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Х
арківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що дня-

ми провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку 

в місті особами, за підсумками яких була досягнута домов-

леність щодо можливості частково ввімкнути освітлення у вечірній 

час. Поки що освітлення працюватиме у тестовому режимі — з 18:00 

до 19:30, але поступово географія увімкнень розширюватиметься, 

а  час роботи вуличних ліхтарів збільшуватиметься, зазначив мер: 

«За рік війни сталося чимало ДТП, у яких постраждали люди. Знаю, 

бо сам неодноразово чув, що багатьом харків'янам важко пересува-

тися містом, коли темніє. І ось у Харкові нарешті з'явиться вуличне 

освітлення. Переконаний, що це крок у правильному напряму, який 

сприятиме безпеці харків'ян та зменшенню кількості ДТП».

ВЖЕ БІЛЬШЕ РОКУ ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ СВІТЛА У ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ В ХАРКОВІ БУЛИ, 
ЗДЕБІЛЬШОГО, ЛИШЕ ФАРИ АВТОМОБІЛІВ. УВЕЧЕРІ 7 БЕРЕЗНЯ ПОЧАЛИ ПІДСВІЧУВАТИ ЦЕНТРАЛЬНІ 

МАГІСТРАЛІ ТА ІНШІ НАЙБІЛЬШ ЗАВАНТАЖЕНІ АВТОМОБІЛЯМИ ДОРОГИ МIСТА
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ÍÈÊÀÊÈÕ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ 

ÍÅ ÁÓÄÅÒ!
Руководитель Офиса Президента Украины 

Андрей Ермак провел разговор в режиме видеосвязи 
с генералом армии Соединенных Штатов Америки, 
бывшим Главнокомандующим силами НАТО в Европе 

(1997–2000) Уэсли Кларком.

Андрей Ермак поблагодарил за поддержку Укра-

ины и соответствующие мощные публичные мессе-

джи во время полномасштабной войны, развязан-

ной россией против нашей страны, в частности об 

ускорении предоставления необходимой помощи.

Глава ОП подчеркнул, что украинская армия ну-

ждается в оружии, которое поможет ей продолжать 

освобождать оккупированные агрессором терри-

тории и защищать объекты инфраструктуры и гра-

жданское население: «Украина не готова ни к каким 

компромиссам относительно своего суверенитета 

и территориальной целостности»

Вместе с тем Андрей Ермак напомнил, что Пре-

зидент Украины Владимир Зеленский в ноябре про-

шлого года представил формулу мира, отражающую 

видение Украинским государством того, как должна 

завершиться эта война.

Андрей Ермак также рассказал Уэсли Кларку о ре-

комендациях по гарантиям безопасности для Укра-

ины, которые называются «Киевский договор по 

безопасности» и были наработаны международной 

группой во главе с руководителем Офиса Прези-

дента Украины и бывшим Генеральным секретарем 

Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном. «Украина 

очень рассчитывает на голос людей с таким огром-

ным военным и политическим опытом», подчерк-

нул Руководитель Офиса Президента. Уэсли Кларк 

со своей стороны выразил уверенность в том, что 

Соединенные Штаты будут поддерживать Украину 

в этой войне столько, сколько будет необходимо.

В ПРОШЛОМ ГОДУ БОЛЕЕ 1,5 ТРЛН ГРН БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ, 
768 МЛРД ГРН  НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ: «НЕСМОТРЯ НА ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ АТАК, 
МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕСОКРУШИМОСТЬ УКРАИНЫ. И ЭТО ПРИОРИТЕТ. УКРАИНА  
МОЩНОЕ ГОСУДАРСТВО, УМЕЮЩЕЕ ЗАЩИЩАТЬ ЖИЗНЬ», ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА ЗАСЕДАНИИ КОНГРЕССА МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАБМИНА, ВЕРХОВНОЙ РАДЫ, ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, 
СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВ  ПАРТНЕРОВ УКРАИНЫ

В 
планах по восстановлению на текущий год — 

строительство защищенных объектов энергети-

ческой инфраструктуры, обеспечение водоснаб-

жения на юге Украины, восстановление коммунальных 

сетей в деоккупированных населенных пунктах, строи-

тельство мостов и железнодорожного полотна на клю-

чевых направлениях и расширение экспортного потен-

циала. Кроме того, в скором времени начнут работу три 

большие жилищные программы.

Украина рассчитывает на финансовую помощь США 

и Евросоюза в вопросе быстрого восстановления важ-

ной инфраструктуры, в частности объектов энергетики. 

Кроме того, через инициированную Президентом фан-

дрейзинговую платформу United24 собрано бо-

лее 500 млн грн на быстрое восстановление.

— Мы сохранили функциональность государ-

ства, сделали так, что наличие украинского флага 

означает наличие нормальной жизни. Мы возвра-

щаем людям транспорт, связь, социальные выплаты, меди-

цинское обслуживание, поставки электричества, восстанав-

ливаем инфраструктуру, — отметил Владимир Зеленский.

Сейчас в Украине зарегистрировано почти 5 млн ВПЛ, 

а их фактическое количество — около 7 млн человек. Еще 

около 5 млн украинцев нашли убежище за пределами 

страны. В 2023 году приоритетом будет временная инте-

грация перемещенных лиц на новых местах жительства 

и подготовка к возвращению их в места постоянного про-

живания. Правительство разработало Стратегию государ-

ственной политики внутреннего перемещения до 2025 го-

да и пошаговый план реализации этой стратегии. В рам-

ках заседания Конгресса также состоялось внеочередное 

заседание Кабинета Министров, на котором была утвер-

ждена Государственная антикоррупционная программа 

на 2023–2025 годы.

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ ÒÐÈ ÆÈËÈÙÍÛÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Крупнейшая международная туристическая выставка 
ITB Berlin открылась в Берлине (Германия). Традиционно 
на мероприятии представлен и Харьков, сообщили 
в Департаменте международного сотрудничества ХГС.

Т
уристический стенд Украины посетили мэр Бер-

лина Франциска Гиффай, координатор федераль-

ного правительства по морской экономике и ту-

ризму Федерального министерства экономики и защиты 

климата Дитер Янечек и руководство ITB Berlin. Гости вы-

разили поддержку Украине и отметили, что очень важно 

представлять Харьков на подобных мероприятиях.

Со стендом Украины также ознакомилась делегация 

Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) 

во главе с Генеральным секретарем Зурабом Пололика-

швили, который подчеркнул значение Украины для все-

мирного рынка туризма и необходимость донесения ин-

формации о реальных событиях в городах широкой обще-

ственности.

В Департаменте также отметили, что накануне Харьков 

презентовали на форуме Twin Cities World Tourism Forum, 

организованном Всемирным туристическим форумом го-

родов-побратимов и муниципалитетом Бинген-на-Рейне. 

В рамках выступления представители Харькова отметили 

важность партнерских связей, особенно во время войны 

и в чрезвычайных ситуациях. Так, за год войны Харьков 

подписал новые партнерские соглашения с городами Лю-

блин (Польша) и Турку (Финляндия).

