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Ділянка реконструкції (благоустрою) розта-

шована вздовж узвозу Клочківського, межує 

з Харківським зоопарком. Загальна площа 

об’єкта реконструкції в межах проєктування ся-

гає 0,85 га. Відмічається низький рівень благо-

устрою даної території.

В проєктних рішеннях по реконструк-

ції благоустрою пропонуються наступні види 

робіт: оновлення покриття проїзної частини; 

оновлення покриття тротуару; влаштування 

тротуарної плитки «екорешітка»; заміна опор 

освітлення; встановлення паркових лав та урн; 

влаштування зовнішнього освітлення парку; 

улаштування газону.

Організація рельєфу проєктованої території 

виконана за умови максимального збережен-

ня існуючого рельєфу, мінімального обсягу 

переміщення земляних мас і рішенням водовідве-

дення з даної ділянки відповідно до чинних норм.

Існуюче озеленення на території даного об’єк-

та представлено як вільне насадження клена го-

стролистого, тополіта інших порід, які знаходять-

ся в задовільному стані і підлягають збереженню. 

Проєктом закладено посів трави на газонах.

При експлуатації проєктований об’єкт не 

буде чинити негативного впливу на клімат і мі-

кроклімат, атмосферне повітря, ґрунти, водне 

середовище, рослинний і тваринний світ, за-

повідні об’єкти, навколишнє соціальне сере-

довище (населення) та навколишнє техногенне 

середовище.

Під час проведення будівельних робіт буде чи-

нитися короткочасний незначний негативний 

вплив на навколишнє середовище, пов’язаний 

із роботою будівельної техніки. Вплив на навко-

лишнє середовище при виконанні будівельних 

робіт буде мінімальним і розцінюється як до-

пустимий, за умови дотримання запланованих 

природоохоронних заходів.

Видалення зелених насаджень проводиться 

на підставі затвердженого комісією Акта обсте-

ження зелених насаджень відповідно до ПКМУ 

№ 1045 від 01.08.2006 р.

Замовник зобов’язується здійснювати 

проєктні рішення відповідно до норм і правил 

охорони навколишнього середовища і вимог 

екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 

та експлуатації об’єкта планованої діяльності.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

1. Інвестор (Замовник) 
Управління з будівництва, ремонту та ре-

конструкції Департаменту будівництва та шля-

хового господарства Харківської міської ради — 

Замовник Проєкту «Реконструкція мосту через 

р. Немишля по вул. Іскринській у м. Харкові» 

(далі — «Проєкт»).

2. Місцеположення майданчиків (трас) будівниц-
тва (варіанти) 

Планована діяльність здійснюватиметь-

ся у південно-західному секторі Московсько-

го адміністративного району м. Харкова — на 

переході р. Немишлі вулицею Іскринською в 

612 м південно-східніше від впадіння Немишлі 

у р. Харків.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) 
Планована діяльність полягає в реконструк-

ції (перебудові) за Проєктом, що розроблений 

у 2020—2021 роках ТОВ «ХАРКІВМІСТДОР-

БУД» існуючого автодорожнього мостового 

переходу вул. Іскринської через р. Немишлю, 

конструкції якого у сучасному положенні є тех-

нічно та морально застарілими, дійшли неза-

довільного експлуатаційного стану з повністю 

вичерпаним залишковим ресурсом (прогноз-

ним терміном безаварійної експлуатації), що 

створює реальну небезпеку не тільки для усіх 

учасників дорожнього руху та пішоходів, а й для 

навколишнього природного середовища.

Існуючий автодорожній однопрогоновий 

міст по вул. Іскринській — один з багатьох ма-

лих мостів через р. Немишля. Побудований він 

у 1957 році із проєктним навантаженням Н-10, 

НГ-60. Під час реконструкції 1987—1988 рр. де-

рев’яне полотно мосту було замінено на залізо-

бетонне з плит 2,5×3,0 м із асфальтобетонним 

покриттям; дерев’яні тротуари накриті моноліт-

ним залізобетоном.

Метою реконструкції за цим Проєктом є за-

безпечення зручності й належного рівню безпе-

ки автодорожнього та пішохідного руху шляхом 

повної перебудови розглядуваної перехідної 

споруди із приведенням основних її параметрів 

у відповідність до вимог сучасних норм.

