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С 
первого дня полномасштабного вторжения российского агрессора наши мужествен-
ные коммунальщики находились на своих рабочих местах. Они — настоящие герои. 
Сильные, ответственные, неутомимые! От имени всех харьковчан и от себя лично хо-

чу выразить работникам коммунального фронта огромную признательность. Благодаря ва-
шему самоотверженному добросовестному труду мы пережили зиму и блэкауты. Благодаря 
вашей ежедневной круглосуточной работе, в домах харьковчан сегодня есть электричество, 
тепло и вода, а улицы города — чистые. Круглосуточно коммунальщики совместно с энер-
гетиками работали над восстановлением движения наземного электротранспорта. Спасибо 
им за это! Сегодня трамваи и троллейбусы снова на ходу. Многие люди, которые сейчас при-
езжают к нам из других регионов и даже из других государств, отмечают, насколько у нас 
красивый, ухоженный и благоустроенный город. И это несмотря на постоянные обстрелы! 
Знаю, что вам сегодня очень тяжело, но искренне благодарю за подвиг, который вы совер-
шаете ежедневно для всех нас. Я горжусь каждым харьковчанином и твердо уверен, что 
с такими людьми мы обязательно выстоим и победим! Мы вместе, мы — харьковчане!

Харьковский городской голова Игорь ТЕРЕХОВ

ÃÅÐÎÈ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
НАКАНУНЕ ДНЯ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ В УКРАИНЕ ОТМЕЧАЮТ 19 МАРТА, ВО ВСЕХ ДЕВЯТИ РАЙОНАХ ХАРЬКОВА ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРОВЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ
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Т
ому працівники КП «Харківводоканал» Департаменту з питань забезпечення 

життєдіяльності міста ХМР робили все — можливе і навіть неможливе, щоб най-

скоріше відновити водопостачання, щоб забезпечити безперебійну роботу під-

розділів підприємства

НОВИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
Торік на початку березня начальник дільниці з експлуатації водопровідних мереж 

комплексу водопідготовки «Дніпро» Володимир РУДЬ та його підлеглі ліквідували сер-

йозну аварію на водоводі діаметром 1420 мм після ворожої атаки. Цей водовід є чи не 

найголовнішим з тих, що подають воду жителям 

Харкова.

– Тоді дійсно Харків міг залишитись без води,—

пригадує пан Володимир.— Але я та мій колектив 

анітрохи не шкодуємо, що залишились виконувати 

свої обов'язки на підприємстві, адже наша робота 

така — забезпечувати водою. Сьомого березня у нас 

різко впав тиск у одному з трубопроводів. Потім нам 

зателефонували місцеві жителі Чугуєвської громади, 

розповіли про приліт. Наша команда одразу збагну-

ла, де знаходиться аварійна ділянка.

Незважаючи на обстріли та небезпеку, працівники 

водоканалу прибули на місце майже за 5 хвилин.

– Напор води з пошкодженого водопроводу був 

настільки сильний, що бив фонтаном, в полі залило все довкола,— каже Володимир.—

До всього земля здригалася від вибухів, була дуже холодна погода. Задля ліквідації аварії 

ми задіяли зміну з восьми осіб, 2 аварійні машини і один екскаватор.

Начальник ділянки констатує, хоча його зміна раніше не стикалась з подібним, не ма-

ла досвіду роботи у військових умовах, все ж рішення щодо локалізації аварії прийняла 

правильне, орієнтуючись на ситуацію: «Снаряд застряг у трубі. Ми викликали співробіт-

ників ДСНС. Хлопці дістали його протягом години. Нам дуже пощастило, що застрягла 

не бойова, а інша частина снаряду, і саме це врятувало ситуацію. Якщо б потрапила бо-

йова — руйнування були б куди гірші. Близько 450 тис. абонентів могли б залишитись без 

води. На думку експертів, ймовірніше за все, це був приліт частини «смерча».

Поки комунальники працювали, пригадує Володимир Рудь, над їхніми головами «лі-

тало» у прямому сенсі слова. Попри все команда долала наслідки обстрілу дві доби, а ді-

вчата з їдальні комплексу підвозили хлопцям обіди.

– Всі, хто тоді працював — фахівці своєї справи з великої літери, справились з ситуа-

цією. Ми замінили пошкоджену частину труби. І навіть тоді, коли навколо бахало, у цій 

складній ситуації, повторююсь, у думках не було пошкодувати, що залишилися працю-

вати. Навпаки, всі думки було про те, як найскоріше запустити воду споживачам,— каже 

пан Володимир та бажає всім своїм колегам, працівникам інших КП, воїнам та простим 

людям, які чекають на перемогу, мирного неба, здоров'я. А ще він зазначив, що його 

команда, попри всі жахіття війни, здобула ще більшу згуртованість, безцінний професій-

ний досвід у військових умовах, якого досі не мала.

 КОЛЕКТИВ СПРАЦЮВАВ НА 100%
Начальник транспортного цеху комплексу «Кочеток» Андрій МАРКУНАС з перших 

днів війни разом з колегами забезпечував під обстрілами доставку реагентів для очи-

щення води. Пан Андрій пригадує, їздити по роботі доводилось через ліс: «Тоді ворог 

мав змогу прострілювати чималу територію. Але ми все одно курсували між населеними 

пунктами під залпи «градів»: з Есхару на Кочеток возили реагенти. Це якраз припало на 

25 лютого».

