі ж до будинку вже по-

троху почали повертатися лю-

ди, а реконструкція майже за-

вершена. Як уточнює мер Ігор Терехов, залишилися лише 

деякі оздоблювальні роботи. Крім цього, планують допо-

могти мешканцям із ремонтом квартир:

— Це — значні фінансові ресурси. Що можемо, згід-

но з нашим бюджетом, — ми все робимо. А що стосується 

внутрішніх робіт, також допомагаємо, але не за 

кошти міського бюджету, а за допомогою різ-

них фондів.

Будинок на вулиці Космонавтів теж по-

страждав від ворожих обстрілів. У березні кіль-

ка під’їздів знесло вибуховою хвилею. Та зруй-

нованим його можна побачити тепер лише на 

світлинах. Наразі усі роботи тут також прак-

тично завершені — відновлений фасад, покрів-

ля, підведені всі комунікації, встановлені нові 

вікна. Крім того, будинок відновили за сучасними техно-

логіями — особливу увагу приділили термомодернізації.

— Будинок відповідає усім стандартам, які є по тепло- 

й енергозбереженню. Для нас це дуже важливо, — заува-

жив міський голова.

ЖИТТЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ
Хоча на цій багатоповерхівці, що на Північнiй 

Салтівцi, вже не залишилося слідів війни — 

мешканцям і досі важко згадувати, яким буди-

нок був на вигляд рік тому.

— Він був страшним. Два під’їзди повністю 

знищено. Балкони скручені, воно чорним все 

взялося. Я тут 43 дні просиділа в підвалі, коли 

почалася війна. Бачила на власні очі, як горів наш буди-

нок. Покинула підвал будинку останньою. Як тільки по-

їхала — сюди «прилетіло» знову, — згадує Вікторія Атама-

ненко.

Спочатку вважали, що будинок не вдасться відновити. 

Але висновки за результатами інструментальної експер-

тизи виявилися зовсім іншими. Тож одразу ж розпочали 

капітальний ремонт. За весь час війни вдалося відновити 

135 багатоповерхівок, ще понад 60 — у роботі, уточнює 

Ігор Терехов. І додає: — Усі роботи розпочинають лише 

після проведення необхідних експертиз і складання ко-

шторисної документації:

— Ми ж мусимо відповідати за все, що робимо. Разом 

із мешканцями, разом із главами адміністрації відбираємо 

будинки і ставимо на реконструкцію.

ЛЮДМИЛА:
— Харків став більш людяним у сенсі підтримки, 

поваги один до одного, щирості. Велика заслуга 
в тому, що місто не здалося, залишається чистим, 
живим, що сюди повертаються люди, міського 
голови Ігоря Терехова та міської влади загалом, 
які не полишили мешканців напризволяще.

ОЛЕГ ТА АРТУР:
— Харків як завжди — найкращий. 

Він вистояв. А після нашої 
перемоги буде ще ліпший.

ВАЛЕНТИНА:
— Наше місто — найпрекрасніше 

у світі. Тільки б ото припинили його 
бомбити. І було б зовсім гарно.

РОМАН:
— Чистий, охайний, красивий. 

Мені тут дуже подобається. 
Він перевершив мої 
очікування, я вражений 
Харковом.

ЯНА:
— Харків змінився на краще. Люди стали 

добріші один до одного, завжди приходять 
на допомогу. А ще окрема подяка нашим 
комунальникам. Вони — героїчні люди. 
Вони виконують свій обов’язок попри 
небезпеку.

ÂIÄÁÓÄÎÂÀ — ÍÀ ×ÀÑI

КП «Муниципальная компания обращения 
с отходами» Департамента жилищно-
коммунального хозяйства ХГС перерабатывает 
отходы, образовавшиеся в связи 
с разрушениями зданий и сооружений 
в результате обстрелов.