З цією метою Проєктом передбачені: повне 

розбирання конструкцій прогонової будови 

та елементів полотна існуючого мосту, а та-

кож кладки опор; захист існуючих мереж і ко-

мунікацій від пошкодження на стадії виконання 

будівельно-монтажних робіт; будівництво но-

вого автодорожнього мосту по схемі 1×17,0 м, 

по осі існуючого розібраного мосту; перевла-

штування ділянок сполучення мосту з автодо-

рожніми підходами у відповідності до вимог 

чинних нормативних документів.

Перехідна частина проєктованого мосту 

(L
заг

=17,7 м) вирішена монолітною посилено-

гідроізольованою плитою товщиною 140 мм на 

блоках 2 берегових збірно-монолітних стоянів 

шафового типу індивідуального проєктування 

з безростверковими фундаментами-стовпами з 

бурових паль діаметром 1,02 м та довжиною до 

15,0 м, які нормативно заглиблені у опорний го-

ризонт (що визначений із урахуванням вишуку-

вального прогнозу). Поверхня перехідної плити 

являє собою суцільну, шириною 6,1 м, проїзну 

частину існуючої вулиці (2×2,75 м — смуги ру-

ху та 2×0,3 м — смуги безпеки) із двошаровим 

асфальтобетонним покриттям в кам’яній об-

бортовці та в сталевих бар’єрних огородженнях 

встановленого стандарту висотою 0,9 м, якими 

відділені тротуари для пішохідного руку ши-

риною 1,25 м зі зносостійким полімерним по-

криттям та перильним огородженням по кра-

ях проєктованої споруди. Сполучення мосту з 

підходами передбачене за рахунок установки 

перехідних плит напівзануреного типу, довжи-

ною 4,0 м.

Споруда проєктованого мосту розрахована 

під нормативне, тимчасове вертикальне, рів-

номірно розподілене смугове навантаження від 

автотранспортних засобів по схемі А11 та оди-

ночне колісне чотиривісне зосереджене наван-

таження НК-80.

Для забезпечення водовідводу з проїзної ча-

стини, з урахуванням обмеження швидкості 

руху автотранспорту в межах міста, попереч-

ний переріз проїзної частини мосту прийнятий 

двоскатним — з нормативним проєктним ухи-

лом 25 ‰ від її осі. Ухил тротуарів прийнятий 

20 ‰ — вбік проїзду.

Проєктом передбачене використання при 

будівництві прогресивних технологій, техніч-

них засобів та обладнання; сучасних конструк-

цій та сертифікованих матеріалів промислового 

виготовлення.

Планована діяльність здійснюватиметься за 

Рішенням ІV сесії Харківської міськради 8-го 

скликання від 21.04.2021, яке прийнято у поряд-

ку системної реалізації чинного Генплану міста. 

Розробка Проєкту організована та проведена в 

порядку, що встановлений чинним містобудів-

ним законодавством України.

Проєктовану реконструкцію передбачено 

здійснити у 2021 році — протягом 6 міс. за ра-

хунок міського бюджету. Рух автотранспорту та 

пішоходів на період реконструкції переорієнто-

вується на інші складові існуючої вулично-до-

рожньої мережі — встановленням відповідних 

тимчасових дорожніх знаків.

4. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності 

Планована діяльність здійснюватиметься в 

інтересах харківської міської громади та багато-

чисельних гостей міста. Вона виступає важли-

вою складовою процесу оптимізації подальшо-

го функціонування міської інфраструктури 

(підвищення надійності, ефективності та без-

пеки об’єктів техногенного середовища; змен-

шення витрат на їх експлуатацію, техобслугову-

вання та ремонт).

Таким чином, планована діяльність є:

— всебічно позитивною й високо актуальною 

в екологічному, санітарно-епідеміологічно-

му, соціальному і економічному аспектах, адже 

разом із забезпеченням зручності та безпеки 

дорожнього руху, оптимізація, відновлення та 

підтримання належного технічного стану вулич-

но-дорожніх мереж населених пунктів повсюдно 

сприяють створенню необхідних умов санітар-

но-гігієнічного благополуччя населення, еколо-

гічної та техногенної безпеки, а також естетично-

му наповненню урбаністичного ландшафту;

— безальтернативною.