ЗВИЧАЙНI НАДЗВИЧАЙНI ГЕРОЇ
Випуск цієї газети ми повністю присвячуємо героям нашого міста — 
комунальникам, людям, що з першого вибуху і до цієї хвилини мужньо 
рятують Харків від екологічних, гуманітарних та інших катастроф.
Не один раз ми відзначали, що під час війни ставлення харків’ян до робітників 
комунальних служб кардинально змінилося. Довгий шлях від настороги 
і недовіри до поваги і щирої любові вони пройшли у лічені дні.
Виявляється, що ми дуже багато не знали про комунальників. Та й самі вони 
цього про себе не знали. Звичайні люди, звичайні характери, звичайне життя. 
А ось прийшла біда, і ці звичайні продемонстрували надзвичайний героїзм. 
Тисячі бомбардувань, десятки блекаутів винесли вони на своїх плечах. 
Цілодобові ремонти, надможливі рішення, звичка до небезпеки, 
а ще доброзичлива заспокійлива розмова з кожним, хто звернувся, — 
от що сьогодні відрізняє комунальника.
Колись ми писали твори на тему «У житті завжди є місце подвигу». Але 
приклади наводили здебільшого з історії чи літератури. Сьогодні цю тезу 
підтверджено працівниками комунальної сфери Харкова.
Вони довели кожному, що ПОДВИГ — це не тільки про фронт.
ПОДВИГ — це бути там, де потрібно!
ПОДВИГ — це коли твоя зброя — вмілі руки, совість і відданість справі 
та людям.
ПОДВИГ — це коли твоє місто знає, що ти вбережеш його від руїн, 
темряви, холоду, сміття, бездоріжжя, страху та депресії. Ти вийдеш під 
вибухами і будеш працювати, і люди побачать, що сміття прибирається, 
труби ремонтуються, транспорт працює, тепло подається, навіть квіти 
висаджуються. І місто зрозуміє — життя триває, все буде добре!
Отже, сьогодні від усього Харкова ми щиро дякуємо працівникам 
комунального фронту за мужність, за подвиг, за героїзм. Земний уклін усім, 
хто дарує нам надію! Нам дуже шкода, що шпальт не вистачить на кожного 
звичайного героя сьогодення. Але в наступних номерах ми будемо 
продовжувати розповідь про тих, хто захищає Харків зсередини.

З повагою, редакція Газети «ХИ»

ВОДА  ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ. ЦЕ ГАСЛО СТАЛО ЯК НІКОЛИ АКТУАЛЬНИМ ПІД ЧАС ВІЙНИ. ВОДА  ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ. ЦЕ ГАСЛО СТАЛО ЯК НІКОЛИ АКТУАЛЬНИМ ПІД ЧАС ВІЙНИ. 
ЧЕРЕЗ ВЛУЧАННЯ ВОРОЖИХ РАКЕТ ТА СНАРЯДІВ У ВОДОГОНИ ЦІЛІ РАЙОНИ ВЕЛИКОГО ЧЕРЕЗ ВЛУЧАННЯ ВОРОЖИХ РАКЕТ ТА СНАРЯДІВ У ВОДОГОНИ ЦІЛІ РАЙОНИ ВЕЛИКОГО 

МЕГАПОЛІСА РИЗИКУВАЛИ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ВОДИМЕГАПОЛІСА РИЗИКУВАЛИ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ВОДИ

ÙÎÁ ËÞÄÈ ÁÓËÈÙÎÁ ËÞÄÈ ÁÓËÈ
Ç ÂÎÄÎÞÇ ÂÎÄÎÞ
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Тоді, за словами Андрія, в самому цеху залишалося достатньо працівників, а у переве-

зенні були задіяні 4 людини.

– Ви питаєте, що було б, якщо б ми не ризикнули їхати. Все просто. Не хлоровану, 

брудну воду взагалі б не постачав ніхто. І ми це розуміли. Певна річ, було моторошно, 

адже вороги дуже сильно бомбили «градами» Чугуїв 

і все довкола. Березень був страшним… Гуманітарна 

складова у смт Кочеток була, скажімо, ніяка, через пі-

дірвані мости. Ми просто змогли через ліс знайти до-

рогу, щоб машинами возити засоби очищення, — роз-

повів Андрій Маркунас.

Та комунальники все пережили і справились на від-

мінно. Жили на підприємстві у бомбосховищі, як мо-

гли, допомагали місцевим жителям.

– Втекти ні в якому разі бажання не було! Я своїй 

дружині одразу пояснив, що роботу не полишу. Вона 

евакуювалась, а у мене ж підлеглих 43 людини. Як би 

я потім зміг людям у очі дивитись? А воду треба було 

подавати на підприємство. Без мене ніяк! В станцію теж подекуди прилітало, проте по-

шкодження ми локалізовували оперативно, — зазначив начальник цеху і побажав всім 

нам вірити в ЗСУ, в те, що у нас є майбутнє, є сили. — Особисто я своїм колективом задо-

волений, адже тоді він спрацював на всі 100%.