Урочистий прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня 
пройшов у Харкові. У ньому взяли участь представниці 
військових частин, вищих навчальних закладів, 
правоохоронних органів, прикордонної служби, ДСНС, які 
отримали нагороди за вагомий внесок в обороноздатність 
міста-героя Харкова і Слобожанщини та вірність 
українському народові.

Х
арківський міський голова Ігор Терехов вручив їм 

медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почес-

ні грамоти Харківської міської ради, Почесні гра-

моти виконавчого комітету міської ради та Подяки місь-

кого голови. Мэр також привiтав кращіх працівниц різних 

сфер життєдіяльності міста: промисловості, цивільного 

захисту, бізнесу, медицини, освіти, правоохоронної діяль-

ності та інших.

Ігор Терехов зазначив, що їхній щоденний внесок у на-

ближення перемоги України в війні — неоціненний:

— Раніше ми казали, що захищаємо та оберігаємо вас, 

але зараз це неактуально, бо в наш дім прийшла війна, во-

на увірвалася в життя кожного з нас, змінила плани. Тисячі 

жінок зі зброєю в руках боронять нашу землю від ворога 

поруч з чоловіками. Хтось рятує дітей, хтось лікує, хтось 

навчає… Я хочу щиро подякувати кожній з вас за те, що, 

попри всі труднощі, які звалилися на ваші плечі, ви про-

довжуєте гідно з ними справлятися, працювати та допо-

магати. І ми обов’язково переможемо! Я вітаю вас зі свя-

том весни і дуже хочу, щоб наступне 8 Березня ми зустріли 

разом у мирному українському місті-герої Харкові. Бажаю 

міцного здоров’я, сонячного настрою, успіхів і родинного 

щастя. Будьте завжди щасливими та усміхненими!

На заході виступили харківські артисти та військові.

ÇI ÑÂßÒÎÌ, ÇÀÕÈÑÍÈÖI!

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ Â ÁÅÐËÈÍÅ
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СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ

Более 70 детей и подростков приняли участие 
в онлайн-конкурсе по воркауту «Стальные мускулы», 
который проходил с 23 января по 25 февраля. На днях 
в Харькове состоялось награждение победителей.

В возрастной категории до 9 лет победу одержал Ан-

дрей Грудина. Среди спортсменов от 10 до 14 лет места 

распределились следующим образом: первое место 

занял Вадим Шевченко, второе — Кирилл Григур-

ко, третье — Максим Клочко. Среди юношей 16 лет 

и старше лучшим стал Владислав Матвеев, серебря-

ным призером — Виктор Кульковец, а бронзовым — 

Андрей Вороной. Отдельную награду за лучшее тех-

ническое выполнение упражнений получил Роман 

Демченко.

Директор Департамента по делам семьи, молодежи 

и спорта ХГС Александр Власенко вручил победите-

лям дипломы и подарки.

Яна:
— Це дуже гарно! Тому що весь 

час доводилось пересуватися, ко-

ли вигулювали собаку, з ліхтари-

ком, а на собаку заради його без-

пеки вдягати ошийник, що сві-

титься.

Валентина та Андрій:
— Це правильне рішення міської влади. Я гадаю, що 

безпекова ситуація дозволяє. Мабуть, військові дозволи-

ли, а вони знають, як краще. Якщо це не заважає обороні 

міста, то хай буде. Так, на пішохідних переходах це було 

необхідно, ДТП було багато — і з пішоходами, і машини 

билися.

Володимир:
— Я живу поруч із дорогою. У мене це автоматом, коли 

переходжу дорогу, дивитися праворуч-ліворуч. Тому, якщо 

є можливість увімкнути ліхтарі, то добре, а якщо ні — ще 

почекаємо.

Павло:
— Супер! Я б скрізь увімкнув, 

а не один ліхтар над переходом. 

Я розумію, що не вмикали світ-

ло, щоб ворог не бачив, куди тре-

ба бити. Але ж ракета не летить 

на світло, вона летить за коорди-

натами. Харків завжди був міс-

том молоді та руху: ходили натовпи та звідусіль гриміла 

музика. А зараз виходиш — усюди темрява, на серці нема 

радості. Є впевненість, що Харків буде ще кращим, ніж до 

війни. Тож чекаємо на перемогу і будемо відбудовувати.

Віталій:
— Харків дуже повільно по-

вертає собі світло. Усі інші міста 

сяють вогнями, а у нас тільки по-

чали. Мені здається, треба було 

раніше, хоча я розумію, що жи-

ву у прикордонному місті, і була 

свого часу небезпека.

Шаміль:
— Я нещодавно був у Львові, 

гуляв вечірніми вулицями — там 

скрізь світять ліхтарі. От і Хар-

ків повертається до нормально-

го життя. Порівнюючи з тим, що 

було на початку війни, і зараз — 

небо і земля. Тоді центром йшло 

від сили троє людей, а зараз дуже багато йде у справах, або 

просто вийшли подихати повітрям.

Світлана:
— Це правильне рішення. Бу-

ло дуже небезпечно переходи-

ти дорогу восени й взимку, та й 

просто пересуватися вулицями 

у темний час. Зараз ще теж тем-

ніє рано, тому своєчасно зробле-

но.

Ольга:
Я просто щаслива! Вдячна 

усім, хто працював над вирішен-

ням цього питання, бо ми ж ро-

зуміємо, у місті, що розташоване 

на кордоні з ворогом, це склад-

но. Вдячно нашому міському го-

лові. Він усе робить правильно. 

Особливо вдячна за те, що світло 

з`явилося як подарунок на перше весняне свято. Це дарує 

нам надію, це добрий знак. Харків найкращий!

I ÁÓÄÅ ÑÂIÒËÎ

На улице Лозовской в Холодногорском районе бригады аварийно-восстановительных работ комплекса 
«Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
проводят замену технически изношенного участка магистрали диаметром 200 мм.

З
емляные работы проводили крайне аккуратно, 

чтобы не повредить другие коммуникации, распо-

ложенные на участке, рассказал начальник район-

ной службы Александр Сирко:

— Замене подлежит более 40 м технически изношен-

ного трубопровода. Уже завершаем все подготовительные 

работы, в том числе и пайку полиэтиленовой трубы, срок 

эксплуатации которой составляет более 50 лет. Водоснаб-

жение будет приостановлено только на короткое время 

переподключения сетей. После возобновления подачи 

воды территорию благоустроим.

Также на днях ремонтные бригады предприятия устрани-

ли пять аварийных ситуаций на сетях холодного водоснаб-

жения и привели в порядок шесть смотровых колодцев.

Масштабный волонтерский творческий проект 
«Вернем детство в Украину» при участии 
харьковского театра установил национальный 
рекорд Украины.

В 
Департаменте культуры Харьковского 

горсовета отметили, что в рамках ини-

циативы прошло наибольшее количе-

ство мероприятий международного волонтер-

ского тура в поддержку пострадавших от войны 

и эвакуированных детей.

