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ДОРОГІ ХАРКІВ’ЯНИ!
Як сказав наш Президент України Володимир Зеленський, харків’яни «довели во-

рогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків — це 
українське місто, місто-герой». Вже рік ми гордо несемо це звання — міста-героя, 
бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, 
харків’яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора. І показали усій 
країні, що Харків — українське місто, в якому живуть справжні патріоти. «Місто-ге-
рой» — це звання, вистраждане кров’ю і потом. Військові, волонтери, медики, кому-
нальники, усі харків’яни. Кожен на своєму місці робив усе, що від нього залежало, 
заради єдиного — нашої Перемоги. І  зараз, щодня, своєю невтомною працею ви 
підтверджуєте, що Харків — це справжнє місто-герой! Харків — залізобетон! За цей 
рік ми з честю пройшли через багато випробувань — обстріли, руйнування, блекау-
ти. І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що 
ми здолаємо всі труднощі й відновимо Харків, зробимо його ще кращим і комфорт-
нішим. Бо місто-герой Харків — це місто Героїв!

ÕÀÐÊIÂ
ÌIÑÒÎ-ÃÅÐÎÉ
6 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИСВОЇВ ХАРКОВУ ЗВАННЯ 

«МІСТОГЕРОЙ УКРАЇНИ»
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ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÐÈÁÓÍÀË
Уберечь мир от новой глобальной бойни может 

эффективная система международного правосудия, 
прежде всего международный трибунал для 

агрессора, заявил Руководитель Офиса Президента 
Украины Андрей Ермак на конференции 

United for Justice во Львове.

Глава ОП подчеркнул, что сегодня для тысяч лю-

дей в Украине их собственные дома после попа-

дания российских ракет 

превратились в могилы. 

В частности, недавно это 

произошло в Запорожье:

— Террор против гра-

жданского населения, за-

хват заложников, пытки, 

внесудебные казни и массо-

вые убийства — один из 

ключевых элементов рос-

сийской стратегии. За последний год мы зарегистри-

ровали более 70 тыс. военных преступлений. В каж-

дом деоккупированном населенном пункте находим 

многочисленные захоронения людей со следами на-

сильственной смерти. Количество жертв определить 

невозможно, но счет идет уже на десятки тысяч. Так-

же сегодня зарегистрировано более 16 тыс. случаев 

принудительного вывоза в рф украинских детей.

Международный уголовный суд работает, чтобы 

привлечь к ответственности виновных в геноци-

де, однако нужна система, где основной элемент — 

международный трибунал для совершивших глав-

ное преступление — преступление агрессии.

В ближайшее время в Гааге начнет работу Interim 

Prosecutor's Office. Украина также ждет резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, которая призовет 

к наказанию рф за преступление агрессии. Вместе 

с тем некоторые государства высказались за ги-

бридный трибунал, но для Украины такой вари-

ант неприемлем, потому что нет гарантий, что это 

позволит снять неприкосновенность с руководства 

страны-террориста, отметил Глава ОП: «Мир ну-

ждается в широчайшем международном институте 

ответственности за агрессию с наивысшим уровнем 

легитимности и признания. Справедливость долж-

на победить и спасти мир!»

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ И ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА РОБЕРТА МЕТСОЛА ПООБЩАЛИСЬ СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬВОВЩИНЫ

Г
лава государства отметил, что Украина своей не-

зависимостью во многом обязана именно студен-

честву:

— Начало полномасштабной войны 24 февраля 2022 

стало переломным моментом для страны и меня лич-

но. Это была внутренняя позиция — защищать государ-

ство, какой бы ни была цена. Стоять до конца и победить. 

Именно в тот страшный день украинцы стали единой 

сильной нацией. Я убежден, что после нашей победы бу-

дущее Украины — именно за нынешними студентами, их 

энергией и креативным умом, в которых будет нуждаться 

наша страна для восстановления.

На встрече также обсуждался вопрос реновации об-

разовательной сети, прежде всего в пострадавших регио-

нах.

Роберта Метсола рассказала, что начинала свою поли-

тическую карьеру как студенческий активист, и отметила, 

что даже в такие сложные времена нет ничего лучше, чем 

учиться в мощных учебных заведениях с богатой исто-

рией: «В период таких испытаний очень важно иметь во 

главе государства людей с принципами, 

видением, идеями и, главное, с любовью 

к своей стране и людям».

Владимир Зеленский также подчерк-

нул, что образовательное пространство 

должно стать более современным:

— Необходимо иметь привлекатель-

ную инфраструктуру. Важен и уровень 

преподавательского состава. Образование 

должно быть таким, к которому хочется 

идти — умом и ногами.

Отвечая на вопрос, как Украине жить 

дальше рядом с таким агрессивным сосе-

дом, как рф, Глава государства отметил, 

что цивилизационную защиту и безопас-

ность нашей страны обеспечит полноправное членство 

в ЕС и НАТО: «Мы делаем Украину мощным субъектом 

в Европе, чтобы не говорили, что Украина — это где-то 

возле россии, а чтобы все говорили, что россия — это где-

то возле Украины».

Президент Европарламента заверила, что Европа будет 

с Украиной до победы в войне:

— Мы не можем говорить о мире без справедливости, 

без свободы, без суверенитета и территориальной це-

лостности. Европа и ЕС также являются вашим домом.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÅÍÑÊÈÉ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÂÐÎÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ

МИНУВШАЯ НЕДЕЛЯ ВЫДАЛАСЬ ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНОЙ: ПРИНЯТО МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ХАРЬКОВА, СООБЩИЛ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

О
дним из центральных событий мэр выделил 

запуск нового коммунального предприятия 

«Централизованная закупочная организация»:

— Благодаря работе этой структуры, мы сможем сэко-

номить бюджетные средства и устранить возможные кор-

рупционные риски. Кроме того, исполком поддержал ре-

шение проводить любые работы, стоимость которых пре-

вышает 300 тысяч гривен, исключительно при наличии 

экспертной оценки. А это, в свою очередь, позволит обес-

печить честную и прозрачную конкуренцию и контроли-

ровать качество выполненных работ. На днях я был в Пя-

тихатках, общался с жителями микрорайона. Принято 

решение как можно быстрее начать восстановительные 

работы.Здесь очень много разрушений, например, 62-я 

школа, которую оккупанты обстреляли весной прошлого 

года. Ее нужно фактически заново отстраивать, и мы ра-

ботаем над этим.