5. Потреби в ресурсах при будівництві (орієнтов-
ні):

— земельні ресурси: немає потреби, адже пла-

нована діяльність відбуватиметься в існуючих 

межах об’єкта реконструкції (землі транспорт-

ної забудови Харківської міськради);

— будівельні матеріали на основі природних 

мінеральних компонентів привозні: — щебінь: 

14,5 м3; бетон та залізобетон (загальній об’єм): 

268,39 м3; — бітумна емульсія: 66,28 л; — ас-

фальтобетон: 17,4 м3;

— енергоресурси: — дизпаливо: 30 т; — вода 

питна (привозна пляшкована) на госппиттєві 

нужди персоналу 19,5 л/добу;

— загальна часова потреба: 6 місяців (в ре-

жимі 5-денного робочого тижня із однієї 8-го-

динною робочою зміною на добу);

— трудові ресурси: 13 осіб (загальна чисель-

ність комплексної будівельної бригади, вклю-

чаючи її керівний, виробничий та допоміжний 

персонал).

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та 
експлуатації) 

Район наміченої реконструкції характери-

зується достатньо розвиненою автотранспорт-

ною інфраструктурою (в наявності щільна мере-

жа автошляхів міського, районного та місцевого 

значення із твердим покриттям).

Транспортні потреби будівництва забезпечу-

ватиме Підрядник (за допомогою власної спец-

техніки), а поточне обслуговування об’єкта при 

подальшій його експлуатації — профільні під-

розділи КП «Шляхрембуд» та сервісно-експлу-

атаційні служби міста (за допомогою власного 

відомчого спецавтотранспорту) — по існуючим 

автошляхам.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами 

З урахуванням реальних містобудівних, інже-

нерно-геологічних, гідрогеологічних та санітар-

но-екологічних умов району проєктування, при 

здійсненні планованої діяльності категорично 

заборонені:

— недотримання проєктних регламентів 

здійснення усіх передбачених будівельних робіт;

— порушення технічної цілості та зниження 

експлуатаційної надійності оточуючих будівель 

і споруд, що підлягають збереженню;

— перевищення допустимих рівнів забруд-

нення атмосферного повітря та акустичного 

навантаження в оточуючих житлових зонах, а 

також допустимих показників напруженості 

електричного поля всередині приміщень та на 

прибудинковій території житлових будівель;

— відкрите автотранспортування сипучих 

будматеріалів та відходів; забруднення покрить 

автодоріг спецтехнікою, що виїздить за межі 

будівельного майданчика;

— зниження протяжності інсоляції житло-

вих приміщень оточуючих будівель та дитячих 

майданчиків, розташованих на сельбищній те-

риторії, нижче встановлених норм;

— будь-які дії, що призводять власну та 

суміжну території у незадовільний санітар-

но-гігієнічний стан та послаблюють естетичний 

зміст навколишнього природно-урбаністичного 

ландшафту;

— порушення норм пожежної безпеки та 

неприйняття своєчасних першочергових за-

ходів з пожежогасіння, негайної та ефективної 

ліквідації інших аварійних ситуацій, що можуть 

призвести до забруднення природних компо-

нентів, погіршенню технічного та естетичного 

стану навколишньої забудови та зелених наса-

джень, а також впливати негативним чином на 

здоров’я населення.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка та за-
хист території за варіантами 

З метою попередження забруднення повітря-

ного середовища за межами будмайданчика, 

а також виключення можливості виникнення 

передумов для техногенного підтоплення тери-

торії й деформації основ оточуючих будівель і 

споруд, з урахуванням інженерно-вишукуваль-

них рекомендацій Проєктом передбачена ор-

ганізація: обов’язкової мийки коліс будівельної 

спецтехніки на спеціальному рухомому пості 

перед її виїздом за межі будмайданчика; ефек-

тивного водовідливу від земляних виробок та 

своєчасної ретельної (пошарової з механізо-

ваним ущільненням) зворотної їх засипки; по-

верхневого стоку в ув’язці із суміжними ділян-

ками (вертикальне планування, створення 

надійних дорожніх основ та покрить; рекульти-

вація усіх відкритих поверхонь в межах проєкту-

вання, що залишаються вільними від дорожніх 

покрить).