Так, во время га-

стролей по трем стра-

нам Европы команда 

театра «Дети будуще-

го» подарила празд-

ник 9007 детям, кото-

рые оказались в эва-

куации. Тур продол-

жался с 20 февраля по 

3 марта по маршруту: 

Польша (Краков), 

Германия (Леверку-

зен, Берлин, Нюрн-

берг, Мюнхен), Сло-

вакия (Кошице, Прешов). Кроме выступлений, в Берли-

не организовали антивоенный митинг перед российским 

посольством, в котором приняли участие более 7 тыс. че-

ловек, 5 тыс. из которых — немцы.

— За цифрами показателей этого национального ре-

корда стоит большой труд и энтузиазм команды театра 

«Дети будущего», руководителя проекта и режиссера те-

атра Алены Николайчук-Яровой. Это результат совмест-

ных усилий волонтеров, общественных организаций, 

представителей СМИ и небезразличных людей. Яркие 

выступления, увлекательные анимационные программы, 

развлекательные мероприятия с целью психологической 

разгрузки детей — этот проект действительно стал взры-

вом творчества, — отметили организаторы.

Â ÕÎËÎÄÍÎÃÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 
ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ

У ХАРКОВІ ВВЕЧЕРІ НА ВУЛИЦІ ЗНОВ ПОЧАЛИ ПОВЕРТАТИ СВІТЛО. ЗГІДНО З РІШЕННЯМ 
ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ІГОРЯ ТЕРЕХОВА, У МЕГАПОЛІСІ ВЖЕ ПІДСВІТИЛИ 21 ПІШОХІДНИЙ 
ПЕРЕХІД. ВСЕ ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ ХАРКІВ’ЯН, ЯКІ ТЕМНИЙ ЧАС ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ МІСТОМ

ДУМКА ХАРКІВ’ЯН

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ

Инициативу «Вернем детство 
в Украину» реализовали при 

содействии Департамента культуры 
Харьковского городского совета 
и Департамента культуры ХОВА.
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ПРИНОСИТИ КОРИСТЬ УЛЮБЛЕНОМУ МІСТУ
Жахіття війни КАТЕРИНІ ДАНДЕРВЕР довелося пе-

режити вдруге. Дівчина народилася у Слов’янську. У 2014 

році вона вирішила їхати зі Слов’янська до Харкова та по-

чинати своє життя майже наново. Все було добре, життя 

кипіло, Катерина про-

бувала себе у різних сфе-

рах діяльності. В кому-

нальному підприємстві 

«Харківжилбуд» ХМР 

Катерина працює з лис-

топада 2021 року. Була 

прийнята на посаду ма-

ляра 3-го розряду, а вже 

з січня 2023 року стала 

майстром ремонтно-бу-

дівельної дільниці.

Хоча на підприєм-

стві вона працює трохи 

більше року, а вже заре-

комендувала себе як відповідальний працівник і досягла 

багатьох успіхів. Разом зі своєю бригадою, незважаючи 

на небезпеку ворожих обстрілів, кожен день вони виїж-

джали та допомагали мешканцям Індустріального та Сло-

бідського районів закривати вікна, вивозити сміття після 

обстрілів. Наразі, ще більш натхненні, вони продовжують 

роботи з ремонту під’їздів, вхідних груп, фасадів, цоколів.

— Спочатку, як і усі, я відчула страх, а потім вгамува-

ла емоції та прийняла ситуацію. Тому що розуміла: нічо-

го зробити не зможу, не зможу змінити те, що трапилось, 

а можу тільки працювати та допомагати іншим.

Я не змогла поїхати з Харкова, тому ще дев’ять років то-

му він мене прийняв, огорнув любов’ю та турботою. Я це 

відчула одразу — у мене все почало складатися на краще. 

І як я могла покинути улюблене місто? — каже Катя. Робо-

та надає сил. Я роблю справу, яка мені дуже подобається, 

приношу користь. Лікую рани, що зазнали наші будин-

ки від обстрілів ворога, ремонтую під’їзди, вони стають 

красиві, чисті. А цим неабияк радую мешканців. Можна 

сказати, що знайшла справу свого життя. На підприємстві 

у нас панують повага та щире бажання допомогти одне 

одному в будь-яких проблемах. Один за одного, як-то ка-

жуть. Вважаю, що з колективом мені, безумовно, пощас-

тило. Ми справжня одна велика родина. Це дуже важливо.

Війна нас усіх змінила, зробила більш чуйними, чуттє-

вими. Пригадую такий випадок: приїхали на об’єкт, аж тут 

почався обстріл. На нас вже біля сховища чекали люди, 

які одразу завели туди, і поки чекали, коли припинить 

бахкати, напоїли чаєм, накормили, буквально огорнули 

теплом та турботою. Це дорогого вартує. Тому одна з мо-

їх цілей — приносити користь місту, його жителям, тим 

самим віддячити за все добре, що вони роблять для мене. 

Розраду знаходжу у коханого чоловіка, а також, попри ві-

йну намагаюся доглядати за собою. Жінка має залишати-

ся жінкою за будь-яких умов, тим самим вона себе підтри-

мує і надихає на подальші звершення. А їх чекає попереду 

багато. Головне зараз — перемога, а там як візьмемося, як 

зробимо Харків найкращим містом у світі, що всі тільки 

позаздрять!

— Катерина якісно виконує роботу на дільниці та ро-

бітничих об’єктах.

Доброзичлива, відповідальна, цілеспрямована. До ви-

конання своїх службових обов’язків ставиться сумлінно, 

на високому рівні забезпечує виконання покладених за-

вдань, — зауважили на підприємстві.

НЕ ПОКИНУЛА РОБОТУ НІ НА ДЕНЬ
Для 63-річної операторки котельної Київської філії КП 

«Харківські теплові мережі» Департаменту з питань за-

безпечення життєдіяльності міста ХМР ВАЛЕНТИНИ 

ЛИННИК, як і для ба-

гатьох українців, війна 

стала повною несподі-

ванкою.

— В ніч на 24 люто-

го я була на зміні. Бу-

ло дуже страшно. Повз 

та над котельною по-

стійно літали снаряди 

та ракети. Квартира 

у мене поруч із міс-

цем роботи. Тиждень 

з родиною жили у під-

валі: прибіжиш додо-

му, схватиш поїсти і назад. Але жодного робочого дня я не 

пропустила, тому що розуміла, що потрібна. І не евакую-

валася також через це, а ще не могла покинути домівку, 

та й саме місто, яке давно стало рідним, — розповідає Ва-

лентина Павлівна. — У Харкові живу вже 47 років: як при-

їхала 17-річною дівчиною, так і залишилася. Тож до мого 

рішення родина поставилася із розумінням. Чоловік за-

лишився зі мною. Донька виїхала до Польщі. Син відвіз 

свою родину на захід, а сам пішов на фронт. Дуже-дуже на 

нього чекаю! На нього, на всіх наших захисників і на нашу 

перемогу! А ми обов’язково переможемо. По-іншому і бу-

ти не може. Віра в це мене підтримує та надає сил жити та 

працювати далі. Ми вистоїмо, і Харків вистоїть, і вся єди-

на Україна. Як я раділа, коли звільнили Ізюм, Куп’янськ…

Валентина Павлівна тимчасово через окупацію втратила 

66 соток дачної землі. Але улюблену справу не кинула. Го-

ловним помічником пані Валентини був чоловік — інженер 

з інституту ядерної фізики. Вони звикли разом до дачного 

землеробства влітку, тому сидіти склавши руки не змогли. 