Мэр также подчеркнул, что благодаря совместному тру-

ду горожан уже видны результаты ремонта поврежденных 

домов.

— В планах на год — отстроить как можно разрушенных 

оккупантами объектов. Искренне радуюсь единодушной 

поддержке моих коллег и харьковчан, которые работают 

на восстановление города и готовы лично помогать делать 

Харьков лучше. Мы вместе! Мы — харьковчане!

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ:
ÐÅØÅÍÈß ÏÐÈÍßÒÛ
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КВБО ОБНОВЛЯЕТ 
ТЕХНИКУ

В рамках ежегодной традиционной акции 
«Зеленая весна», которая проходит с 1 по 31 марта, 

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

ХГС выполнит комплекс работ по обновлению 
оборудования и спецтехники.

Кроме того, в планах — ремонт контейнеров для 

сбора отходов. Заместитель директора по организа-

ционным вопросам КВБО Артем Семикопенко со-

общил, что для вы-

полнения заплани-

рованных работ на 

предприятии органи-

зованы стационарные 

покрасочные мастер-

ские, а также сфор-

мированы выездные 

бригады.

Всего планируется 

покрасить 145 еди-

ниц спецтехники, бо-

лее 1,3 тыс. урн, 474 контейнера для сбора ТБО, 618 

контейнеров-бункеров, а также вывезти 26 тыс. куб. м 

крупногабаритных отходов.

УТЕЧКА ГАЗА 
ЛИКВИДИРОВАНА
Специалисты АО «Харьковгоргаз» устранили утечку 

газа в Киевском районе.

Все необходимые работы были проведены без от-

ключения потребителей.

— Газовики провели ремонтно-восстановительные 

работы на подземном газопроводе среднего давления 

диаметром 500 мм. Благодаря нестандартным реше-

ниям все работы удалось провести, не отключая от 

газоснабжения более 25 тыс. потребителей, — расска-

зали в АО.

В компании выразили благодарность харьковча-

нам, которые своевременно оплачивают услуги до-

ставки природного газа, подчеркнув, что эти средства 

направляются на обслуживание и ремонт газовых се-

тей для стабильного и бесперебойного газораспреде-

ления в городе.

В Новобаварском районе Харькова прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню.

С 
приближающимся праздником сотрудниц 

организаций, предприятий и учреждений 

поздравил Харьковский городской голова 

Игорь Терехов:

— Очень хочется, чтобы у вас как можно чаще было 

хорошее настроение, улыбки, радость! Да, идет война, 

и на ваши плечи легло много испытаний, с которыми 

вы героически справляетесь. Я очень хочу, чтобы война 

закончилась как можно скорее. После нашей победы нам 

предстоит восстанавливать Харьков — школы, детсады, 

жилые дома. Вместе мы обязательно все это сделаем! Же-

лаю вам здоровья, любви, душевного спокойствия и се-

мейного благополучия. Верю, что следующий праздник 

мы встретим уже в мирном Харькове!

Лучшим работникам организаций, предприятий 

и учреждений Новобаварского района Игорь Терехов 

вручил грамоты. А музыкальным подарком стали выступ-

ления харьковских артистов.

ÑÂIÒËÎ ÏÎÂÅÐÒÀÞÒÜ ÍÀ ÂÓËÈÖI 

ÕÀÐÊÎÂÀ 

За прошедшую неделю бригады комплекса 
«Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС устранили 
35 аварийных ситуаций на водоводах и капитально 
отремонтировали 23 водоразборные колонки.

Н
а предприятии отметили, что коммуналь-

щики ежедневно делают все для обеспе-

чения стабильного водоснабжения: опе-

ративно ликвидируют аварии и проводят на объек-

тах водоснабжения необходимую профилактику.

В частности, в минувшие выходные специали-

сты КП «Харьковводоканал» устранили 11 аварий-

ных ситуаций на участках трубопроводов и восстановили 

18 смотровых колодцев.

Сообщить об авариях в системе водоснабжения харь-

ковчане могут по тел.: 15-33.

БІЛЬШЕ РОКУ ХАРКІВ ЩОНОЧІ ЗАНУРЮВАВСЯ В СУЦІЛЬНУ ТЕМРЯВУ. БІЛЬШЕ 
РОКУ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ У МІСТІ НЕ ВМИКАЛИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

І 
ось нарешті на 13-тий місяць повномасштабної ві-

йни у прифронтовому нічному Харкові почали сві-

титися перші ліхтарі. Щоправда, лишень на пішохід-

них переходах.

— У нас важка ситуація, 

ми не включаємо освітлен-

ня в цілях безпеки жителів 

міста Харкова. Але зараз по-

чали підсвічувати пішохідні 

переходи. І це дуже важливо, 

бо наших мешканців треба 

убезпечити на дорозі, — за-

значив Харківський міський 

голова Ігор Терехов.

Наразі у місті вже підсвітили частину пішохідних пере-

ходів. Один з них на перетині вулиць Отакара Яроша та 

Єсеніна. Тут, щоб заживити ліхтар, комунальники монту-

ють сонячні панелі.