Як фундаменти стоянів проєктованої спо-

руди прийняті пальові стовпи, які влаштову-

ються буровим або буроін’єкційним метода-

ми, що не спричиняють концентричної ди-

наміки ґрунтів оточуючої літологічної товщі. 

Крім того, палі не утворюють суцільної завіси 

у обводнених ґрунтах на шляху підземного по-

току, тим самим виключається й можливість 

утворення баражного ефекту проєктованою 

спорудою.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при 
будівництві та експлуатації) на навколишнє середо-
вище:

— на клімат та мікроклімат, тваринний світ, за-

повідні об’єкти: негативні впливи виключені;

— на геологічне середовище, ґрунти та рослин-

ність: очікуються прямі прийнятно-негативні 

(локальні, періодичні короткочасні, малопо-

тужні) фізичні впливи при будівництві та сталий 

постійний позитивний опосередкований вплив 

при подальшому функціонуванні об’єкта;

— на повітряне середовище: очікуються прямі 

прийнятно-негативні (фізичний та хімічний) 

впливи при будівництві та подальшому функ-

ціонуванні проєктованого об’єкта;

— на навколишнє соціальне та техногенне середо-

вища: негативні впливи виключені; в результаті 

реалізації Проєкту очікується сталий постійний 

опосередкований позитивний вплив.

10. Відходи виробництва і можливість їх повтор-
ного використання, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення:

При здійсненні проєктованого будівництва 

на будмайданчику утворюватимуться:

— уламкові й сипучі матеріали демонтажу іс-

нуючих дорожніх покрить;

— деталі демонтованих бетонних та залізобе-

тонних конструкцій;

— брухт чорних металів;

— вилучені з земляних виробок насипні й 

природні ґрунти (заміщені з/б конструкціями);

— використана обтиральна вітош (замащене 

тканинне ганчір’я);

— деревина використаних (демонтованих) 

опор, кріплень та опалубок;

— відпрацьовані люмінесцентні лампи;

— ТПВ.

Перелічені відходи підлягають роздільному 

збору й вивозу (спецавтотранспортом Підряд-

ника, підприємств-ліцензіатів на поводження 

з небезпечними відходами й заготівельників 

вторсировини) у встановлені місця їх утилізації, 

адже, являючись вторинними ресурсами по 

суті, підлягають господарському використанню 

практично у повному обсязі (за виключенням 

ТПВ, які підлягають захороненню на відповід-

них полігонах).

Об’єкт наміченої реконструкції (елемент іс-

нуючої міської вулиці) не відноситься до об’єк-

тів виробничої сфери, таким чином, виробничі 

відходи на ньому (при його експлуатації у штат-

ному режимі) утворитися не можуть.

Відходи, які можуть утворюватися в процесі 

функціонування реконструйованого мосту, 

підрозділяються на ті, що підлягають утилізації 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ:  
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВЗДОВЖ УЗВОЗУ КЛОЧКІВСЬКОГО У М. ХАРКОВІ — РЕКОНСТРУКЦІЯ 
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

1. Інвестор (Замовник) 
Управління з будівництва, ремонту та ре-

конструкції Департаменту будівництва та шля-

хового господарства Харківської міської ради 

— Замовник Проєкту «Реконструкція Крас-

нополянського мосту у м. Харкові» (далі — 

«Проєкт»).