В 
основном это обломки поврежден-

ных зданий, в частности, бетонных 

конструкций и кирпича. Из Харькова 

их вывозят на площадку комплекса по пере-

работке твердых бытовых отходов, рассказали 

на предприятии:

— Отходы разрушений имеют достаточ-

но большие габариты, поэтому перед их из-

мельчением используют гидромолот. Благо-

даря этому большие глыбы разламываются на 

несколько частей, после чего их можно загру-

жать в измельчитель. Его мощность состав-

ляет 50–60 куб. м/час.

В настоящее время предприятие может 

перерабатывать почти все отходы разрушений 

в объемах, которые привозят на площадку для 

складирования. Однако весной темпы разбора 

и восстановления поврежденных домов воз-

растут, и, соответственно, увеличится количе-

ство отходов, для их переработки понадобится 

более мощная техника.

В связи с этим городская власть рассмат-

ривает возможность приобретения нового 

измельчителя, который сможет без предва-

рительной обработки перерабатывать более 

габаритные отходы с мощностью от 200 до 250 

куб. м/час. Это позволит сократить время на 

переработку значительно большего объема 

отходов разрушений.

ÎÒÕÎÄÛÎÒÕÎÄÛ  ——  
Â ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓÂ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ
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П
очинаючи з 24 лютого 2022 року підприємства, 

керівники, працівники підприємств сфери спо-

живчого ринку Харкова продемонстрували над-

звичайно потужний потенціал та непохитну рішучість 

у виконанні всіх профільних завдань і максимальному за-

безпеченні мешканців міста життєво необхідними товара-

ми, продуктами, їжею, послугами, ліками в умовах запро-

вадження воєнного стану в Україні, при активних бойових 

діях на території міста та в Україні взагалі.

З перших днів введення воєнного стану в Україні, не-

зважаючи на обстріли та вибухи, проблеми з логістикою 

та постачальниками, підприємства торгівлі, аптеки, АЗС 

адаптувалися до умов війни та продовжили свою роботу, 

спрямувавши всі зусилля на забезпечення мешканців міс-

та всім необхідним, а значна кількість харківських ресто-

ранів перетворилась на волонтерські кухні, які щодня го-

тували тисячі порцій їжі для військовослужбовців Зброй-

них Сил України, територіальної оборони, лікарів, людей, 

які проживали у бомбосховищах, підвалах, метрополітені, 

та для всіх, хто цього потребував.

СТАНОМ НА 20.02.2023 р. 
НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ОБСЛУГОВУЮТЬ:

 підприємства торгівлі — 2910 од. (31.12.2021 р. — 

3307 од.) — 88% від довоєнної кількості;

 підприємства ресторанного господарства — 1427 од. 

(31.12.2021 р. — 2947 од.) — 48% від довоєнної кількості;

 підприємства побутового обслуговування населення — 

1028 од. (31.12.2021 р. — 1884 од.) — 55% від довоєнної кіль-

кості;

 ринки і торговельні майданчики — 45 од., в тому чис-

лі 39 — змішаних, 1 — продовольчий, 5 — непродовольчих 

(31.12.2021 р. — 53 од.) — 85% від довоєнної кількості.

З початку активних бойових дій на території міста Хар-

кова об’єкти підприємств торгівлі, ресторанного госпо-

дарства, аптек, АЗГС, об’єкти побутового обслуговуван-

ня населення, ринки та торговельні майданчики зазнали 

значних пошкоджень та руйнувань.

У місті функціонують 12 гіпермаркетів, 172 супермарке-

ти, 35 торгових центрів, в яких наявний широкий асорти-

мент товарів, побутової техніки, будматеріалів, різнома-

нітний спектр послуг, застосовуються комп’ютеризовані 

системи розрахунків з покупцями.