НЕМАЄ ВОДИ, НЕМАЄ ЖИТТЯ
У складних умовах з початку агресії рф довелось працювати начальнику насосної стан-

ції «Рогань» Олександру ЛЕЩЕНКО та його підлеглим — шести машиністам і майстру. 

Але він зміг організувати роботу колектива таким чином, що навіть у холоді та вимуше-

ній темряві (задля світломаскування) на гідному рівні підтримували роботу обладнання.

– Війська агресора тоді знаходились в селищі Рогань, наші хлопці — з іншого боку, 

а ми — між ними. І довкола були бої. Ми не могли і не мали права увімкнути світло, щоб 

не видавати себе. Сиділи у підвалах, вибігали, щоб виконати свою роботу, а потім знову 

бігли у підвал. До речі, світло ми не вмикаємо й досі, 

рік працюємо в таких умовах, через польоти ворожих 

безпілотників. Тобто зберігаємо світломаскування. Як-

що б вороги побачили там світло, почали б гатити з усі-

єї сили, і на цьому водопостачання до Харкова припи-

нилося б,— стверджує пан Олександр.

Певна річ, хлопцям було важко змінювати на чергу-

ваннях одне одного, через ризик обстрілу, військові на-

віть возили працівників на своїх броньованих машинах 

з смт Кочеток на станцію.

– Від роботи цієї станції залежить постачання во-

ди до Харкова на 75%. Якщо війська рф викрили б нас 

і розбомбили об'єкт, то вода в місті могла би бути ли-

ше пару годин на день. Потім рашистів потроху почали вибивати з області, і в квітні ми 

стали повертатися до нормального режиму роботи. Все довкола станції було обстріляно, 

скло повилітало, але в саму будівлю не потрапив жоден снаряд,— каже Олександр.

Начальник станції запевняє, що у його колективі ніхто про цей важкий шлях, про тяж-

ку роботу в воєнних умовах не шкодує. Адже люди, які працюють у підрозділах водока-

налу, в принципі розуміють, на що вони йшли, коли обрали цю професію. «І до війни ми 

під час значних аварій залишались на роботі навіть на 2–3 доби. Ми — працівники цього 

критично важливого підприємства, завжди розуміємо — немає води, немає життя! Тож 

всім колегам зичу добра, удачі, перемоги, миру та трудових успіхів!»

ВІРЮ, НАСТАНЕ ДЕНЬ РАДОСТІ ТА ПЕРЕМОГИ
Фахівець з економічної безпеки контрольної інспекції Управління безпеки КП «Хар-

ківводоканал» Іван МАЦАК початок війни 24 лютого 2022 року зустрів у Харкові. Він, 

не вагаючись, прийняв рішення залишитися в місті, евакуювавши дружину і дитину 

у більш безпечне місце. А сам взявся до роботи, довелось виконувати не лише свої прямі 

обов'язки, а й вирішувати інші важливі питання. Тож пан Іван разом з колегами взявся за 

розвезення гуманітарної допомоги, зокрема доставляв про-

дукти пенсіонерам та ветеранам праці підприємства.

– Їздити довелось по всьому Харкову — від Роганського 

житлового масиву до Олексіївки. Намагались виїжджати ра-

но-вранці, щоб своєчасно встигнути до кожного, хто потре-

бував нашої уваги. Певна річ, було моторошно від обстрілів, 

які накривали тоді місто. Якщо прибували на місце видачі 

допомоги і бачили, що обстріли не вщухають, діяли по ситу-

ації: або повертались на підприємство, або їхали допомагати 

далі. І так згодом звикли і стали на постійній основі піклу-

ватись про людей. Загалом ми взяли опіку над дванадцятьма 

особами пенсійного віку, які не могли ніде виїхати і навіть 

переміщуватися містом,— пригадує Іван Мацак.

Влітку сталася ще одна біда на підприємстві, до його офісу прилетіла ворожа ракета 

і рознесла вщент будівлю.

– Тоді в розборі завалів брали участь всі комплекси, які підпорядковані КП. Знову ж 

таки, довелось працювати не тільки на своїй посаді, а й навіть фізично, разом зі спів-

робітниками ДСНС розбирати завали. Адже просто стояти поруч і дивитись, як інші 

ліквідують руйнування, неможливо, хочеться зробити в такій ситуації набагато більше, 

допомогти своєю участю якнайшвидше ліквідувати руйнування. І наразі, коли місто та 

підприємство трохи оговтується, кожен з нас береться за будь-яку справу, а не тільки за 

посадові обов'язки,— каже Іван.

Він запевняє, якщо б довелось наново пройти цей складний шлях: страшну весну 

2022 року, обстріли, ракетні атаки, зробив би так само:

– Колегам до Дня працівників житлово-комунального господарства хочу сказати: ми 

вже багато пережили, ми тримались гідно, маємо так триматись і надалі. Мрію і вірю, що 

буде той світлий день, когди ми отримаємо максимум радості від перемоги, коли повер-

немо наші родини додому. Зі святом, дорогі колеги!