2. Місцеположення майданчиків (трас) будівниц-
тва (варіанти) 

Планована діяльність здійснюватиметься у 

північній частині Немишлянського адміністра-

тивного району м. Харкова — на переході 

р. Немишлі вулицею Красна Поляна в 1,55 км 

західніше пр-та Тракторобудівників та в 0,9 км 

східніше пр-та Льва Ландау. При цьому, пряма 

відстань від устя Немишлі (місця її впадіння у 

р. Харків) становить 5,07 км.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) 
Планована діяльність полягає в реконструк-

ції (перебудові) за Проєктом, що розроблений 

у 2020—2021 роках ТОВ «ХАРКІВМІСТДОР-

БУД» існуючого автодорожнього мостового 

переходу вул. Красна Поляна через р. Неми-

шлю, конструкції якого у сучасному положен-

ні є технічно та морально застарілими, дій-

шли незадовільного експлуатаційного стану з 

повністю вичерпаним залишковим ресурсом 

(прогнозним терміном безаварійної експлуа-

тації), що створює реальну небезпеку не тільки 

для усіх учасників дорожнього руху та пішо-

ходів, а й для навколишнього природного се-

редовища.

Існуючий однопрогоновий автодорожній 

міст по вул. Красна Поляна (розрізний сталеде-

рев’яний; виконаний за схемою 1×12,0 м із ши-

риною їздового полотна 4,58—4,94 м; тротуарів 

— 0,93—0,95 м) проєктним навантаженням 

Н-10, НГ-60 — один з багатьох малих мостів че-

рез р. Немишля. Побудований він у 1963 на міс-

ці старого дерев’яного мосту.

Метою реконструкції за цим Проєктом є 

забезпечення зручності й належного рівню 

безпеки автодорожнього та пішохідного ру-

ху шляхом повної перебудови розглядуваної 

перехідної споруди із приведенням основних 

її параметрів у відповідність до вимог сучас-

них норм.

З цією метою Проєктом передбачені: повне 

розбирання конструкцій прогонової будови 

та елементів полотна існуючого мосту, а та-

кож кладки опор; захист існуючих мереж і ко-

мунікацій від пошкодження на стадії виконан-

ня будівельно-монтажних робіт; будівництво 

нового автодорожнього мосту по схемі 1×14,5 м, 

по осі існуючого розібраного мосту; перевла-

штування ділянок сполучення мосту з автодо-

рожніми підходами у відповідності до вимог 

чинних нормативних документів.

Перехідна частина проєктованого мосту 

(L
заг

=15,2 м) вирішена монолітною посиле-

но-гідроізольованою плитою товщиною 140 

мм на блоках 2-х берегових збірно-моноліт-

них стоянів шафового типу індивідуального 

проєктування з безростверковими фундамен-

тами-стовпами з бурових паль діаметром 1,02 

м та довжиною до 16,0 м, які нормативно за-

глиблені у опорний горизонт (що визначений 

із урахуванням вишукувального прогнозу). По-

верхня перехідної плити являє собою суцільну, 

шириною 6,5 м, проїзну частину існуючої ву-

лиці (2×2,75 м — смуги руху та 2×0,5 м — смуги 

безпеки) із двошаровим асфальтобетонним 

покриттям в кам’яній оббортовці та в сталевих 

бар’єрних огородженнях встановленого стан-

дарту висотою 0,9 м, якими відділені тротуари 

(шириною 1,25 м для пішохідного руху та 0,75 м 

— технічний) зі зносостійким полімерним по-

криттям та перильним огородженням по кра-

ях проєктованої споруди. Сполучення мосту з 

підходами передбачене за рахунок установки 

перехідних плит напівзануреного типу, довжи-

ною 4,0 м.

Споруда проєктованого мосту розрахована 

під нормативне, тимчасове вертикальне, рів-

номірно розподілене смугове навантаження від 

автотранспортних засобів по схемі А11 та оди-

ночне колісне чотиривісне зосереджене наван-

таження НК-80.

Для забезпечення водовідводу з проїзної ча-

стини, з урахуванням обмеження швидкості 

руху автотранспорту в межах міста, попереч-

ний переріз проїзної частини мосту прийнятий 

двоскатним — з нормативним проєктним ухи-

лом 25 ‰ від її осі. Ухил тротуарів прийнятий 

20 ‰ — вбік проїзду.

Проєктом передбачене використання при 

будівництві прогресивних технологій, техніч-

них засобів та обладнання; сучасних конструк-

цій та сертифікованих матеріалів промислового 

виготовлення.

Планована діяльність здійснюватиметься за 

Рішенням ІV-ї сесії Харківської міськради 8-го 

скликання від 21.04.2021, яке прийнято у поряд-

ку системної реалізації чинного Генплану міста. 