Продовжує відновлюватися, відбудовувати свої пошко-

джені будівлі та розширяти обсяги продажу торгові мере-

жі магазинів великих форматів. На території міста Харко-

ва такі українські торгові мережі здійснюють роздрібну 

торгівлю продуктами харчування, змішаними товарами: 

«АТБ», «СІЛЬПО», «Ритейл Груп» (Велмарт), «Тав-

рія В», «МЕТРО» (71 торговельний об’єкт); непродо-

вольчою групою товарів, засобами гігієни, побутовою та 

комп’ютерною технікою, товарами для оселі, будівельни-

ми матеріалами: «EVA», «PROSTOR», «COMFY», «Епі-

центр», «Ельдорадо», «АЛЛО», «Фокстрот» (108 торго-

вельних об’єктів).

Поновлюють свою роботу та розвиваються харківські 

торгові мережі: «РОСТ», «КЛАС», «Десяточка», «Чудо-

маркет», «Баскет», «Посад», «Арбуз», «Борисфен», «ХА-

ЗАР», «Мак Маркет», «Маркет+» та інші, загальне чис-

ло підприємств яких складає 304 одиниць.

Продовжують активно відкриватися та відновлюють 

свою роботу об’єкти роздрібної торгівлі в спальних ра-

йонах, що є зручним для придбання продуктів харчу-

вання, товарів і скорочення часу покупок жителями міс-

та: «Салтівський м’ясокомбінат», «Новожанівський 

м’ясокомбінат», «Роганський м’ясокомбінат», «АГРО-

МОЛ», «Кулиничі», «СВІЖИНА», «МЯСО ТУТ», «Га-

ля балувана» та інші (близько 550 об’єктів).

Працюють знайомі для харків’ян мережі «КИСЕТ», 

«АТТИКА», «ПИВО БАНК», «ТАНДЕМ ПЛЮС» 

(близько 470 об’єктів).

За час воєнних дій у місті розпочали роботу 4 супермар-

кети «OPTI маркет», в яких можна придбати як продукти 

харчування, засоби гігієни у роздріб, так і кулінарні виро-

би власного виробництва, випічку.

Розширюють свої мережі та збільшують асортимент то-

варів мінімаркети товарів для дому «ТМ АВРОРА», 

«ЧЕРВОНИЙ МАРКЕТ», Smilemarket, магазини 

товарів, що були у вжитку Smartstore (112 торгових 

об’єктів).

Поступово відновлюють свою роботу відомі меш-

канцям Харкова мережі ресторанного господар-

ства: «Маранелло», «Якіторія», «Мафія», «Япош-

ка», Good Time, «Арома кава», «Львівські круаса-

ни», відкрито 32 заклади зазначених підприємств.

З початку введення воєнного стану в Україні, 37 

підприємств ресторанного господарства міста по-

чали готувати безкоштовні обіди для воїнів Зброй-

них Сил України, територіальної оборони, лікарів, 

літніх людей та всіх, хто цього потребує. На сьогод-

ні 13 підприємств продовжують готувати їжу, пекти 

хліб та волонтерити: «Вечірні зорі», «Навруз», «Шоті», 

«Шоті-парк», «Пробка», «Япошка», «Пюре» та інші.

Позитивна тенденція спостерігається і у поступовому 

відновленні роботи та відкритті підприємств побутового 

обслуговування населення. Наразі серед відкритих під-

приємств побуту доля підприємств, які надають соціаль-

но-побутові види послуг (перукарні, ремонті майстерні, 

хімчистки, автомайстерні) складає понад 50%. Деякі під-

приємства не зупиняли свою роботу з самого початку ак-

тивних бойових дій у місті. На цей час, враховуючи посту-

пове повернення майстрів індустрії краси з-за кордону та 

західних областей України, спостерігається подальше від-

криття перукарень та салонів краси.

Продовжується поступове відновлення та часткова від-

будова зруйнованих територій ринків та торговельних 

майданчиків міста. З початку активних бойових дій у місті 

Харкові зруйновано (пошкоджено або частково пошко-

джено) 18 ринків (торговельних майданчиків), з них част-

ково почали працювати 15 підприємств.