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!
В Харькове с начала отопительного сезона из-за систематических 
вражеских атак систему отопления города перезапустили в восьмой раз. 
Это беспрецедентный случай, которого еще не видела Украина, 
отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
В настоящее время благодаря совместной работе энергетиков 
и коммунальщиков свет и вода подаются во все дома харьковчан, 
отметил мэр:
— В результате недавних вражеских обстрелов серьезные разрушения 
испытала критическая инфраструктура — трансформаторные станции 
и городская ТЭЦ. Наши коммунальные службы сделали все возможное 
и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть харьковчанам 
необходимые комфортные условия. В ходе проведения ремонтных 
мероприятий, конечно же, не исключены определенные проблемы. 
Но мы стараемся работать так, чтобы харьковчане испытали на себе как 
можно меньше неудобств.
На днях работники КП «Харьковские тепловые сети» выполнили более 
1220 заявок по центральному отоплению и горячему водоснабжению, 
которые поступили в информационно-диспетчерскую службу «1562» 
и в колл-центр предприятия. В кратчайшие сроки было устранено более 
20 дефектов на сетях, в том числе три — на магистральных трубопроводах, 
отметили на предприятии:
— Кроме того, на всех филиалах КП «ХТС» проводится замена транзитов, 
установка автоматических развоздушивателей, замена запорной арматуры, 
изоляция трубопроводов и снятия показателей тепловых счетчиков. 
Параллельно с проведением восстановительных работ систему отопления 
также модернизируют. В настоящее время установлено более 3 тыс. 
автоматических развоздушивателей, продолжается замена транзитов 
в подвалах домов. Предприятие готовится к ремонтной кампании, которая 
должна начаться сразу после окончания отопительного сезона. В частности, 
в планах — реконструкция котельных на Северной Салтовке, которые, 
несмотря на разрушения, сейчас продолжают давать тепло и горячую воду.
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ÍÅ ÑÄÀÄÈÌÑß 
È ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÈÌ!
За год полномасштабного российского вторжения 
Украина выстояла и не сдастся врагу. Наша страна 
очень благодарна за поддержку Соединенным 
Штатам Америки и всем, кто пришел на помощь 

украинцам в борьбе за свободу, заявил Руководитель 
Офиса Президента Андрей Ермак в обращении к 
американской неправительственной организации 

World Aff airs Council San Antonio (Техас, США).
— Враг требовал безоговорочной капитуляции. 

Но наш флаг до сих пор гордо развевается на сте-

нах». Слова, написанные 187 лет назад, здесь, в Теха-

се, абсолютно четко передают то, чему мы преданы 

в Украине. Герои, 

которые вдохнов-

ляют — Сэм Хьюс-

тон, Уильям Тревис, 

Дэви Крокетт и Ху-

ан Сегин, — вели те-

хасцев тем путем, по 

которому идут укра-

инцы сегодня. Мы 

никогда не сдадим-

ся и не отступим, — 

отметил Андрей Ер-

мак.

Руководитель ОП подчеркнул важную роль чле-

нов World Affairs Council San Antonio в передаче се-

наторам и конгрессменам США принципиального 

послания, что дальнейшая поддержка Украины от-

вечает интересам Америки и всех людей в мире, ко-

торым небезразлична свобода и демократия.

Андрей Ермак особо отметил сенатора Джо-

на Корнина и конгрессмена Майка Маккола за 

их лидерство в Конгрессе в этих вопросах, выра-

зил благодарность ведущим представителям World 

Affairs Council San Antonio:

— Лидерство Соединенных Штатов объединило 

свободный мир вокруг помощи Украине. С вашей 

постоянной военной поддержкой и вашими мо-

литвами мы снова победим зло и поможем сделать 

мир лучше. Сегодня у нас есть все шансы повторить 

успех армии Сэма Хьюстона и освободить нашу 

землю от захватчиков. С нетерпением жду возмож-

ности приветствовать вас в свободной и безопасной 

Украине.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ЛОРЕН ПАУЭЛЛ ДЖОБС, АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЕЙ, 
МЕЦЕНАТКОЙ И ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖУРНАЛА THE ATLANTIC. ВО ВСТРЕЧЕ ТАКЖЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ДЖЕФФРИ ГОЛДБЕРГ 
И ПУБЛИЦИСТКА ЭНН ЭППЛБАУМ

Г
лава государства рассказал об успешном противо-

действии российским кибератакам в начале пол-

номасштабной войны, а также о дальнейшем при-

влечении украинских изобретателей и IT-специалистов 

к борьбе с захватчиками, в частности в проекты, связан-

ные с дронами.

— Мы создали несколь-

ко технологий, и они сра-

ботали на поле боя. У нас 

есть отдельные функцио-

нирующие команды. Так-

же сработало такое ноу-

хау для нас, как морские 

дроны. Украина и дальше 

будет развивать цифровую 

отрасль, которая доказала 

свою устойчивость и эф-

фективность во время рос-

сийской агрессии. Необ-

ходимо создать образовательную модель, которая будет 

способствовать появлению важных технологических раз-

работок для разных отраслей экономики. Украине нужно 

не просто шагать вперед, нам нужен скачок вперед как 

современной стране. Но невозможно 

прорваться вперед без современных 

людей, без ученых. Конечно, я хочу 

объединить их, создать такую атмо-

сферу, в которой люди смогут делить-

ся своими знаниями, 

информацией и творить 

вместе.