Розробка Проєкту організована та проведена в 

порядку, що встановлений чинним містобудів-

ним законодавством України.

Проєктовану реконструкцію передбачено 

здійснити у 2021 році — протягом 6 міс. за ра-

хунок міського бюджету. Рух автотранспор-

ту та пішоходів на період реконструкції 

переорієнтовується на інші складові існую-

чої вулично-дорожньої мережі — встанов-

ленням відповідних тимчасових дорожніх 

знаків.

4. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності 

Планована діяльність здійснюватиметься в 

інтересах харківської міської громади та багато-

чисельних гостей міста. Вона виступає важли-

вою складовою процесу оптимізації подальшо-

го функціонування міської інфраструктури 

(підвищення надійності, ефективності, та без-

пеки об’єктів техногенного середовища; змен-

шення витрат на їх експлуатацію, техобслугову-

вання та ремонт).

Таким чином, планована діяльність є:

— всебічно позитивною й високо актуальною 

в екологічному, санітарно-епідеміологічно-

му, соціальному і економічному аспектах, адже 

разом із забезпеченням зручності та безпеки 

дорожнього руху, оптимізація, відновлення та 

підтримання належного технічного стану ву-

лично-дорожніх мереж населених пунктів по-

всюдно сприяють створенню необхідних умов 

санітарно-гігієнічного благополуччя населен-

ня, екологічної та техногенної безпеки, а також 

естетичному наповненню урбаністичного ланд-

шафту;

— безальтернативною.

5. Потреби в ресурсах при будівництві (орієнтов-
ні):

— земельні ресурси: немає потреби, адже пла-

нована діяльність відбуватиметься в існуючих 

межах об’єкта реконструкції (землі транспорт-

ної забудови Харківської міськради);

— будівельні матеріали на основі природних 

мінеральних компонентів привозні: — щебінь: 

13 м3; бетон та залізобетон (загальній об’єм): 

214,3 м3; — бітумна емульсія: 63,1 л; — асфальто-

бетон: 16,5 м3;

— енергоресурси: — дизпаливо: 30 т; — вода 

питна (привозна пляшкована) на госппиттєві 

нужди персоналу 12 л/добу;

— загальна часова потреба: 6 місяців (в ре-

жимі 5-денного робочого тижня із однієї 8-го-

диною робочою змінною на добу);

— трудові ресурси: 8 осіб (загальна чисель-

ність комплексної будівельної бригади, вклю-

чаючи її керівний, виробничий та допоміжний 

персонал).

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та 
експлуатації) 

Район наміченої реконструкції характери-

зується достатньо розвиненою автотранспорт-

ною інфраструктурою (в наявності щільна ме-

режа автошляхів міського, районного, та місце-

вого значення із твердим покриттям).

Транспортні потреби будівництва забезпечу-

ватиме Підрядник (за допомогою власної спец-

техніки), а поточне обслуговування об’єкта при 

подальшій його експлуатації — профільні під-

розділи КП «Шляхрембуд» та сервісно-експлу-

атаційні служби міста (за допомогою власного 

відомчого спецавтотранспорту) — по існуючим 

автошляхам.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-
ності за варіантами 

З урахуванням реальних містобудівних, інже-

нерно-геологічних, гідрогеологічних та санітар-

но-екологічних умов району проєктування, при 

здійсненні планованої діяльності категорично 

заборонені:

— недотримання проєктних регламентів 

здійснення усіх передбачених будівельних робіт;

— порушення технічної цілості та зниження 

експлуатаційної надійності оточуючих будівель 

і споруд, що підлягають збереженню;

— перевищення допустимих рівнів забруд-

нення атмосферного повітря та акустичного 

навантаження в оточуючих житлових зонах, а 

також допустимих показників напруженості 

електричного поля всередині приміщень 

та на прибудинковій території житлових 

будівель;

— відкрите автотранспортування сипучих 

будматеріалів та відходів; забруднення покрить 

автодоріг спецтехнікою, що виїздить за межі 

будівельного майданчика;