ÐÎÁÎÒÀ ÒÐÈÂÀЄ
У ВОЄННИЙ ЧАС ТОРГІВЛЯ Є ОДНІЄЮ З КЛЮЧОВИХ ГАЛУЗЕЙ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЦИВІЛЬНИХ 
ТА ВІЙСЬКОВИХ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, ЛІКАМИ, ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ, ТОВАРАМИ ПЕРШОЇ 
НЕОБХІДНОСТІ, ПАЛЬНИМ ТОЩО

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Хар-

ківської міської територіальної громади за 2022 рік.

2. Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської 

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

бюджет Харківської міської територіальної громади на 

2023 рік».

3. Про дострокове припинення повноважень депутата 

Харківської міської ради 8 скликання.

4. Про нагородження Почесною грамотою Харківської 

міської ради.

5. Про внесення змін до положень виконавчих органів 

Харківської міської ради 8 скликання.

6. Про організацію діяльності комунального підпри-

ємства «Централізована закупівельна організація Харків-

ської міської ради».

7. Про звернення Харківської міської ради до міжна-

родних організацій та міст-партнерів Харкова щодо не-

допущення участі російських і білоруських спортсменів 

в Олімпійських іграх та Азійських іграх.

8. Про розроблення документації із землеустрою.

9. Про затвердження документації із землеустрою та на-

дання земельних ділянок.

10. Про затвердження технічної документації із земле-

устрою щодо інвентаризації земель.

11. Про комунальну власність Харківської міської тери-

торіальної громади.

12. Про присяжних для районних судів міста Харкова.

13. Про перейменування та перепрофілювання (зміну 

типу) закладу загальної середньої освіти.

14. Про впорядкування найменувань об’єктів топонімі-

ки.

15. Про внесення змін до Міської комплексної цільової 

програми підтримки засобу масової інформації місцевого 

значення комунального підприємства «Харьковские из-

вестия» Харківської міської ради» на 2019–2025 роки.

16. Різне.

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

ве самоврядування в Україні», з урахуванням Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», затверджено-

го Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, ст.ст. 12,

15 Регламенту Харківської міської ради, а також осо-

бливостей проведення дистанційних засідань Харків-

ської міської ради, виконавчого комітету Харківської 

міської ради, постійних комісій, передбачених розпо-

рядженням міського голови від 29.07.2022 № 91, керу-

ючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні»:

1. Скликати 15 позачергову сесію Харківської міської 

ради 8 скликання та провести її в режимі дистанційного 

засідання 28 лютого 2023 року о 12.00.

2. Внести до проєкту порядку денного 15 позачергової 

сесії питання згідно з додатком.

3. Департаменту організаційної роботи Харківської 

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

у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харків-

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

ня до відома депутатів міської ради та жителів міста відпо-

відно до Регламенту Харківської міської ради 8 скликання.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за 

собою.
Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ВІД 24.02.2023 № 39

ПРО СКЛИКАННЯ 15 ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЇЇ В РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ

ДОДАТОК
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ВІД 24.02.2023 № 39

ПРОЄКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
15 (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 28.02.2023
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Ãîðîñêîï íà 25 ôåâðàëÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Настало время для смены целей и переосмысления 

приоритетов. Многие проблемы могут появляться в са-

мые ответственные моменты. В связи с этим звезды на-

стоятельно рекомендуют опасаться трех вещей: бездей-

ствия, уныния и неуверенности.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Желание трудиться может резко пропасть. Но это не 

повод просить внеплановый отпуск. Просто посмотрите 

на мир через призму оптимизма и старайтесь не браться 

за очень сложные дела. В плане настроения все будет от-

носительно спокойно.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы можете стать свидетелями неприятной ситуации, 

но лучше не вступать в обсуждения и не тратить на это 

свое драгоценное время. Будьте более эгоистичными. 