З дозволу керівництва облаштувала город прямо на роботі.

— Торік розкопали ділянку, посадили трішки огірків, 

помідорчиків, картоплі, всього потроху, щоб було чим 

прогодуватися взимку. Також використовували городину 

для приготування колективних обідів. Вже маю плани на 

новий сезон, розмірковую, чого та скільки треба посади-

ти, як краще все влаштувати.

 УСЮ СЕБЕ ВІДДАЛА СПРАВІ
ГАННА ЛИТВИНОВА — начальник дільниці з обслу-

говування пасажирів на станції КП «Харківський метро-

політен» ХМР. Вона працює у метрополітені з моменту 

його відкриття у 1975 році. Починала у свої 19 років ка-

сиром на станції метро «Спортивна», а зараз — начальник 

дільниці з обслуговування пасажирів на станції «Акаде-

міка Павлова». З 24 лютого до її обов’язків додалося пі-

клування про грома-

дян, котрі укривалися 

на станції «Академіка 

Павлова».

— О п’ятій ранку 

того страшного дня 

я була вдома і швидко 

збиралася на роботу. 

Бо розуміла всю відпо-

відальність, яка ляже 

на робітників метро-

політену. Хоча війни 

ніхто не очікував, але 

у нас є свої інструкції 

щодо надзвичайних ситуацій, як діяти і що робити. Я зна-

ла, що метро буде працювати як укриття для населення. 

На роботу взяла усе необхідне, таку тривожну валізку, ви-

кликала таксі і о сьомій ранку вже була на своєму посту — 

пішки дісталася по тунелю з «Героїв Праці» до «Академіка 

Павлова». Мої підлеглі відповідали за три станції метро, 

а особисто мене закріпили за станцією «Академіка Пав-

лова». З перших хвилин до нас почали звертатися люди. 

Їх було дуже багато. У перший день наша станція прийня-

ла близько тисячі громадян. Перше, що зробили, — по-

ставили фонтанчики з водою. Потім наше керівництвом 

разом із міською владою вирішувало питання харчування. 

Доводилося продукти передавати по тунелях, бо в перші 

дні на вулицю майже неможливо було вийти, — ділиться 

спогадами Ганна. — Ми дуже швидко перелаштувалися на 

воєнні рейки. Всі працювали спільно, однією командою: 

влада, керівництво та колектив метрополітену, волонтери. 

Міських голова Ігор Терехов не залишав поза увагою по-

треби тих, хто переховувався у нас, він неодноразово на-

відував метро, вислуховував людей.

…Багато траплялося різних історій. Якось на нашу стан-

цію «Академіка Павлова» привезли дівчину при надії, 

а вже через годину ми змогли відправити її у пологовий 

будинок. Через три дні вона повернулася вже з немовлям. 

Всі допомагали їй, чим могли. Ми облаштували кімнат-

ку з обігрівачем, щоб їй полегше було. Всі жили дружно, 

нічого не можу сказати. І у мене з’явилося багато нових 

щирих друзів та знайомих. Коли метро знов запрацюва-

ло, як перевізник, усі, хто там перебував, розійшлися-

роз’їхалися. А потім люди почали навідувати, хотіли по-

бачитись, поспілкуватися. Ось на Новий рік жіночки при-

ходили, вітали, дякували нам за допомогу. Це дуже при-

ємно. На робочому місці я постійно була з 24 лютого і по 

травень. Домівку не бачила увесь цей час. Спілкувалася 

з родиною телефоном. Мрію тільки про одне — про пере-

могу, щоб знов запанували мир та злагода в Україні! Вірю 

в це всім серцем!

ÍÅÑÊÎÐÅÍIÑÒÜ Ó ЇÕÍIÕ ÄÍÊ

НЕ МОЖЕ НЕ ЗАХОПЛЮВАТИ СТАВЛЕННЯ ДО СПРАВИ, РОБОТИ, ЯКУ ВОНИ 
НЕ КИНУЛИ, А ПРОДОВЖИЛИ ВИКОНУВАТИ СВІЙ ОБОВ’ЯЗОК ПОПРИ ОБСТРІЛИ, СТРАХ 
ТА ХВИЛЮВАННЯ ЗА РІДНИХ
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Х
арків’янки — тому безумовний приклад. Врод-

ливі, жіночні, професійні, самовіддані та мужні. 

Вони не покинули своє місто у найважчі часи, 

підтримуючи його і себе вірою в те, що Харків вистоїть, та 

мрією, як будуть розбудовувати, робити ліпшим, ніж був, 

після нашої перемоги. Їхні сила та стійкість викликають 

глибоку та щиру повагу.

 ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ ЯКНАЙШВИДШЕ 
ЗДОБУЛИ ПЕРЕМОГУ

Сімейний лікар Харківської міської поліклініки № 9 

ГАЛИНА ПИСАРЄВА виявила бажання вступити до лав 

Збройних сил України, відколи почалось повномасштаб-

не вторгнення. З березня минулого року харків'янка бу-

ла зарахована добровольцем. «Галина Василівна виявила 

особисту мужність та самовідданість у захисті територі-

альної цілісності України та Харкова. З 15 березня вона 

вступила до лав ЗСУ»,— зазначили у Департаменті охоро-

ни здоров'я ХМР.

У мирні часи пані 

Галина як лікарка за-

вжди користувалася 

авторитетом і повагою 

серед працівників ко-

лективу та пацієнтів. 

Наразі як медикиня 

здобуває новий досвід 

серед армійців.

На роботі керівни-

цтво поліклініки гово-

рить, що торік жінка 

таємно пішла до вій-

ськомату, без показного патріотизму і пафосу, і впевнені, 

що у добровольці йдуть справжні патріоти, кращі з най-

кращих за покликом серця, такі як Галина Писарєва.

Зараз вона служить лікарем у військових підрозділах, 

але не на передовій. Проте виконує всі нагальні медичні 

завдання. Слід відзначити, що у пані Галини за мирних 

часів завдяки її професіоналізму (має вищу категорію) та 

людяності була найбільша кількість декларантів по полі-

клініці.

Пацієнти серед цивільних дуже сумують за своєю лікар-

кою, кажуть у закладі, і чекають миру та можливості знову 

приходити до неї на прийом.

– Служба у Збройних силах України — важка праця. 

Перш за все дуже важко психологічно. Але я тримаюсь, 

ми тримаємося. Хочеться, щоб ми скоріше здобули пе-

ремогу, щоб скоріше настав мир! — у короткому комен-

тарі телефоном з місця служби зазначила Галина Писа-

рєва.

І ми бажаємо лікарці терпіння та сил у нелегкій праці!

 ДБАЄ ПРО НАШИХ ХЛОПЦІВ, ТАМ, 
ДЕ НАЙГАРЯЧІШЕ

Медиком-добровольцем стала і харків'янка ТЕТЯНА 

ВЕРШИНІНА. До війни вона працювала медсестрою 

медичної амбулаторії № 2 Консультативно-діагностич-

ного центру КНП «Міська 

дитяча поліклініка № 16» 

ХМР. Свою трудову ді-

яльність в медичній сфері 

розпочала ще в 1990 році. 