— Робота велася на 21 пі-

шохідному переході. Обрані 

ті, на яких найбільша концен-

трація ДТП. Заживлюємо ліх-

тарі від своїх мереж. А там, де 

немає технічної можливості, 

як на цьому перехресті, під-

ключаємо автономні джере-

ла світла як-от сонячні бата-

реї, — повідомив директор КП 

«Міськсвітло» Олексій Куян.

— Це дуже важлива справа, тому що тут жвавий рух, ба-

гато людей перетинають дорогу. Тому, дуже раді, що почи-

нають освітлювати переходи, — каже Денис.

— Це дуже зручно і вже незвично. До речі, я з настан-

ням темряви не ходжу. Радію з того, що місто відроджу-

ється. Я тут була і нікуди не виїжджала з самого початку. 

Пам’ятаю, як було страшно, як людей майже не було, а те-

пер, коли ліхтарі починають потроху працювати, — це здо-

рово, — радіє Марина. Згідно з інформацією профільного 

КП, підсвіченням певної частини пішохідних переходів 

охоплені практично всі райони міста. Найбільше вулич-

них ліхтарів — у Шевченківському та Салтівському райо-

нах. Вмикають ліхтарі з настанням ночі, а вимикають їх 

з початком комендантської години.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÂÅÑÍÛ!

ÄËß ÑÒÀÁÈËÜÍÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, МОЛОДЕЖИ 
И СПОРТА ХАРЬКОВСКОГО ГОРСОВЕТА ОРГАНИЗОВАЛ ТВОРЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ. РЕБЯТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСТЕРКЛАССЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

ÎÒÊÐÛÒÊÀ ÄËß ÌÀÌÛÎÒÊÐÛÒÊÀ ÄËß ÌÀÌÛ
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ВИ ЗА КОРДОНОМ У ВИМУШЕНІЙ ЕМІГРАЦІЇ Й ВПЕРШЕ ПОБАЧИЛИ БІГБЕН, НІАГАРСЬКИЙ ВОДОСПАД 
АБО ОКЕАН. ЧИ ЕТИЧНО Й ДОРЕЧНО ДІЛИТИСЯ ВРАЖЕННЯМИ Й ФОТО В СОЦМЕРЕЖАХ? А ЯК ЩОДО 
ПОХОДУ З ДІТЬМИ В БАСЕЙН ТА ЩАСЛИВОГО ФОТО В INSTAGRAM? АЩЕ ВІДЕО З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
З ДРУЗЯМИ В КАФЕ, СЕЛФІ В НОВІЙ СУКНІ, ФОТО З ГАРНИМИ МИТТЄВОСТЯМИ ПОВСЯКДЕННЯ… 
ЧИМ ІЗ ЦЬОГО ВАРТО ДІЛИТИСЬ У СОЦМЕРЕЖАХ? І ЧИ НЕ ЗАСМУЧУЄ ТАКИЙ КОНТЕНТ НАШИХ 
ВОЇНІВОБОРОНЦІВ? ДУМКИ У СУСПІЛЬСТВІ РОЗДІЛИЛИСЬ

А 
ми розкажемо, що про «дозвіл на публічну ра-

дість» кажуть спеціалісти з етикету, психологи та 

воїни ЗСУ з передової.

 БОЛЯЧЕ, КОЛИ ХТОСЬ ДЕМОНСТРУЄ РАДІСТЬ
Спеціалістка з етикету та моделювання поведінки Ан-

на Чаплигіна каже: «Мені боляче, коли хтось демонструє 

радість у соцмережах, коли люди виставляють радісні сто-

різ, мене це зачіпає, 

злюсь».

І ця позиція за-

раз дуже поширена, 

а таких коментарів 

ви знайдете чимало 

в медіапросторі.

На думку пані Ан-

ни, потрібно навчи-

тись розділяти наше 

право на життя, ра-

дість і появу вашої 

радості в публічному 

просторі. Це зовсім різні речі. І дійсно, спершу українці 

довго не могли дозволити собі радість. Були вагання: «Я 

можу дозволити собі цю радість чи ні? Іншим же погано». 

Окреме питання — не лише дозволити, а мати змогу від-

чувати радість. І є ще третій варіант: бачити людей, які вже 

змогли дозволити собі радість і щастя, і відчувати при цьо-

му спазм болю всередині. Чому ж нас так тригерять інші 

люди? Все через внутрішній конфлікт, який ми не можемо 

вирішити. Ми ставимо блок на життя зі щоденною радіс-

тю, але мало замислюємося про те, що цих днів життя нам 

назад ніхто в іншій формі не поверне.

 ВІДНОВЛЮЄМО ЗДАТНІСТЬ РАДІТИ ЖИТТЮ: 
ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО?

На думку Анни Чаплигіної, кожному з нас варто поду-

мати про відновлення здатності радіти життю.

– Ви нікому не зможете допомогти за відсутності ре-

сурсу! А наш ресурс — штука вичерпна. Відновлюється 

через відчуття життя. І не його болю, а саме радості. Тож 

зараз, прошу вас, навчаймося радіти кожній життєвій 

дрібничці наново. Пригадайте, що приносило вам радість 

до війни. А якщо це не приносить задоволення з першо-

го разу — спробуйте ще, а потім знову. Потурбуйтеся про 

радість не лише для своїх дітей. Дайте собі право на пер-

сональну радість.

 ПУБЛІКУВАТИ РАДІСНІ МИТІ В СОЦМЕРЕЖАХ 
ЗАРАЗ ЧИ ВЖЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ?

Потрібно володіти певною майстерністю, щоб вписати 

ваші сторіз і публікації у воєнний контекст. Що зазвичай 

зачіпає людей? Коли інші публікують контент один-в-

один таким, яким він був ще рік чи два тому. Складаєть-

ся враження, що та-

ка людина заперечує 

реальність. Начеб-

то в її світі нічого не 

відбулосяь. Весь час 

«плакатися» на загал 

теж не варто — лю-

дям і без вас вистачає 

суму. Найоптималь-

ніший варіант — по-

казувати своє життя, 

але в розрізі нових 

обставин.