Нащупать почву под ногами вы сможете, если не будете 

рисковать ни в финансовой, ни в любовной сферах.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Недоброжелатели могут попробовать взять Раков хит-

ростью. Вам необходимо научиться блокировать негатив 

окружающих. День подходит для самоанализа, звезды 

помогут вам найти способ стать лучше в будущем и по-

нять, как превратить свои недостатки в преимущества.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Для сохранения счастья стоит избавиться от привыч-

ки жить вчерашним днем. Также необходимо перестать 

воспринимать свои рабочие и домашние обязанности 

как тяжелое бремя и найти в них нечто полезное и пре-

красное, чтобы повысить продуктивность.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Довольно обычный, ничем не приметный день. Но 

в принципе это и неплохо. Старайтесь не перегружать 

себя заботами и проблемами. В трудные моменты избе-

гайте самокритики, опирайтесь только на логику и фак-

ты, а не на эмоции.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Физическая активность будет в тягость. Сейчас гораз-

до полезнее прокачивать свои интеллектуальные навы-

ки и брать на вооружение чужую мудрость. В качестве 

отдыха и смены обстановки можно использовать шо-

пинг, но желательно не сорить деньгами.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вас могут резко настигнуть уныние и грусть. Тут звез-

ды советуют вспомнить о принципе, согласно которому 

улыбающийся и смеющийся человек всегда счастливее. 

В ближайшие дни некоторым представителям знака 

придется работать в команде либо просить о помощи.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Откройте для себя новые техники исполнения жела-

ний. В то же время предпочтительно действовать в при-

вычном ключе и по отработанной схеме. Нужно дер-

жаться знакомых берегов. Сегодня важно закончить на-

чатые ранее дела.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Идти напролом и пытаться взять свое силой не нуж-

но. Также сейчас не стоит ругаться и враждовать, так как 

негативный осадок от выяснения отношений может не 

раствориться очень и очень долго. Лучше говорить лю-

дям только приятные слова.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Если вдруг вы решили, что наступила черная полоса 

в жизни, важно помнить, что если бы их не было, мы 

бы не ценили все хорошее. Будьте чуточку мудрее и спо-

койнее и не торопитесь с принятием важных решений.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Звезды настоятельно советуют получать удовольствие 

от мелких радостей. Именно на этом будет строиться 

счастье Рыб. Смотрите на мир позитивно. Тем более 

близится весна — время надежд и любви.
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По горизонтали: 2. Сорт кофе. 6. Крестьянин 

(устар.). 7. Один из парных плоских передних 

зубов. 8. Плотная подстилка из лыка, камыша, 

соломы. 9. Поручитель. 12. Работник радио, 

телевидения. 15. Тригонометрическая функция. 

16. Вид общественного транспорта. 17. Поро-

да собак. 19. Специалист, изучающий законы 

наследственности и изменчивости организмов. 

21. Марка универсального клея. 23. Прозрачная 

бумага для копирования чертежей или рисун-

ков. 25. Начало, исходный пункт каких-нибудь 

действий, событий. 26. Направление, противо-

положное востоку. 27. Наклонная поверхность 

горы. 28. Совокупность однородных произ-

водственных единиц, выпускающих продукцию 

одной номенклатуры.

По вертикали: 1. Боцманский свисток. 

2. Ударение в слове. 3. Человек, который любит 

странствовать, жить в разных местах. 4. Земля-

ной орех. 5. Нагретость воздуха, его температура 

выше нуля. 9. Мужское имя. 10. Стиль фортепи-

анной игры. 11. Сиденье на четырех ножках без спин-

ки на одного человека. 12. Записи о каждодневных 

делах, текущих событиях, ведущиеся изо дня в день. 

13. Сшитые листы чистой бумаги в обложке. 14. От-

метка, примечание. 18. Кафтан из грубого сукна. 

19. Выводок животных. 20. Пресноводная рыба из 

семейства карповых. 22. Часть организма, имеющая 

определенное строение и специальное назначение. 