З 2021 року практикувала 

як медична сестра з фізіо-

терапії. Колеги з Депар-

таменту охорони здоров'я 

ХМР кажуть, що Тетяна 

Володимирівна є людиною 

надзвичайно обов'язковою. 

Під час трудової діяльності 

вона постійно підвищувала 

свою кваліфікацію, проходила курси тематичного удоско-

налення. Одне слово, увесь професійний шлях жінки був 

присвячений служінню ділу. Своїй справі вона щиро від-

давала весь талант, творче натхнення, організаторський 

ентузіазм і енергію. Тому і не дивно, що з початком агресії 

стала добровольцем.

Керівництво закладу, де працювала жінка, зазначає, 

у військкоматі Тетяні казали, щоб та не поспішала до лав 

армії та подумала, йти їй служити чи ні. Але Тетяна Верши-

ніна була впевнена, її досвід знадобиться нашим захисни-

кам. Спочатку мужня харків'янка служила санінструктором 

не на передовій, а надавала допомогу військовим, які ви-

писані зі шпиталю. Лікувала все, від кашлю до реабілітаціі 

після поранень. А інколи ставала для хлопців і психологом.

Колеги розповідають, що пані Тетяна ніколи не вистав-

ляла свою хоробрість на загал, навпаки була завжди дуже 

скромна, спокійна та малоемоційна. Виховує двох до-

ньок, для яких є прикладом. Родина ж її підтримує у всьо-

му. Поспілкуватися з медикинею нам не вдалось, адже за-

раз вона допомагає нашим хлопцям у найгарячішій точці 

на мапі України — під Бахмутом. Тож молимось за цю ге-

роїчну жінку та її пацієнтів, щоб всі повернулись живими 

і з перемогою!

 ПРАЦЮВАТИ ТА ДОСЯГАТИ БІЛЬШОГО
Справжнім професіоналом, безумовно відданим своїй 

справі, колеги вважать ОЛЕНУ ТРЕГУБЕНКО. Жінка 

є інженером відділу підготовки робіт поточного ремон-

ту КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». 

Пані Олена працює на цьому місці вже більше семи ро-

ків і набула за цей час чималого досвіду, крім того завжди 

уважна, зібрана, відповідальна. А з початку повномасш-

табного вторгнення рф до України не поїхала з міста і не 

залишила роботи. В найнебезпечніші моменти Олена бра-

ла участь у координації робіт з ліквідації наслідків артоб-

стрілів та обробляла величезну кількість заявок харків'ян, 

які потребували допомоги підприємства.

– Певна річ, було дуже страшно, але полишати рід-

не місто думки не було,— каже пані Олена.— Спочатку 

працювали віддалено, потім я стала приходити на роботу, 

адже живу поруч. І в процесі роботи було легше відволік-

тись від страху та паніки.

Жінка пригадує, що з початком війни робоче наван-

таження збільшилось в декілька разів, всі поставлені за-

вдання треба було виконувати в стислі строки: «Я обро-

бляю інформацію зокрема і за результатом виконаних 

робіт наших хлопців-будівельників. Уявляєте, як складно 

їм було в перші дні війни. Здебільшого вони виконували 

закриття контурів в пошкоджених житлових будинках, 

потім — в школах та дитячих садочках. Роботи виконува-

лись одразу, на потім ніхто нічого не залишав. На той час 

переважно робота ки-

піла в таких районах, 

як Немишлянський, 

Салтівський, Сло-

бідський, Київський. 

В офісі у нас була гар-

на атмосфера, ми під-

бадьорювали один 

одного, одразу ж за 

підсумками роботи на 

об'єктах обробляли до-

кументацію».

Найскладнішими, за 

свідченнями пані Оле-

ни, видались три місяці: березень, квітень і травень, ве-

личезна робота була проведена робітниками підприємства 

на Північній Салтівці.

– Останній складний випадок для нашого колективу 

був вже ось нещодавно, коли стався приліт ракети в Хар-

ківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова. Тоді дотемна працювали найкращі 

бригади, а ми документували все. Наразі продовжуємо 

працювати для міста та наших городян. У нас є для цього 

спеціальна програма, у яку потрапляють заявки, отримані 

від ЖЕКів та з лінії 15–62. Ця інформація акумулюється 

в програму, потім опрацьовується,— розповіла Олена Тре-

губенко.

Наразі, каже пані Олена, вона та її колеги намагаються 

увійти в довоєнне русло роботи. Сама ж вона бажає всім 

городянам, зокрема прекрасній половині людства, миру, 

перемоги, не падати духом, не втрачати сенс життя, пра-

цювати та досягати більшого з кожним днем!

ÂÀÌÈ ÏÈØÀÂÀÌÈ ÏÈØÀЄЄÌÎÑÜ, ÌÎÑÜ, 
ÇÀ ÂÀÑ ÌÎËÈÌÎÑÜ!ÇÀ ÂÀÑ ÌÎËÈÌÎÑÜ!

ДОЛІ УКРАЇНОК ЗАРАЗ НІХТО У СВІТІ НЕ ПОЗАЗДРИТЬ: НАШИМ ЖІНКАМ ВИПАЛО ПЕРЕЖИВАТИ УСІ ЛИХА ВІЙНИ. 
АЛЕ ЇХНІ МУЖНІСТЬ І НЕЗЛАМНІСТЬ ВРАЖАЮТЬ
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Н
апередодні дня народження велета українсько-

го духу та мудрості Тараса Шевченка, до при-

кладу, Харківська спеціалізована музично-те-

атральна бібліотека Департаменту культури ХМР підго-

тувала слайд-огляд сторінками раритетного колекційно-

го видання «Малюнки Тараса Шевченка». Обкладинки 

збірки — роботи українського художника М. Самокиша, 

вступна стаття О. Сластіона, книга датована початком 

ХХ ст., а саме 1911 р.

Перегортаючи сторінки книги у відеоматеріалі, який 

створили спеціалісти бібліотеки, видатний український 

письменник і поет Тарас Шевченко постає перед нами ще 

і як геніальний художник, що посідає одне з найпочес-

ніших місць в українському образотворчому мистецтві. 

Відомо, що Тарас Шевченко прекрасно володів всіма ві-

домими тоді засобами графічного зображення: олівцем, 

аквареллю, олією, білилом, сепією, тушшю, створював 

офорти. Подивитись слайд-огляд можна без жодних об-

межень у Youtube. Своєю чергою, журналісти нашого ви-

дання зібрали з відкритих джерел цікаві та маловідомі 

факти із життя Тараса Шевченка.

 А ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО?
Тарас Шевченко був невисокого зросту — трохи більше 

164 см.

Улюбленим напоєм Тараса був чай з ромом.

У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на 

честь Тараса Григоровича Шевченка.

1384 — стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встанов-

лено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів, 

і ще 128 — в 35 країнах світу — Бразилії, США, Китаї тощо. 

Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 

році в місті Форт-Шевченко (центр Тупкараганського ра-

йону Мангістауської області Казахстану).

Найменше в світі видання Кобзаря має розмір близько 

половини квадратного міліметра, що менше за макове зер-

нятко. Створив його український майстер Микола Сядрис-

тий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком заго-

стреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір.

За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як 

поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюллова, а в 1860 

році був удостоєний звання Академіка 

гравіювання від Імператорської Ака-

демії мистецтв за гравюру за картиною 

Рембрандта «Притча про робітників на 

винограднику».

500 м2 — площа найбільшого пор-

трета Кобзаря. Написаний він у Хар-

кові на стіні 17-поверхового будинку 

за адресою: проїзд Садовий, 30, і вне-

сений до Книги рекордів України. Гра-

фіті малювали ночами протягом двох 

тижнів.

Основну освіту Кобзар отримував всього лише 2 роки 

в церковно-приходській школі. Багатьма знаннями поет 

зобов’язаний баронесі Софії Григорівні Енгельгардт, яка 

навчала його польської та французької мов, але основні 

знання мов Тарас отримав від лакеїв.

Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре 

заробляв у Петербурзі, бувши успішним портретистом. 

У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення 

від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, 

що було значною сумою для того часу.

2500 рублів — еквівалент 45 кілограм срібла — саме 

стільки було витрачено на викуп поета з кріпацтва. За-

робити таку фантастичну суму зміг Карл Брюллов, напи-

савши портрет Василя Жуковського і продавши його на 

аукціоні. За деякими даними, частина грошей була надана 

імператорською сім’єю.

15 років — стільки поет провів в Україні за все життя. 

У 14 років він виїхав із України з поміщиком Енгельгард-

том, якому прислужував із дитинства, і потім приїжджав 

в Україну лише погостювати.

Тарас Шевченко багато разів за своє життя закохувався. 

Серед симпатичних йому жінок були односельчанка Оксана 

Коваленко, польська швачка Дзюня Гусиковська, натурни-

ця Амалія Колберг, княжна Варвара Рєпніна-Волконська, 

дружина полковника Ганна Закревська. Після повернення 

із заслання Тарас закохався в 14-річну актрису Катерину Пі-

унову, а останнім коханням його стала 20-річна служниця 

Ликера Полусмак. До самої смерті Тарас Григорович мріяв 

знайти кохання і побудувати сім'ю, але ні з ким не склалися 

тривалі стосунки. Крім цього, є версія, що у поета був роман 

із дружиною Михайла Максимовича — Марією, адже через 

9 місяців після початку їхнього тісного спілкування у Мак-

симовичів народився син. Однак багато істориків назива-

ють це чутками, оскільки Михайло був близьким другом Та-

раса, і останній не міг так із ним вчинити.

НА ВТРАТИЛИ АКТУАЛЬНОСТІ ДОНИНІ
Тарас Григорович був і залишається не тільки геніальним 

письменником, поетом та художником, а й справжнім мис-

лителем, філософом, символом української ідеї. Його твор-

чість, його внесок у розвиток нашої культури неоціненні. 

Цитати Тараса Шевченка — це крилаті вислови, які надиха-

ють та не втрачають своєї актуальності й донині!

Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас сила і воля святая!

*   *   *
В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

*   *   *
Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

*   *   *
Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями.

*   *   *
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте 
і вражою злою кров'ю волю окропіте.

*   *   *
Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. 
В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.

*   *   *
Нема на світі України, немає другого Дніпра.

*   *   *
А ти, моя Україно, безталанна вдово.

*   *   *
Не одцуравсь того слова, що мати співала, як малого повивала.

*   *   *
А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, 

а ми по-своєму.
*   *   *

Не вмирає душа наша, не вмирає воля. 
Й неситий не виоре на дні моря поле.

*   *   *
Ми серцем голі догола!

*   *   *
Світ, бачся, широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким.

*   *   *
Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше — спати, 

спати, і спати на волі…
*   *   *

Благо тобі, друже-брате, як є в тебе хата. Благо тобі, як у хаті є з ким 
розмовляти. Хоч дитина немовляща, і воно вгадає твої думи веселії…

*   *   *
Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях, так же ні…

*   *   *
Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос — більш нічого. 

А серце б'ється — ожива, Як їх почує!..

ÉÎÃÎ ÒÂÎÐÈ 
й досi надихають
МАЙЖЕ 100 ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ ПАМ'ЯТАЮТЬ ПРО ЦЮ ДАТУ. НА ПОЧАТКУ 
БЕРЕЗНЯ, А САМЕ 9 ЧИСЛА, КОЖЕН РІК МИ ВШАНОВУЄМО ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ, 
ПРОРОКА І БАТЬКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА 
НА ЧЕСТЬ ЙОГО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ. ЦЬОГОРІЧ ВИПОВНИЛОСЯ 209 РОКІВ 
З ТІЄЇ МИТІ,, ЯК НА СВІТ З'ЯВИЛАСЯ ЦЯ ВИДАТНА ЛЮДИНА. НЕЗВАЖАЮЧИ 
НА ВІЙНУ, ОСЕРЕДКИ КУЛЬТУРИ МАЛЕНЬКИХ МІСТЕЧОК І ВЕЛИКИХ МЕГАПОЛІСІВ 
ВШАНОВУЮТЬ ПОЕТА ТА ХУДОЖНИКА У РІЗНИЙ СПОСІБ. ТА ПРИГАДУЮТЬ, 
НАСКІЛЬКИ ЦІКАВИМ БУЛО ЙОГО ЖИТТЯ
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ÕÀÐÊIÂÑÜÊÀ ÌIÑÜÊÐÀÄÀ IÍÔÎÐÌÓЄ
ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛІВ ХАРКОВА ЗА ПЕРІОД З 24.02.2022 РОКУ ЗАЗНАЛИ ЗНАЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА 

МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ РУХОМИЙ СКЛАД

СТАНОМ НА 01.02.2023:
Метрополітен — із 326 вагонів пошкоджено 45 од. та 6 од. без можливості відновлен-

ня. Відновлено 5 од. вагонів.

Тролейбуси — із 296 одиниць пошкоджено 78 од. та 33 од. без можливості відновлен-

ня. Відновлено 59 одиниць.

Трамваї — із 273 вагонів пошкоджено 105 од. та 39 од. без можливості відновлення. 

Відновлено 2 одиниці.

Автобуси (комунальні) із 150 одиниць пошкоджено 91 од. та 3 од. без можливості від-

новлення. Відновлено 82 одиниці.

Внаслідок широкомасштабної військової агресії російської федерації було пошко-

джено транспортної інфраструктури:

— трамвайних колій — 2,7 км;

— контактної мережі трамваю — 86,45 км;

— контактної мережі тролейбусу — 62,66 км;

— кабельної мережі — 89,9 км;

— тягових підстанцій — 27 од.;

— зупиночних пунктів — 112 од.

СТАНОМ НА 01.01.2023 ВІДНОВЛЕНО:
— трамвайних колій — 0,86 км;

— контактної мережі трамваю — 39,03 км;

— контактної мережі тролейбусу — 48,01 км;

— тягових підстанцій — 20 од.;

— зупиночних пунктів — 88 од.