Участники встречи 

также обсудили вопро-

сы сохранения единства 

мира вокруг поддержки 

Украины, отстаиваю-

щей ценности свободы и демократии.

Владимир Зеленский напомнил, что год 

назад российские военные совершили одно 

из самых страшных преступлений этой вой-

ны — разрушили театр в Мариуполе, кото-

рое использовалось как укрытие:

— Там были женщины с детьми, беременные, пожи-

лые люди. Точное количество погибших до сих пор неиз-

вестно… Но придет день, и мы освободим все наши горо-

да. Все виновники военных преступлений окажутся в за-

лах Международного уголовного суда и национальных 

судов. У рашизма не получится остаться безнаказанным 

злом. Все, кто бомбил наши села и города, бил по Ни-

колаеву, Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запоро-

жью, Харькову… Все, кто ведет террористический огонь 

по общинам Черниговской и Сумской областей… Все, 

кто принес войну Донецку и Луганску. Все, кто пытался 

поработить Крым. Все рашисты будут отвечать за каж-

дую отобранную украинскую жизнь. Каждый день мы 

работаем ради этого.

ÍÓÆÅÍ ÑÊÀ×ÎÊ ÂÏÅÐÅÄ

15 марта состоялась рабочая встреча Харьковского 
городского головы Игоря Терехова и Почетного консула 
Азербайджанской Республики в Харькове 
Афгана Салманова.

С
тороны обсудили ряд важных вопросов. В частно-

сти, речь шла о возможности возвращения в Харь-

ков азербайджанцев.

— Городская инфраструктура постепенно восстанавли-

вается, город возвращается к привычной жизни, насколь-

ко это возможно в нынешних обстоятельствах. Поэтому 

люди, конечно, могут возвращаться домой, — отметил 

Игорь Терехов.

Афган Салманов рассказал, что среди азербайджанских 

компаний, в частности строительных, есть высокая заин-

тересованность в участии в восстановлении города. Игорь 

Терехов отметил, что восстановление разрушенного жилья 

и других объектов — сейчас актуальный вопрос, поэтому 

городская власть готова обсуждать будущее сотрудниче-

ство и инвестиционные проекты.

Поскольку встреча состоялась в преддверии традици-

онного азербайджанского праздника Новруз Байрам, 

Игорь Терехов также передал поздравления всем азербай-

джанцам.

Лучших работников КП «Комплекс по вывозу бытовых 
отходов» Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
ХГС наградили грамотами ко Дню работников 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения.

П
очетные грамо-

ты предприятия 

и профсоюзного 

комитета вручили 27 со-

трудникам. Кроме того, 

все работники КВБО полу-

чили денежные премии.

В прошлом году на пред-

приятии отремонтировали 

столовую и медицинский 

кабинет, открыли мастер-

скую по обслуживанию 

и ремонту оборудования. 

Сейчас завершается строи-

тельство ремонтного бокса 

на четыре машиноместа, а в планах — начать строитель-

ство моторного цеха, создав замкнутый цикл ремонта 

спецтехники, и приобрести дополнительные инструменты 

и оборудование, сообщил директор КП Алексей Артику-

ленко:

Работы по ремонту спец-

техники на предприятии вы-

полняются качественно и бы-

стро. В прошлом году наше 

предприятие получило новую 

спецтехнику, а в этом году 

ждем эвакуатор для грузовых 

автомобилей.

За бережное отношение 

к автотранспорту и поддержа-

ние машин в должном состо-

янии водителям предприятия 

также выплачивают дополни-

тельную ежемесячную пре-

мию. Такое вознаграждение 

уже получили 15 работников.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ ÒÐÓÄ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ
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УСІ МИ ПАМ'ЯТАЄМО, ЯК ПОЧИНАЛАСЯ ТОРІК ВІЙНА В ХАРКОВІ. ХАОС, ЛЮДИ, ЯКІ ТІКАЮТЬ З ВАЛІЗАМИ, ПЕРЕПОВНЕНІ АЗС, 
ЗАБИТИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ, ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ У МЕТРО, БОМБОСХОВИЩАХ ТА ПІДВАЛАХ ВЛАСНИХ БАГАТОПОВЕРХІВОК. 

АЛЕ ЦЕ НЕ ПРО ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В
они, становлячись у один стрій з воїнами, йшли 

на роботу. Це завдяки їх праці Харків не перетво-

рився в брудний привид і звалище, а зберіг своє 

горде обличчя, хоча й понівечене…

 ГЕРОЇ КОМУНАЛЬНОГО ФРОНТУ
У кожного мешканця Харкова тепер назавжди закарбу-

ється мить, коли їх звичне життя перестало існувати. Все 

тепер поділилось на до та після 24 лютого.

Незважаючи на значні обстріли, співробітники КП 

«Благоустрій» ХМР з перших днів війни продовжували 

виконувати свої професій-

ні обов'язки.