24. Церковное хоровое песнопение в честь святого 

или праздника.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Арабика. 6. Мужик. 7. Резец. 8. Циновка. 9. Гарант. 12. Диктор. 15. Тангенс. 16. Автобус. 17. Овчарка. 

19. Генетик. 21. Момент. 23. Калька. 25. Завязка. 26. Запад. 27. Склон. 28. Отрасль.

По вертикали: 1. Дудка. 2. Акцент. 3. Бродяга. 4. Арахис. 5. Тепло. 9. Герасим. 10. Регтайм. 11. Табурет. 12. Дневник. 

13. Тетрадь. 14. Ремарка. 18. Сермяга. 19. Гнездо. 20. Карась. 22. Орган. 24. Канон.

Від 20 до 26 лютого в Україні святкують Масницю. 
Останній день цього тижня називають Прощеною 
неділею. Одразу після нього розпочинається 
Великий піст, який триватиме до Великодня. 

НН
а Прощену неділю дозволяється 

вживати яйця, молочні продукти. 

Але головна традиція цього дня — 

вибачити своїх близьких, друзів чи знайомих 

і попросити вибачення у них самих.

 ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДНЯ
Ранок починається з того, що людина про-

сить вибачення у всіх своїх рідних. Цікаво, 

що спочатку старші члени сім'ї вибачаються 

перед молодшими. Зауважимо, що перелічу-

вати всі свої погані вчинки при цьому не варто — ви 

просто кажете: «Пробач мені за все», а співрозмов-

ник відповідає: «Хай Бог простить» або ж «Бог про-

стить, і я прощаю». Якщо з якихось причин ви поки 

не можете вибачити цю людину, кажіть: «Я поки не 

можу тебе пробачити, але я щиро бажаю, щоб Бог 

пробачив тебе». До речі, заведено просити проба-

чення на Прощену неділю і в померлих. Для цього 

або йдуть на кладовище, або просто подумки звер-

таються до померлого із проханням пробачити вам 

за всі негідні вчинки щодо покійного. Також йдуть 

до храму. Після проповіді священник звертається до 

прихожан та просить вибачення за свої вільні та не-

вільні гріхи. В Євангелії про це навіть є окрема фра-

за: «А якщо не будете прощати людям провин їх, то 

і Отець ваш не пробачить вам провин ваших».

Просячи вибачення, людина просить не суду з бо-

ку інших, а просто визнає, що завдала своїми слова-

ми чи діями болю і жалкує про це.

В цей день здавна заведено їсти вареники. Згідно 

з народною приказкою, на Прощену неділю «і бусур-

мени вареники їдять!». Наші предки у Прощену не-

ділю символічно спалювати опудало із соломи (зи-

му), яке заготовляли ще в перші дні Масниці.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ
 У Прощену неділю церква забороняє вживати 

алкогольні напої, а також страви з м'яса. 

 Після трапези не варто прибирати зі столу. Всі 

страви накриваються рушником — так ви закличете 

в дім добробут і щастя.

 Також цього дня заборонено шити, вишивати, 

прати, в'язати, прибирати, виконувати важку фізич-

ну працю чи рукодільничати.

 Категорично не можна лаятися, ображати і об-

ражатися, лихословити чи кричати на дітей.

 У Прощену неділю за народними переказами 

відбувається Страшний суд. Тому цього дня заборо-

нено згадувати свої гріхи та виходити з дому після за-

ходу сонця.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ
 Якщо вже прилетіли ластівки — зовсім скоро 

прийдуть теплі дні.

 Вітер дме зі східного боку — чекайте на поте-

пління, з південного — буде тепла, але дощова по-

года, а з північного — на холоди.

 Також вважалося, що сни у Прощену неділю є 

віщими, тому необхідно їх запам’ятати.

ÁÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒÜ I ß ÏÐÎÙÀÞÁÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒÜ I ß ÏÐÎÙÀÞ
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