На відновлення наземного рухомого складу у 2022 році було спрямовано з міського 

бюджету 27,6 млн грн, на відновлення депо — 5,2 млн грн та на відновлення транспорт-

ної інфраструктури — 153,9 млн грн.

У межах гуманітарної допомоги місту комунальні підприємства міського пасажир-

ського транспорту отримали рухомий склад:

КП «Салтовске трамвайне депо» — 7 од. автобусів Irisbus Citelis та Solaris Urbino 

(м. Пльзень, Чехія) та 20 од. трамвайних вагонів Татра (Т6А5-СS) (м. Прага, Чехія).

КП «Тролейбусне депо № 2» — 3 од. тролейбусів Skoda 14Nr (м. Брно, Чехія) та 2 од. 

тролейбуси Skoda 14Nr (м. Пльзень, Чехія).

Крім того, від комунальної установи «Офіс реформ Харкова» КП «Харківський ме-

трополітен» отримав дизель-генератор ARD-165А.

У найближчий час м. Харків планує отримати ще 5 автобусів (у дорозі).

ÍÅÌÎÆËÈÂÅ ÑÒÀËÎ 

ÌÎÆËÈÂÈÌ
Ця багатоповерхівка на Північній Салтівці була серед 
перших, яка отримала серйозні руйнування внаслідок 

численних прильотів.

З
давалося, її відновити неможливо. Але харків-

ським будівельникам це все ж таки вдалося зро-

бити.

— Зруйновані з пер-

шого до п’ятого під’їзду. 

Перший — так зовсім 

перетворився на купу 

уламків: не було стін, 

плит перекриття, пере-

городок. Ми все при-

брали, вивезли 1 тис 

тонн зруйнованих кон-

струкцій, підготували 

місце для подальших відновлювальних робіт, — розпо-

вів виконроб будівельної організації Віктор Бурцев. — 

Потім побудували нові фасадні стіни, несучі конструк-

ції, відновили перекриття та перегородки. Ці роботи 

вже завершуємо, і будемо починати оздоблювальні. 

Паралельно ремонтуємо покрівлю та інженерні сис-

теми: опалення, вода, каналізація, електрика. Робимо 

все, щоб люди скоріше повернулися додому.

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, 

що на Північній Салтівці будуть будувати нові домівки 

та реконструювати ті, що можливо, а також проводити 

реновацію мікрорайонів Харкова:

— Щодо нового будівництва, то це буде сучасний 

район, сучасні будинки. Вони матимуть 6–7 поверхів. 

Побудовані вони будуть за всіма новими технологія-

ми: енергозберігаючими матеріалами, автономними 

котельнями, автономним водопостачанням, з підзем-

ними паркінгами, які матимуть подвійне призначення.

У ХАРКОВІ ТРИВАЄ РОБОТА 
З ВСЕУКРАЇНСЬКИМИ, 
МІЖНАРОДНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФОНДАМИ, 
ЩО ДОПОМАГАЮТЬ МІСТЯНАМ 
У ТАКИЙ НЕПРОСТИЙ ЧАС

О
дин із напрямів, що вже по-

зитивно себе зарекоменду-

вав, — облаштування пунктів 

незламності, спеціальних місць, які 

знаходяться у всіх районах Харкова. 

Там є все необхідне, щоб зігрітися, від-

почити, зарядити мобільні телефони та 

гаджети. Їх продовжують доукомплек-

товувати.

— Ми активно співпра-

цюємо з Харківською місь-

кою радою з березня. По-

чинали з гуманітарних ку-

хонь, потім допомагали 

лікарні невідкладної допо-

моги. Коли виник проєкт 

допомоги пунктам незлам-

ності, ми взяли шефство 

над десятьма такими пунк-

тами. Поставили генерато-

ри, прожектори, термопо-

ти, щоб люди могли прийти 

зігрітися, якщо в їхніх до-

мівках немає світла чи опа-

лення. В цілому, наша організація піклується про вразли-

ві верстви населення, але ми розуміємо, що зараз у при-

фронтовому місті усі люди — вразливі й усім потрібна до-

помога. Тому саме на пункти незламності була спрямова-

на наша допомога, — розповів представник міжнародної 

організації HEKS ERER UKRAINE Олексій Жагін.

Директор КУ «Офіс реформ Харкова» ХМР Дмитро 

Давідьянц нагадав, що створення в місті пунктів незлам-

ності на базі шкіл було ініційовано Харківським міським 

головою Ігорем Тереховим торік у жовтні:

— Офіс реформ Харкова» як комунальна установа не 

залишився осторонь. Ми по-

чали залучати різні фонди, 

як міжнародні, так і укра-

їнські, які могли допомогти 

в облаштуванні цих пунк-

тів. Це, передусім, різне об-

ладнання: теплові гармати, 

термопоти, генератори, для 

того щоб люди, які прийшли 

до пунктів, почувалися ком-

фортно. Організація HEKS 

ERER UKRAINE надала об-

ладнання для десяти пунк-

тів незламності, ще у шість 

зараз додали по одному ге-

нератору на 10 Квт. Взагалі, 

з ними склалися дружні сто-

сунки, з самого початку ві-

йни вони були поруч, допомагали харчовими наборами, 

гігієнічними засобами та іншим, у чому була потреба.

ÑÏIÂÏÐÀÖß 
ÇÀÐÀÄÈ ÕÀÐÊIÂ’ßÍ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Было бы отлично провести день в компании друзей, 

послушать музыку. Зажигательные ритмы и коллектив-

ная драйвовая энергия дадут заряд бодрости и оптимиз-

ма. Не сбавляйте оборотов, впереди — полоса перемен.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вам сегодня захочется заняться чем-то творческим, 

далеким от коммерции. Желание похвальное, но если 

вам удастся найти баланс между чистым творчеством 

и коммерческой составляющей, вы сможете на этом еще 

и заработать. Не лишайте себя такой возможности.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вам сегодня придется выбирать между правдой и со-

страданием. Подумайте, что для вас важнее: чтобы чело-

век узнал правду или чтобы он не испытывал боли. Все 

зависит от вашего решения.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Иногда преподнести себя «плохим» и «неудобным» — 

лучший способ донести свою позицию до окружающих. 

Вас, наконец, заметят и поймут, что с вами нужно счи-

таться. Не отказывайте в помощи родным — это глав-

ное, что есть на сегодняшний день.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Возможно, вас будет одолевать апатия, поэтому нуж-

но собрать последние силы, чтобы не поддаться лени 

и унынию. Вы можете сделать многое и завоевать уваже-

ние окружающих, но только если преодолеете собствен-

ную пассивность. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Заключая с кем-то сделку или соглашение, прикинь-

те, насколько ваши будущие отношения возможны 

в долгосрочной перспективе. Если это явно разовая 

сделка и дальнейшее сотрудничество невозможно — 

лучше откажитесь от сотрудничества.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Не обращайте внимание, если кто-то из вашего окру-

жения решит испортить вам настроение, напомнив 

о прошлых ошибках или неудачах. Прошлое есть про-

шлое, и у всех оно далеко от идеала. Так что просто не 

поддавайтесь на провокацию и избегайте общения с та-

ким человеком.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня есть возможность выйти за рамки привычно-

го бытия и получить захватывающий новый опыт. Так 

что не спешите отказываться, если вам будут предлагать 

что-то непривычное или экстремальное. Вам обязатель-

но понравится.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Сегодня лучший способ сблизиться с людьми — по-

мочь им в чем-то или заняться совместной деятельно-

стью. Так что если хотите завоевать чье-то расположе-

ние — предложите свою помощь в каком-то деле.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Сейчас вас очень легко пробить на сантименты. 