Сергій МОСКАЛЕНКО 

— робітник з комплексно-

го прибирання та утриман-

ня будинків з прилегли-

ми територіями. Зазвичай 

пан Сергій виконує роботи 

з благоустрою на території 

приватного сектору: по-

дрібнює гілки, робить са-

нітарну обрізку дерев, покіс трави, очищення території. 

Чоловік працює на підприємстві з 2021 року, зарекомен-

дував себе як сумлінний та дисциплінований працівник. 

«Дарма що були значні обстріли з перших днів війни, ро-

бочий день починався, як і в довоєнні часи, — о восьмій 

годині ранку. Щодня оперативно усувалися недоліки сані-

тарного стану ввірених районів, а саме Салтівського, Но-

вобаварського та Основ’янського», — каже Сергій. Війна 

внесла свої корективи і додала роботи: зелені насадження, 

знесені або пошкоджені обстрілами, значно більші гори 

сміття внаслідок руйнування, покинуті містянами зруй-

новані будинки приватного сектору, де виникли захара-

щення. Крім того, в квітні 2022 року, в вільний від роботи 

час, пан Сергій був залучений до волонтерської організа-

ції та допомагав мешканцям Салтівського району в отри-

манні продуктових наборів.

Сергій АЛІЙНИК працює в Спеціалізованому кому-

нальному підприємстві по наданню соціальної допомоги 

мешканцям Харкова «Заповіт» на посаді завідувача місь-

кого кладовища № 12. Колеги кажуть, що Сергій є ініці-

ативним, відповідальним фахівцем. З першого дня війни 

продовжив забезпечувати безперервну роботу кладовища 

та надання мешканцям міста соціальних послуг. Адже в ті 

страшні часи, як i завжди, до підприємства звертались лю-

ди, у яких померли близькі, вони були розгублені: не зна-

ли, що робити, чи працює 

кладовище.

Пан Сергій розумів — 

для людей, особливо в такі 

важкі часи, важливо бути 

впевненими, що померлі 

будуть поховані із дотри-

манням усіх правил і норм: 

«Кожного дня, залишаю-

чись на своєму робочому 

місці, просто намагаєшся 

принести найбільшу користь. До того ж під час одного 

з бомбардувань Харкова, снаряди загарбників потрапили 

на площадку, де були розташовані машини спеціального 

призначення (катафалки), що стоять на балансі підпри-

ємства. Тому довелося безпосередньо опiкуватися виво-

зом техніки з небезпечного району міста».

Ганна КРУПЧИЦЬКА в СКП «Заповіт» з 2015 року 

працює на посаді доглядача кладовища. На початку війни, 

незважаючи на те, що Ганна є матір’ю двох неповнолітніх 

дітей прийняла рішення залишитися в Харковi та нама-

галася максимально приносити користь як на підприєм-

стві, так і в місті: «Поряд з основною діяльністю довелося 

виконувати ще багато додаткової роботи — взяти на се-

бе обов'язки інших праців-

ників, які через військову 

агресію не змогли вийти на 

роботу. Зокрема, обов’язки 

завгоспа. Незважаючи на 

важкі логістичні воєнні 

умови, треба було гідно ор-

ганізувати забезпечення 

підприємства ритуальною 

атрибутикою».

Також Ганна є фахівцем з публічних закупівель підпри-

ємства і сумлінно виконує покладені на неї обов'язки по 

закупівлі товарів, робіт і послуг. Крім того, за свідченнями 

колег, пані Ганна завжди щиро підтримує людей, які поне-

сли втрати та звернулися до неї по допомогу.

Працівники КСП «Інженерні мережі» ІБАДОВ Зія Га-

сан огли та Олексій АНОХІН з початку повномасштабної 

війни не залишили місто і разом у парі відновлювали та 

супроводжували системи відеоспостереження по проек-

ту «Безпечне місто» в різних 

районах Харкова.

Чоловіки пригадують, що 

найважчим торік видався 

саме березень.

Проблему становили на 

тільки самі обстріли, а й 

можливість дістатися на 

роботу: «Працювати дово-

дилося на вулиці у будь-яку 

погоду, без розуміння, що 

буде далі. Ми ліквідували 

аварії в центрі міста, коли відбувся прильот ракети у бу-

дівлю ХОДА. Камери, котрі були встановлені на сусідній 

будівлі, сильно постраждали від вибухової хвилі. Потім 

поруч знову були прольоти, і знову довелось все віднов-

лювати. А ще ворог перебив оптичні магістралі, і ми з ко-

легами над цим теж сильно попрацювали». Також ці мужні 

працівники в той час збирали дані про постраждалі будин-

ки і передавали своїм колегам-комунальникам для екс-

треного реагування. На підприємстві цими хлопцями пи-

шаються і кажуть, що навіть з початком війни гасло СКП 

не змінилось: «Робимо все для безпеки Харкова!»

ВІДДАНІ МІСТУ В НЕЛЕГКІ ЧАСИ
Сергій НАЗАРЕНКО — головний інженер СКП «Хар-

ківзеленбуд» ХМР. Пан Сергій прийшов на підприємство 

в листопаді 2017 року. Основним його завданням було 

і залишається забезпечення роботоздатності та обслугову-

вання інженерних систем і об-

ладнання.