Не володієте поки що такою майстерністю? Фахівці ра-

дять певний час поспостерігати за лідерами думок, яким 

це гарно вдається. А доти не слід публікувати на загал кон-

тент, в якому є тільки ваша чиста радість і насолода жит-

тям. Є два аргументи. По-перше, ви наче й не зобов’язані 

дбати про реакції оточення, та ця фраза була актуальна рік 

тому. Зараз, якщо ви позиціонуєте себе патріотом своєї 

країни, мусите дбати зокрема про людей своєї землі. Адже 

Україна — це у першу чергу люди, а не територія.

По-друге, вам може бути боляче від реакцій людей, се-

ред яких не всі можуть добирати слова. Просто подумай-

те, чи є у вас ресурс, щоб це витримати. Тобто потрібно 

грамотно навчитися доносити про себе інформацію: «Ось 

тут я доначу на байрактари, машини, тепловізори, а ось 

тут — відпочиваю з родиною». Важливо не лише те, що ви 

робите, а й наскільки влучно й коректно ви доносите це 

в публічну площину.

 ЩО Є В МОЄМУ ЖИТТІ, КРІМ ВІЙНИ?
На запитання «Чи мають українці приховувати свою ра-

дість під час війни, чи все ж ділитися нею назагал — нор-

мально?» психологиня Світлана Кіка згадує влучну цита-

ту однієї з колег: «У наше життя зайшла війна, а не наше 

життя зайшло у війну».

Саме так: життя триватиме, а війна закінчиться. І коли 

ви вже рік знаєте, що у вашому житті є війна, час запитати 

себе: «А що ще є в мо-

єму житті, окрім ві-

йни?» Експертка за-

певняє, ніхто не мо-

же забрати в людини 

право радіти життю, 

якимось дрібничкам 

чи великим важли-

вим подіям. Та саме 

на цьому етапі в ба-

гатьох вмикаються 

страх, сором, нерозу-

міння, як протистоя-

ти шаленому рівню агресії в суспільстві. Щоб упоратися 

з осудом, потрібно багато внутрішнього ресурсу. У стре-

сових умовах не у всіх його достатньо. І тому багато лю-

дей відмовляються ділитися радістю на загал, не бажаючи 

стикатися із потенційними конфліктами, негативом. Це 

цілком нормально. Та це не означає, що вам не можна по-

казувати миті радості. Навпаки, варто. Якщо людина має 

можливість відпочити і показує це в соцмережах, це може 

бутих нагадуванням для інших. Адже люди можуть «зали-

пати» в стражданні, тривожності про теперішнє й майбут-

нє, а чиєсь випадкове фото може допомогти їм замисли-

тись: «Може, й мені варто відпочити?»

 ЩО НЕ ТАК ІЗ ЛЮДЬМИ, ЯКІ КРИТИКУЮТЬ 
ІНШИХ ЗА РАДІСТЬ?

– Війна вмикає чорно-білий режим: є або перемога, 

або війна; або страждання і смерть, або нормальне життя. 

Те, що люди відпочивають, ходять у кафе, смажать шаш-

лики, йдуть у гори — це абсолютно не означає, що вони не 

долучаються до на-

ближення перемоги 

України. Саме ті, хто 

відпочиває достат-

ньо, набираються 

ресурсу, — стверджує 

психологиня Світ-

лана Кіка. — Після 

цього люди будуть 

ефективніше працю-

вати, заробляти гро-

ші, донатити чи во-

лонтерити. Хочеться, 

щоб українці перейшли до взаємопідтримки — це зробить 

сильнішими нашу спільноту й націю. Підсумовуючи, ска-

жу: право радіти в українців ніхто не забирав. Чи показу-

вати радість — кожен вирішуватиме для себе. Але в такому 

разі треба бути готовим до негативу та діалогів, адже не всі 

можуть впоратися з осудом.

І кілька слів про тих, хто засуджує та критикує інших 

людей за радість. Варто усвідомити, що такі люди або за-

галом схильні до критики, або ж собі не дозволяють відпо-

чити. Дозвольте собі радість і відпочинок за можливості. 

У кожного з нас крім війни, втрат, страшних подій має бу-

ти джерело відновлення в житті.

 НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЯ ПІДТРИМУВАТИ НАС
А ось що каже щодо оприлюднення радості воїн ЗСУ 

з позивним «Сова»:

– Ви — другий фронт, ви — наш тил. Те, що ви почуває-

тесь достатньо спокійно, щоб піти з друзями в кафе чи на 

пляж, — так має бути. І те, що ви почуваєтесь нормально 

та відносно безпечно, означає, що ми свою роботу роби-

мо на відмінно. Навіть ті, хто має змогу поїхати за кор-

дон і відпочивати там, — ви абсолютно нормальні люди, 

не маю нічого проти. Я й сам приїхав до України з-за кор-

дону, де вже довгий час працював, і став до лав Збройних 

Сил без повістки. Як і більшість тих, із ким я служу. Тож, 

будь ласка, відпочивайте і відновлюйте в собі сили. У нас 

попереду непростий шлях до перемоги. Ми відчуваємо ва-

шу підтримку, волонтерську, і це відчуття дорогого вартує. 

Тож, поповнивши відпочинком власний ресурс, не зупи-

няйтеся і у важливих справах для підтримки фронту.

ÏÐÀÂÈËÀ ÂÎЄÍÍÎÃÎ 
ÅÒÈÊÅÒÓ ÐÀÄÎÑÒI
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ÍÀØÅ ÊÐÅÄÎ — 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ 
È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
В условиях полномасштабной войны Борис Галагань 
работает озеленителем КП «Объединение парков 
культуры и отдыха г. Харькова».