— зниження протяжності інсоляції житло-

вих приміщень оточуючих будівель та дитячих 

майданчиків, розташованих на сельбищній те-

риторії, нижче встановлених норм;

— будь-які дії, що приводять власну та суміж-

ну території у незадовільний санітарно-гігієніч-

ний стан та послаблюють естетичний зміст на-

вколишнього природно-урбаністичного ланд-

шафту;

— порушення норм пожежної безпеки та 

неприйняття своєчасних першочергових за-

ходів з пожежогасіння, негайної та ефективної 

ліквідації інших аварійних ситуацій, що можуть 

призвести до забруднення природних компо-

нентів, погіршенню технічного та естетичного 

стану навколишньої забудови та зелених наса-

джень, а також впливати негативним чином на 

здоров’я населення.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка та за-
хист території за варіантами 

З метою попередження забруднення повітря-

ного середовища за межами будмайданчика, 

а також виключення можливості виникнення 

передумов для техногенного підтоплення тери-

торії й деформації основ оточуючих будівель і 

споруд, з урахуванням інженерно-вишукуваль-

них рекомендацій Проєктом передбачена ор-

ганізація: обов’язкової мийки коліс будівельної 

спецтехніки на спеціальному рухомому пості 

перед її виїздом за межі будмайданчика; ефек-

тивного водовідливу від земляних виробок та 

своєчасної ретельної (пошарової з механізо-

ваним ущільненням) зворотної їх засипки; по-

верхневого стоку в ув’язці із суміжними ділян-

ками (вертикальне планування, створення 

надійних дорожніх основ та покрить; рекульти-

вація усіх відкритих поверхонь в межах проєкту-

вання, що залишаються вільними від дорожніх 

покрить).

Як фундаменти стоянів проєктованої спору-

ди прийняті пальові стовпи, які влаштовуються 

буровим, або буроін’єкційним методами, що не 

спричиняють концентричної динаміки ґрунтів 

оточуючої літологічної товщі. Крім того, палі не 

утворюють суцільної завіси у обводнених ґрун-

тах на шляху підземного потоку, тим самим ви-

ключається й можливість утворення баражного 

ефекту проєктованою спорудою.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при 
будівництві та експлуатації) на навколишнє середо-
вище:

— на клімат та мікроклімат, тваринний світ, за-

повідні об’єкти: негативні впливи виключені;

— на геологічне середовище, ґрунти та рослин-

ність: очікуються прямі прийнятно-негативні 

(локальні, періодичні короткочасні, малопот-

ужні) фізичні впливи при будівництві та сталий 

постійний позитивний опосередкований вплив 

при подальшому функціонуванні об’єкта;

— на повітряне середовище: очікуються прямі 

прийнятно-негативні (фізичний та хімічний) 

впливи при будівництві та подальшому функ-

ціонуванні проєктованого об’єкта;

— на навколишнє соціальне та техногенне середо-

вища: негативні впливи виключені; в результаті 

реалізації Проєкту очікується сталий постійний 

опосередкований позитивний вплив.

10. Відходи виробництва і можливість їх повтор-
ного використання, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення:

При здійсненні проєктованого будівництва 

на будмайданчику утворюватимуться:

— уламкові й сипучі матеріали демонтажу іс-

нуючих дорожніх покрить;

— деталі демонтованих бетонних та залізобе-

тонних конструкцій;

— брухт чорних металів;

— вилучені з земляних виробок насипні й 

природні ґрунти (заміщені з/б конструкціями);

— використана обтиральна вітош (замащене 

тканинне ганчір’я);

— деревина використаних (демонтованих) 

опор, кріплень та опалубок;

— відпрацьовані люмінесцентні лампи;

— ТПВ.

Перелічені відходи підлягають роздільному 

збору й вивозу (спецавтотранспортом Підряд-

ника, підприємств-ліцензіатів на поводження 

з небезпечними відходами й заготівельників 

вторсировини) у встановлені місця їх утилізації, 

адже являючись вторинними ресурсами по суті, 

підлягають господарському використанню 

практично у повному обсязі (за виключенням 

ТПВ, які підлягають захороненню на відповід-

них полігонах).