З перших днів війни він брав 

участь у забезпеченні всім не-

обхідним для укріплення, за-

хисту та життєдіяльності міста.

Під чітким керуванням Сер-

гія Назаренка була організова-

на вся робота iз захисту та збе-

реження пам'ятників архітек-

тури Харкова.

Значний внесок пан Сергій 

зробив не тільки в усунення наслідків ворожих обстрілів, 

а також і у відновлення об'єктів інфраструктури міста та 

підприємства.

– Завдяки злагодженій роботі та професійним знан-

ням, під керівництвом головного інженера, в короткі 

строки місто оживало знов і знов. Ми щиро раді, що така 

людина почала і продовжує свій кар'єрний шлях разом із 

нами. Разом ми зможемо все! — кажуть його колеги.

Олександр СУМЦОВ з 2018-го по цей час обіймає 

в КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Хар-

кова» посаду тракториста 4-го розряду.

Пан Олександр є кваліфікованим спеціалістом з вели-

ким досвідом роботи на тракторних машинах. Він завжди 

добре справлявся зі своїм основним обов'язком — забез-

печенням належного санітарного стану території парків. 

На підприємстві про нього 

кажуть: працелюбний та іні-

ціативний, вмілий та прин-

циповий працівник, людина 

з високим почуттям відпові-

дальності, якій властиві опти-

мізм і людяність. З перших 

днів воєнних подій в нашому 

місті Олександр не залишився 

осторонь, працював в брига-

дах поряд з колегами інших 

комунальних підприємств по 

демонтажу завалів, прибиранню сміття, закриттю кон-

турів житлових будинків, дитячих садочків, шкіл, тощо. 

«Олександр є справжнім харків’янином, який всією ду-

шею вболіває за рідне місто, кожен день його праці — це 

внесок в розвиток і відбудову міста», — впевнені в КП.

Олександр ФІРСАНОВ — головний механік дільниці 

механізації СКП «Харківзеленбуд» ХМР — фахова лю-

дина з величезним досвідом за плечима. На підприєм-

стві з квітня 2021 року та має в підпорядкуванні більше 

100 співробітників, які працюють та забезпечують належ-

ний стан роботи спеціаль-

ної механізованої техніки.

З початку повномасштаб-

ного вторгнення виконував 

важливу справу — керував 

та координував особовий 

склад з допомоги по забез-

печенню військових необ-

хідними засобами для обо-

рони міста.

Разом з підлеглими брав 

участь в усуненні наслідків 

ворожих обстрілів: прибиранні теріторій, проїжджих час-

тин, вивезенні сміття з будівель, що обвалились. Забез-

печував своєчаснє підвезення піска, дошок, мішків для 

обкладання та збереження цілісності пам'ятників архі-

тектури в Харкові. Також пан Олександр виконував робо-

ту з логістики спеціального транспорту для забезпечення 

міста всім необхідним та задоволення потреб.

– В нелегкий для нашого міста час проявив себе, як 

справжній керівник і спеціаліст своєї справи, відданий та 

надійний співробітник. Ми дуже пишаємося, що поряд 

з нами працює така людина! — кажуть на підприємстві.

Валентина ТОМІНА з 2005 року працює у сфері парко-

вого господарства на керівних посадах, а з 2011-го по цей 

час обіймає в Комунальному підприємстві «Об’єднання 

парків культури та відпочинку м. Харкова» посаду майстра 

дільниці зеленого господарства парку культури та відпо-

чинку «Машинобудівників». Колеги пані Валентини запев-

няють, ця жінка — ініціативна 

людина, яка може точно й про-

фесійно вирішувати робочі пи-

тання щодо благоустрою парку. 

Постійно бере участь в органі-

зації підготовки парку для про-

ведення заходів і свят у Сло-

бідському районі міста. Окрім 

професійного знання, вміє 

налаштувати психологічний 

контакт з людьми, організову-

вати і захоплювати їх спільною 

роботою. «Пані Валентина залишилась працювати на благо 

міста. Її досвід до війни став у пригоді навіть у важкі часи 

сьогодення. Адже вона — людина з творчим мисленням, яка 

не визнає безвихідних ситуацій», — зазначили в КП.

ÇÀËÈØÈËÈÑß ÂIÐÍÈÌÈ 
ÐÎÁÎÒI ÒÀ ÌIÑÒÓ
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Ф
ахівці КП «ХРБП» продовжують робити ще й 

зараз. Їх не лякають складні, а іноді й небезпеч-

ні обставини, за яких доводиться працювати. 

Вони щодня ремонтують покрівлі, закривають контури та 

відновлюють пошкоджені конструкції. Завдяки зусиллям 

робітників підприємства зберігається майно городян.

ПОІНШОМУ НІЯК
Артем Кравченко — начальник дільниці служби по 

утриманню та ремонту дитячих та спортивних майданчи-

ків КП «ХРБП».