Борису Владимировичу часто приходилось работать 

в опасных условиях. Несмотря на это, он не оставил го-

род, потому что понимает 

важность своего труда для 

харьковчан, рассказали на 

предприятии:

— Мастерство и каче-

ство — это кредо в работе 

Бориса Владимировича. Он 

всегда надеется, что каж-

дый день принесет только 

лучшее.

ДЕРЖИМ МЕДИЦИНСКИЙ ФРОНТ
Сестра-хозяйка коммунального некоммерческого 

предприятия «Городская поликлиника № 9» Наталья 

Малеева с первого дня войны также постоянно нахо-

дилась на своем рабочем 

месте.

Как сообщили в Депар-

таменте здравоохранения, 

с начала полномасштабно-

го вторжения Наталья Ма-

леева следила за порядком 

в помещениях здания мед-

учреждения и на прилегаю-

щих территориях. В конце 

марта 2022 года пережила 

артобстрел поликлиники и принимала непосредствен-

ное участие в устранении его последствий.

Продолжаем работать и верить в Победу!

ХТОСЬ У ЦЮ БАГАТОПОВЕРХІВКУ НА ПІВНІЧНІЙ САЛТІВЦІ ЗАСЕЛИВСЯ ЛИШЕ 
НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ ТА ПОЧАВ РОБИТИ РЕМОНТ У СВОЇЙ КВАРТИРІ. А ДЕХТО ТУТ 
ПРОЖИВ ДЕСЯТКИ РОКІВ ДОВГОГО ТА ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ. ТАК БУЛО, ПОКИ 
ПО БУДИНКУ НЕ ПОЧАЛИСЯ ПРИЛЬОТИ

В
ікна висотки згасали на очах. 

Люди намагалися врятувати 

своє життя та бігли. Бігли, хто 

куди міг на той момент. Головне — по-

далі від снарядів та ракет.

— У перші дні було дуже страшно. 

Ніхто нічого не розумів. Сподівалися, 

що все скоро скінчиться, — розповідає 

Галина. — Коли влучило у будинок, то 

мене з чоловіком просто знесло з ліж-

ка, хоча ми тоді були далеко не тендітні. А найстрашні-

ше було, коли влучило у школу. Не можна було зрозуміти, 

звідки воно летить. Здавало-

ся, що з усіх сторін. Ми не ви-

тримали. Я поїхала 5 березня, 

а чоловік приєднався до мене 

трохи пізніше. Ми любили 

свій дім, свій район, тут ба-

гато чого зроблено власними 

руками. Виховали хороших 

дітей. Дуже за ними скучила, 

ми не бачилися майже рік. 

Скучила за друзями. Усіх розкидало по 

містах та країнах. Ми вже повернулися, а вони — ні. Бу-

ли у Кременчуці, але Харків 

не змогли полишити надовго. 

Тому і тут.

— З торця будівлі було 

три влучання, ще влучання 

у квартиру на шостому повер-

сі, ще одне у лоджію на тре-

тьому поверсі. А з 5-го по 8-й 

поверхи — суцільне провалля, 

яке зараз завалене будівель-

ним сміттям, уламками, ме-

блями, речами, побутовою технікою, — розповів виконроб 

будівельної організації Ігор Лисенко. — Зараз ми демонту-

ємо аварійні конструкції на 

верхніх поверхах. Вже розі-

брали машинне відділення, 

куди теж прилетіло. Пра-

цюємо за узгодженим про-

єктом. Роботи тривають за 

графіком. Після демонтажу 

будемо відновлювати будів-

лю, щоб змогла прийняти 

своїх господарів.

Колись затишний та зелений мікрорайон. 
Північна Салтівка. У кожного будинку є 
свої руйнування, серед постраждалих 
і ось ця висотка. По ній було кілька влучань 
і як результат — численні пошкодження, 
які зараз вже відновлюють будівельники.

В
се, що пов’язано з моїм життям, 

моїми спогадами — тут: дитячий 

садок, школа, рідний дім. Тут 

усі родичі, друзі та знайомі, у більшості 

з яких зруйновано житло. Це дуже боля-

че, — каже Ганна.

— Важко подумки перенестися у той 

час, коли сиділи в коридорі і здригалися 

від гучних звуків вибухів. Дружина по-

стійно трималася за ікону і молилася, — 

пригадує Віталій. — Бачили все на власні 

очі: і танк, що стріляв, і ракети. Всі бу-

ли нажахані, родичі дзвонили і плакали, 

питаючи, що ж буде далі і благали нас 

виїхати звідси. Ми поїхали 5 березня. До 

останнього сподівалися, що будинок за-

лишиться цілим. Але ні. Якби ми зали-

шилися, то загинули б. Квартира повністю згоріла, стіни 

впали. Нічого не залишилося.

— Весь процес відновлення будинку розділили на кіль-

ка черг. По-перше, демонтаж зруйнованих конструкцій. 

Це було дуже складно. Будинок зазнав 

великих ушкоджень. Але ми впоралися. 

По-друге, монтажні роботи. Побудуємо 

нові зовнішні стіни, встановимо плити 

перекриття та перегородки. Наприкін-

ці — оздоблювальні роботи та відновлен-

ня внутрішньобудинкових мереж. Також 

відремонтуємо дах. Працюємо швидко, 

але якісно, — повідомив виконроб буді-

вельної організації Валерій Гончаров.

Рішенням позачергової сесії Харків-

ської міської ради 28 лютого були внесені зміни до бюдже-

ту Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

Використовуючи вільний залишок бюджетних коштів 

та перерозподіл раніше затверджених бюджетних призна-

чень планується збільшити видатки на від-

новлення житлового фонду (після обстрі-

лів) на 150 млн грн, поточний та капіталь-

ний ремонт внутрішньобудинкових систем 

теплопостачання та постачання холодної 

і гарячої води — на 110 млн грн, рекон-

струкцію та капітальний ремонт вулично-

дорожньої мережі — на 40 млн грн, забез-

печення безперебійного функціонування 

комунальних підприємств та установ — на 

105,5 млн грн.