Например, решите вы прибрать в комнате, а каждая 

вещь начнет напоминать вам о тех или иных событиях 

вашей жизни. Ну что ж, поностальгировать иногда по-

лезно. Но все же будьте реалистами, утраченные иллю-

зии не вернуть.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Сегодня возможно столкновение интересов ваших 

и партнера. И ваш острый язычок легко может спрово-

цировать конфликт. Постарайтесь свое остроумие при-

менять в менее взрывоопасных ситуациях.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Особый душевный комфорт принесет коллективная 

деятельность и любая совместная работа. Вас любят, 

вам доверяют, и коллектив будет восприниматься вами 

практически как семья, ну или как содружество едино-

мышленников, где вам комфортно находиться.
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По горизонтали: 2. Зимний вид спорта. 

7. Льгота, предоставляемая более слабому игро-

ку. 8. Строение, предназначенное для огневой 

сушки снопов перед молотьбой. 9. Игральная 

карта. 11. Оружие с длинным прямым клин-

ком. 13. Достижение в области науки, культуры. 

15. Общий план подготовки и ведения боя, бое-

вых операций. 16. Вид мясного кушанья. 18. Ти-

тул монарха в некоторых восточных странах. 

19. Листва в виде иголок. 20. Ветвь хвойного де-

рева. 21. Кустарник или дерево с гибкими вет-

вями и узкими листьями. 23. Глубокая канава. 

24. Крытая легкая постройка в саду. 26. Одна из 

самых престижных кинопремий. 28. Однокле-

точное животное, передвигающееся благода-

ря непроизвольным изменениям формы тела. 

30. Электромагнитная волна, отраженная от ка-

кого-нибудь препятствия. 32. Растение со стеблем 

в виде полой коленчатой соломины и с мелкими 

цветками в колосьях или метелках. 33. Хищный 

пушной зверек с темно-желтым густым мехом. 

34. Соединительное устройство, переходник.

По вертикали: 1. Человек, чувствующий себя ве-

чером, ночью бодрее, чем утром. 2. Сладкий карто-

фель. 3. Часть драматического произведения. 4. Уз-

кое, тесное отверстие для прохода куда-либо. 5. Мех 

пушного зверя. 6. Необходимый для игры в бейсбол 

атрибут. 10. Сапоги из оленьего меха. 11. Вид фор-

тепиано. 12. Измеритель количества пройденных 

шагов. 13. Нечто, помещенное внутрь. 14. Железная 

коробка для приготовления пищи, вделанная в кухон-

ную плиту. 17. Суп из рыбы. 18. В математике: часть 

пространства, ограниченная сферой. 22. У арабов — 

глава рода, старейшина. 24. Мягкая ворсистая ткань. 

25. Французский физик XIX века. 27. Бурный грязе-

каменный поток. 29. Мелкое место реки или озера, 

удобное для перехода. 30. Ядовитая змея семейства 

гадюк. 31. Товар, продаваемый партиями, большими 

количествами.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Биатлон. 7. Фора. 8. Овин. 9. Туз. 11. Палаш. 13. Вклад. 15. Тактика. 16. Азу. 18. Шах. 19. Хвоя. 

20. Лапа. 21. Ива. 23. Ров. 24. Беседка. 26. Оскар. 28. Амеба. 30. Эхо. 32. Злак. 33. Енот. 34. Адаптер.

По вертикали: 1. Сова. 2. Батат. 3. Акт. 4. Лаз. 5. Норка. 6. Бита. 10. Унты. 11. Пианино. 12. Шагомер. 13. Вкладка. 

14. Духовка. 17. Уха. 18. Шар. 22. Шейх. 24. Байка. 25. Ампер. 27. Сель. 29. Брод. 30. Эфа. 31. Опт.

Безпечного та нешкідливого, а тим паче корисного 
алкоголю не існує — і це факт. Напої із будь-яким 
вмістом спирту завдають удар по організму, 
а інші речовини, які входять до їх складу, тільки 
підсилюють негативний вплив.

СС
лабоалкогольні напої — найпопуляр-

ніші серед підлітків. І це не дивно, 

адже їх часто легше придбати без до-

кументів, які підтверджують вік. Також про-

стіше приховати стан сп'яніння, запах тощо 

від батьків. Більш того, слабоалкогольні напої 

завдяки рекламним трюкам часто асоціюються 

в дітей та підлітків з крутими вечірками, можливіс-

тю знайти друзів та сподобатися. А яскраві пляшки 

з гарним дизайном обіцяють приємний смак та весе-

лощі після вживання. Проте жодної інформації про 

похмілля, сильне отруєння, ризик виникнення ал-

коголізму та подальших проблем у житті.

 Яка шкода ховається за солодким смакомЯка шкода ховається за солодким смаком

Слабоалкогольні напої містять навіть більше, ніж 

міцні, додаткових небезпечних для організму речо-

вин, які у поєднанні створюють справжню отруту. 

А саме: барвники, консерванти, велика кількість 

цукру, а також газ, який прискорює всмоктування 

спирту в кров і викликає залежність. Це особливо 

небезпечно для підлітків, організм яких перебуває 

на етапі формування.

Загалом, слабоалкогольні напої:

— розширюють судини головного мозку, підви-

щуючи ризик крововиливу;

— призводять до захворювань печінки та нирок;

— збільшують навантаження на серце;

— провокують збої в роботі травної системи;

— часто викликають сильні алкогольні отруєння;

— викликають залежність та розвиток алкоголіз-

му як в дорослих, так і в підлітків;

— провокують появу зайвої ваги;

— порушують концентрацію уваги, викликаючи 

проблеми з навчанням у дітей та підлітків.

 Протидіяти залежностіПротидіяти залежності

Перед вживанням алкогольних та, зокрема, слабо-

алкогольних напоїв кожен має думати про наслідки. 

Проте, якщо доросла людина здатна до адекватної 

оцінки ситуації, свого здоров’я тощо та прийняття 

рішення на основі такого аналізу, то діти та підлітки 

часто не можуть зробити цього самостійно.

Тож порада батькам — не робити з теми вживан-

ня алкоголю табу, а навпаки — чесно і відкрито го-

ворити та пояснювати. Щоб у підлітковому, а потім 

і в дорослому віці вони могли самостійно приймати 

зважені правильні рішення щодо вживання алкого-

лю та зберегти здоров’я.

Ó ×ÎÌÓ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊIÂ Ó ×ÎÌÓ ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊIÂ 
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