Працює на підприємстві з 2017 року. Свою професійну 

діяльність розпочав з посади маляра. Згодом вступив до 

вишу та був призначений майстром, а потім і начальни-

ком дільниці служби. За роки своєї роботи набув великий 

досвід, зарекомендував себе грамотним спеціалістом та 

талановитим керівником.

Артем завжди був від-

даним своїй справі. Не 

залишив своєї роботи він 

і тоді, коли до Харкова 

прийшла війна. З почат-

ком збройної агресії ро-

дина чоловіка потрапила 

у складні обставини —

його батьки опинились 

в окупації у Верхньому 

Салтові. Незважаючи на тривогу за батька та мати, Ар-

тем з першого дня війни залишався у місті та працював, 

адже його допомога місту та підприємству було потрібна 

як ніколи. Як і в перші місяці війни, так і сьогодні чоловік 

координує роботи з усунення артобстрілів, направляє та 

контролює бригади підприємства, які виконують роботи 

по закриттю контурів та відновленню пошкоджених буді-

вель та конструкцій.

— Усі зараз пережива-

ють, мабуть найскладні-

ший час у своєму житті, 

бо війна. І я не виняток. 

Хоча ми вже трохи зви-

кли до повітряних тривог 

і до ракетних атак. Дуже 

хвилювався за батьків, 

які були в окупації. З ни-

ми не було зв’язку. Бать-

ки змогли виїхати звідти, 

тільки коли наша армія 

звільнила їх селище. Те-

пер вони поруч. І най-

щасливіша мить — коли 

зрештою обійняв маму,—

зізнається Артем.— До війни облаштовував, ремонтував 

дитячі та спортивні майданчики, але довелося трохи пе-

рекваліфікуватися. Почали закривати контури будівель 

після обстрілів. Пам’ятаю один з перших прильотів на 

вулицю Миру. Тоді дуже постраждали три будинки. По-

вилітали усі шибки. Люди залишилися просто неба. Ба-

чити сльози на їх очах було тяжко. Ми якомога швидше 

закрили контури, щоб не потрапляли опади і зберіглося 

те, що вціліло. Такий досвід — незабутній. Зараз, крім від-

новлення зруйнованих домівок, виконуємо аварійні ре-

монти. Роботи багато, робимо все, що від нас залежить. 

По-іншому ніяк.

СУМЛІННО ВИКОНУВАТИ ОБОВ’ЯЗКИ
«Відповідальний керівник та талановитий фахі-

вець, порядна та чуйна людина»,— так кажуть у ко-

лективі про начальника служби 

механізації комунального підпри-

ємства «Харківське ремонтно-бу-

дівельне підприємство» Юрія Бон-

дарєва.

Коли на території міста розпо-

чалися бойові дії, Юрій Микола-

йович прийняв для себе рішення 

не полишати роботи. Він евакую-

вав родину та продовжив керувати 

підлеглим йому підрозділом. Адже 

знав, що від роботи служби меха-

нізації великою мірою залежить 

дяльність усього підприємства.

Техніка КП ХРБП бере участь у над-

важливих в умовах війни роботах з ліквідації наслідків 

обстрілів та розчищення завалів. Щоденно автомобілі та 

спецтранспорт підприємства виїздять на лінію, аби доста-

вити на об’єкти бригади та будівельні матеріали. Силами 

служби проводяться висотні роботи, вивезення будівель-

ного сміття, усунення аварійності.

Безліч щоденних задач, велике навантаження, склад-

ні умови роботи не зупиняють Юрія Миколайовича на 

професійному шляху. Він знає — його зусилля є внеском 

у справу нашої спільної перемоги:

— Як і усі харків’яни, в той день, 24 лютого, прокинув-

ся від вибухів. Швидко зібрався і поїхав на роботу. Жодної 

думки про евакуацію у мене не було. Навіть такого питан-

ня не стояло. Тому що Харків — мій 

дім. Тут моє життя, моя робота, якій 

я віддав багато років і якою пишаюся. 

Планую і надалі тут працювати. Не міг 

покинути колектив, що став вже рід-

ним. Характер роботи, звісно, трохи 

змінився, є свої труднощі, але ми їх 

долаємо і намагаємося якнайкраще 

виконувати свій обов’язок. Дуже хо-

четься відпочити — після нашої пере-

моги мрію піти у відпустку. Бо зараз 

практично немає вихідних, працюємо 

на перемогу та заради людей, щоб ско-

ріше ліквідувати руйнування, що наніс 

ворог. Мої рідні знов зі мною, вони на-

дають сил, мотивують долати втому та продовжувати пра-

цювати над відновленням міста. А ще так мене виховали 

батьки — попри все сумлінно виконувати свої обов’язки.

ЗА РІК ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКИ КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО
БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» ХМР 
НІ НА ДЕНЬ НЕ ЗУПИНЯЛИСЯ ТА НАДАВАЛИ 
ДОПОМОГУ МЕШКАНЦЯМ МІСТА У ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ

ÑÊËÀÄÍI ÎÁÑÒÀÂÈÍÈ ÑÊËÀÄÍI ÎÁÑÒÀÂÈÍÈ 

ÍÅ ËßÊÀÞÒÜÍÅ ËßÊÀÞÒÜ
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