ßÊ ÐÀÍIØÅ ÂÆÅ ÍÅ ÁÓÄÅ

ÏËÀÍÈ ÍÀ ÐIÊ: 
ßÊÍÀÉÁIËÜØÅ ÂIÄÁÓÄÓÂÀÒÈ

Харківський міський голова Ігор Терехов: «Приємно, що завдяки нашій 
з вами праці ми вже бачимо результати ремонту пошкоджених будинків. 

В планах на рік — відбудувати якнайбільше зі зруйнованого окупантами. Щиро 
радію одностайній підтримці моїх колег та харків’ян, які працюють на відбудову 

міста та готові особисто допомагати робити Харків ще кращим».
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ÆÎÄÍÎÃÎ ØÀÍÑÓ ÆÎÄÍÎÃÎ ØÀÍÑÓ 
ÀÂIÒÀÌIÍÎÇÓÀÂIÒÀÌIÍÎÇÓ
ПІСЛЯ ЗИМОВОЇ «СПЛЯЧКИ» НАШОМУ ОРГАНІЗМУ 
ПОТРІБНІ СИЛИ, А ВІДТАК  ВІТАМІНИ, ЩОБ 
АДАПТУВАТИСЯ ДО НОВОГО РЕЖИМУ ТА ПОБОРОТИ 
СЕЗОННУ ДЕПРЕСІЮ. ЯКЩОЖ ЇХ ДУЖЕ МАЛО, 
ТО ЛЮДИ ХВОРІЮТЬ НА АВІТАМІНОЗ

Н
авесні ми дійсно більше відчуваємо втому, сон-

ливість, занепад сил і дратівливість. На гребінці 

помічаємо більше волосся, а колір обличчя за-

лишає бажати кращого. Але це не завжди говорить про те, 

що у нас авітаміноз. Звичайно, це можуть бути дзвіночка-

ми ослабленого імунітету, неправильного харчування, не-

стачі нутрієнтів в організмі, але діагноз «авітаміноз» може 

показати лише аналіз крові.

Авітаміноз — це захворювання, яке виникає внаслідок 

повної відсутності певного вітаміну в організмі.

Загальні симптоми авітамінозу:

 головний біль;

 втома;

 млявість;

 нудота;

 сонливість;

 часті застуди;

 м’язова слабкість;

 зниження імунного бар’єру.

Однак не варто забувати, що повний авітаміноз — це 

рідкість. Зазвичай, до кінця зими в організмі не вистачає 

однієї вітамінної групи. Визначити конкретний список 

практично неможливо, тому лікарі схиляються до того, 

що потрібно пройти повний вітамінний курс.

ПРОДУКТИ, ЯКІ МІСТЯТЬ НЕОБХІДНІ ВІТАМІНИ
Що робити, якщо немає ані часу, ані коштів, аби ліку-

вати весняний авітаміноз? Подолати цю хворобу допомо-

жуть доступні продукти, які є джерелами потрібних вам 

вітамінів. Залежно від того, якої речовини не вистачає, 

слід збагатити свій раціон відповідними продуктами:

А — морква, якісне вершкове масло, квасоля, буряк, гарбуз 
і теляча печінка.

В1 — гречка, свинина, картопля (відварена або запечена), 
вівсянка, горіхи і рис.

В2 — молоко, мигдаль і нежирна свинина.
В3 — яйця, риба, куряче м’ясо, арахіс, чорнослив і сир.
В5 — цільнозерновий хліб, риба та м’ясо.
В6 — печінка, висівки, пророщені зерна пшениці.
В9 — буряк, квасоля, морква, салат і зелені овочі.
В12 — яйця і кисломолочні продукти.
С — цитрусові фрукти, капуста, яблука, ківі і шипшина.
D — сир, риб’ячий жир, гриби і масло.
Р — печінка яловича, молоко і горіхи.

ЯК ПРАВИЛЬНО ХАРЧУВАТИСЯ, 
ЩОБ НЕ БУЛО АВІТАМІНОЗУ
 Бажано щодня їсти свіжі овочі, зелень.

 Готуйте основні страви правильно: білкова складова 

і гарнір з помірною кількістю жирів.

 Дуже корисні каші, адже вони багаті на вітамі-

ни та мікроелементи. Щоб уникнути проблем з безсо-

нням і стресовими станами організму, варто тримати під 

контролем рівень вітаміну В в організмі. Саме такі крупи, 

як кіноа, гречка і подрібнений овес містять його в макси-

мальній кількості, тому так важливо включати їх до свого 

раціону.

 Також м’ясо періодично замінюйте рибою та море-

продуктами.

 Не розварювати овочі. Інтенсивне готування руй-

нує більшість вітамінів та інших цінних речовин, тому 

при приготуванні овочів варто дотримуватися правила al 

dente, тобто залишати їх злегка твердуватими.

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ, ЯКІ ВАРТО 
ДОДАТИ ДО РАЦІОНУ
 СПАРЖА. Доступний і смачний овоч. Містить віта-

міни групи В, С і фолієву кислоту.

 БРОКОЛІ. Капусту можна смачно приготувати на 

парі або в клярі. У зеленому овочі багато хлорофілу і мі-

кроелементів (кальцій, магній, цинк, залізо).

 БІЛОКАЧАННА КАПУСТА БЕЗ ОБРОБКИ. Во-

на обов’язково має бути присутня в раціоні тих, хто страж-

дає від нестачі вітаміну С, адже саме в ній цього вітаміну 

міститься більше, ніж у лимонах.

 КВАШЕНА КАПУСТА. Завдяки ферментації без 

високих температур зберігає всі корисні речовини. Також 

є джерелом бактерій, що позитивно впливають на роботу 

ШКТ.

 БУРЯК. Містить вітаміни С, В
1
, В

2
, Р, РР, нормалізує 

роботу кишківника. Ще буряк містить вуглеводи — джере-

ла енергії для клітин.

 АВОКАДО вважається одним 

з найбільш корисних продуктів. Вітамі-

ни А, Е і С, група В — те, що треба у вес-

няний період. Також в авокадо, крім ко-

рисних жирів, міститься магній. Досить 

з’їсти два великих авокадо в день, щоб 

отримати добову норму цього мінералу. 

Якщо ви будете поєднувати магній з віта-

міном D, обидва елементи ефективніше 

засвояться і принесуть більше користі ва-

шому імунітету.

 ХУРМА у високій концентрації 

містить вітамін А, необхідний для імунної 

системи, шкіри та зору.

 КІВІ — джерело вітаміну С і калію.

Корисний як для профілактики хвороб, 

так і для підтримки організму загалом.

 ГРАНАТ (або свіжовичавлений 

сік). Позитивно впливає на кровообіг, виводить шлаки та 

токсини та містить вітаміни К, С, В
9
 і В

6
.

 ЦИТРУСОВІ (лимони та грейпфрути). Вони спри-

яють підвищенню імунітету, оскільки багаті на вітаміни 

А і С, містять багато води і запобігають зневодненню, ха-

рактерному для організму в цей сезон. Якщо грейпфрути 

ви можете просто з’їсти, то лимон найкраще додати в во-

ду, яку ви п’єте протягом усього дня, або в чай. До речі, за 

це вам подякує не тільки імунітет, але й шкіра, яка посту-

пово набуде пружності й свіжості.

Крім того, пам’ятаємо, що:
 Курячі яйця — один з найкорисніших для здоров’я 

продуктів. У складі яєчних жовтків є велика кількість ві-

таміну D. Наявність курячих яєць у щоденному меню до-

поможе зміцнити ваш імунітет, забезпечить правильну 

роботу щитовидної залози, а також функцію серцево-су-

динної системи.

 Шипшина — абсолютний лідер за вмістом вітаміну С: 

у 100 грамах цієї рослини ви знайдете колосальний вміст 

вітаміну С, що в 7 разів перевищує добову норму, а та-

кож необхідну кількість вітаміну А. Відвар шипшини —

унікальний засіб, який значно покращує стан здоров’я, 

тонізує організм і усуває дефіцит вітамінів А, В
2
, Е, С, Р 

і К. Для приготування напою необхідно висипати в тер-

мостійку ємність (наприклад, термос) ягоди і залити окро-

пом. Закрити і дати настоятися протягом декількох годин.

 Відвар калини також здатний поновити баланс бага-

тьох вітамінів. Для його приготування слід одну столову 

ложку ягід залити 250 мл окропу і настоювати протягом 

4–5 годин. Готовий напій процідити і пити по 1/2 склянки 

двічі на добу.

 Горіхи — цінне джерело вітамінів А і Е, які найкра-

ще засвоюються в компанії один з одним. Мигдальні або 

волоські горіхи — чудовий перекус, який швидко усуне 

голод і наситить організм корисними мінералами і аміно-

кислотами.

ЩО ЩЕ СЛІД ДОДАТИ ДО СВОГО РАЦІОНУ

 Свіжовичавлений морквяний або гарбузовий сік 

з невеликою кількістю меду. Пити такий коктейль щодня.

 Пророщені зерна пшениці, гороху або квасолі є дже-

релом вітамінів і корисних мінералів.

 Велику популярність має супервітамінний засіб. Для 

його приготування слід змішати і подрібнити в однакових 

пропорціях родзинки, лимон, журавлину, курагу і волось-

кі горіхи. Отриману суміш залити медом і приймати що-

дня вранці по 1 столовій ложці.
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Ãîðîñêîï íà 7 ìàðòà
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Вы — в плену романтических иллюзий, влюблены или 

же находитесь в поиске любовных приключений. Види-

мо, весна так влияет. При таком раскладе легко вообще 

позабыть о работе. А впрочем, дела идут своим чередом, 

без особых потерь.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Думать о нудной рутине совершенно не хочется. У вас 

будут волнительные свидания. А еще дружеские поси-

делки, прогулки. Сегодня вы сможете стать организато-

ром коллективного развлекательного мероприятия.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Много работы, но вы быстро справляетесь. Вы будете 

часто задумываться о карьере, собственных перспекти-

вах, но пока это, вероятно, только планы. Что касается 

личных чувств, то тут вас определенно ждет удача.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Открываются новые возможности. Все получится — 

ваша интеллектуальная активность сейчас на пике. Что 

вам мешает, так это эмоции и безосновательные пере-

живания за близких. Главное — не нервничайте. Деньги 

лучше откладывать, в конце месяца они вам пригодятся.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Кажется, что вас игнорируют, не замечают, задвигают 

на второй план. Особенно это касается деловых вопро-

сов. Лучше такие проблемы просто отпустить. В свое 

время все решится. Зато в семейной жизни все склады-

вается наилучшим образом.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
В центре внимания — семейные дела, помощь род-

ным. Могут быть приятные новости, касающиеся близ-

ких друзей. Вы склонны к альтруистическим поступкам, 

и благородные порывы — к лучшему. Вам вскоре отпла-

тят той же монетой.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сейчас не время для трудовых подвигов. Вы часто 

отвлекаетесь, да и здоровье пошаливает, что вполне 

естественно в первые весенние недели, когда снижены 

иммунные ресурсы организма. Поэтому важных дел не 

планируйте. Все, что может подождать — пусть ждет.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Вам не хватает душевной гармонии. Главное, не уны-

вать. У вас есть друзья, и они готовы прийти на помощь. 

Попробуйте поговорить о том, что вас волнует. Это мо-

жет касаться как деловых вопросов, так и всего осталь-

ного. Решение будет найдено.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Вы чересчур активны, даже азартны, готовы к рис-

ку. К тому же у вас куча энергии, так что легко найдете 

приключение себе на голову. Причем, даже пустившись 

во все тяжкие, можете рассчитывать, что вам все сойдет 

с рук. И все же проявите рассудительность!

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
После периода неопределенности, вы вдруг почув-

ствуете под ногами твердую почву и будете в спешном 

порядке завершать дела и перекраивать планы на буду-

щее. Кажется, перед вами открылась хорошая перспек-

тива. А вместе с ней вы ощущаете прилив энергии.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Прорехи в финансовой сфере вы сможете легко 

компенсировать. Вокруг вас множество интересных лю-

дей, вам везет в любви. В семейной жизни царит гармо-

ния. Все денежные ограничения кратковременны, у вас 

есть четкий план — и вы идете по правильному пути.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Кое в чем вы последнее время сомневались, не могли 

принять важное решение. Или же не в силах были со-

ставить планы на будущее. Всему этому на предстоящей 

неделе придет конец. Вы увидите перед собой конкрет-

ные цели и будете точно знать, что делать дальше.
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По горизонтали: 2. Католическая 

литургия. 6. Род, поколение. 7. Жестяной 

сосуд цилиндрической формы с крыш-

кой. 8. Группа сообщников, объеди-

нившихся для достижения своих целей. 

9. Упразднение, уничтожение. 11. На-

клонный типографский шрифт. 14. Ве-

щество, вырабатываемое пчелами и слу-

жащее им материалом для постройки 

сот. 15. Купол на длинной ручке для за-

щиты от дождя, солнца. 18. Простейшая 

деформация тела. 20. Электрический 

предохранитель. 23. Промышленное 

предприятие. 24. Занавесь. 25. Твердое 

топливо. 26. Грубая хлопчатобумажная 

ткань.

По вертикали: 1. Высшая степень, 

вершина чего-нибудь. 2. Отходы при 

молотьбе. 3. Короткий абзац, подразде-

ление главы. 4. Колпак, надеваемый на 

лампу для защиты глаз от света. 5. Люби-

мое занятие для себя, на досуге. 9. Вер-

тикальный склон. 10. Предмет посуды. 

12. Бревно, толстый брус, укрепленный 

стоймя. 13. Линия железной дороги, отходящая в сто-

рону от главного пути. 16. Ломаная линия. 17. 1/360 

окружности. 19. Тонкая холоднокатаная отожженная 

листовая сталь. 21. Несущая плоскость какого-нибудь 

движущегося аппарата. 22. Участок земли между до-

мовыми постройками одного владения.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Месса. 6. Семья. 7. Бидон. 8. Клика. 9. Отмена. 11. Курсив. 14. Воск. 15. Зонт. 18. Сжатие. 20. Пробка. 

23. Завод. 24. Штора. 25. Уголь. 26. Гарус.

По вертикали: 1. Зенит. 2. Мякина. 3. Стих. 4. Абажур. 5. Хобби. 9. Отвес. 10. Миска. 12. Столб. 13. Ветка. 16. Зигзаг. 

17. Градус. 19. Жесть. 21. Крыло. 22. Двор.

ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ

 Ингредиенты:

кефир — 1стакан;

яйцо — 1 шт.;

сода — 1/2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

майонез — 1 ч. л.;

мука — 1 стакан;

кетчуп — 2 ст.л.;

соленые огурцы — 2 шт.;

молочная колбаса — 150 гр.;

помидоры — 2 шт.;

сыр твердый — 150 гр.

 Способ приготовления

Смешать кефир с яйцом, содой, солью, майонезом 

и мукой. Вымесить тесто как на оладьи. Выклады-

ваем тесто на смазанную маслом разогретую сково-

роду, жарим 2 минуты и переворачиваем. Смазываем 

кетчупом, посыпаем порезанными на кубики соле-

ными огурцами, колбасой. Затем выкладываем по-

резанные на дольки помидоры и посыпаем тертым 

сыром. Накрываем крышкой и жарим 5–7 мин. на 

медленном огне. Пицца на сковороде готова!

ПАСТА С СЫРОМ, 

ВЕТЧИНОЙ И СПЕЦИЯМИ

 Ингредиенты:

спагетти — 1 уп.;

бекон — 150 г;

сливки — 150 г;

яйца — 2 шт.;

сыр — 200 г;

чеснок — 1 зубчик;

зелень — 1 пучок;

соль и перец — по вкусу.

 Способ приготовления:

Для начала отвариваем спагетти. Далее берем ско-

вороду и обжариваем со всех сторон бекон.

Сыр натираем на терке, чеснок пропускаем через 

пресс, зелень мелко рубим ножом.

Отделяем белки от желтков, солим и перчим 

желтки по вкусу — взбиваем вилкой.

Добавляем к желткам сливки, сыр, чеснок, зелень 

и специи. Выкладываем к бекону спагетти, заливаем 

все соусом и под крышкой доводим блюдо до готов-

ности.

Приятного аппетита!

ÓÆÈÍ ÄËß ËÅÍÈÂÛÕ: ÓÆÈÍ ÄËß ËÅÍÈÂÛÕ: 
ÁÛÑÒÐÎ, ÏÐÎÑÒÎ, ÂÊÓÑÍÎ!ÁÛÑÒÐÎ, ÏÐÎÑÒÎ, ÂÊÓÑÍÎ!
Бывают дни, когда ну совсем нет сил готовить. И в этом нет ничего страшного. Предлагаем вам пару рецептов 
«ленивого», но вполне сытного и быстрого ужина, без лишней суеты и усилий.
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