Об’єкт наміченої реконструкції (елемент іс-

нуючої міської вулиці) не відноситься до об’єк-

тів виробничої сфери, таким чином, виробничі 

відходи на ньому (при його експлуатації у штат-

ному режимі) утворитися не можуть.

Відходи, які можуть утворюватися в процесі 

функціонування реконструйованого мосту, 

підрозділяються на ті, що підлягають утилізації 

(дорожній змет та пісок з відстійників дощо-

приймальних колодязів — у якості ізолюючо-

го матеріалу на міському полігоні ТПВ) та ті, 

що підлягають видаленню (дрібне сміття з урн, 

відкритих поверхонь, решіток та відстійників 

дощоприймальних колодязів, вилучене в про-

цесі регулярної саночистки території — захоро-

ненню на міському полігоні ТПВ, як ті, що за 

складом не відрізняється від побутового сміт-

тя).

11. Обсяг виконання ОВНС 
Матеріали оцінки впливу планова-

ної діяльності на навколишнє середови-

ще (ОВНС) розробляються у складі Проєкту 

«Реконструкція Краснополянського мосту у 

м. Харкові».

12. Участь громадськості 
Ця Заява опублікована в ЗМІ з метою забез-

печення реалізації державної гарантії права гро-

мадян на одержання достовірної та вичерпної 

інформації про стан навколишнього середови-

ща, дотримання положень Орхуської конвенції, 

а також для урахування особистих та суспільних 

інтересів і думок відносно планованої діяль-

ності.

Більш докладну інформацію про плановану 

діяльність громадяни та офіційні представники 

громадськості можуть одержати безпосередньо 

у Замовника (юр. адреса: пл. Конституції, 7, 

м. Харків, 61003; конт. тел.: +38 (057) 725-28-84; 

e-mail: uks-tehotdel@ukr.net).

Заяви та пропозиції щодо планованої діяль-

ності від усіх зацікавлених осіб і організацій 

приймаються за цією ж адресою.

За результатами ОВНС планованої діяль-

ності, Замовником та Генпроєктувальником 

буде складена та опублікована в ЗМІ сумісна 

«Заява про екологічні наслідки діяльності», у 

якій буде задекларовані гарантії екологічної 

безпеки.

У разі надходження відповідних заяв від гро-

мадян, або офіційних представників громад-

ськості, Замовником у встановленому порядку 

будуть організовані та проведені громадські слу-

хання відносно планованої діяльності.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради, начальник Управління з 

будівництва, ремонту та реконструкції С. М. ДОРОШЕНКО 

Директор ТОВ «ХАРКІВМІСТДОРБУД» М. В. МАТИСЄК 

(дорожній змет та пісок з відстійників дощо-

приймальних колодязів — у якості ізолюючо-

го матеріалу на міському полігоні ТПВ) та ті, 

що підлягають видаленню (дрібне сміття з урн, 

відкритих поверхонь, решіток та відстійників 

дощоприймальних колодязів, вилучене в про-

цесі регулярної саночистки території — захоро-

ненню на міському полігоні ТПВ, як ті, що за 

складом не відрізняється від побутового сміття).

11. Обсяг виконання ОВНС 
Матеріали оцінки впливу планованої діяль-

ності на навколишнє середовище (ОВНС) ро-

зробляються у складі Проєкту «Реконструкція 

мосту через р. Немишля по вул. Іскринській у 

м. Харкові».

12. Участь громадськості 
Ця Заява опублікована в ЗМІ з метою забез-

печення реалізації державної гарантії права гро-

мадян на одержання достовірної та вичерпної 

інформації про стан навколишнього середови-

ща, дотримання положень Орхуської конвенції, 

а також для урахування особистих та суспільних 

інтересів і думок відносно планованої діяль-

ності.

Більш докладну інформацію про плановану 

діяльність громадяни та офіційні представники 

громадськості можуть одержати безпосередньо 

у Замовника (юр. адреса: пл. Конституції, 7, 

м. Харків, 61003; конт. тел.: +38 (057) 725-28-84; 

e-mail: uks-tehotdel@ukr.net).

Заяви та пропозиції щодо планованої діяль-

ності від усіх зацікавлених осіб і організацій 

приймаються за цією ж адресою.

За результатами ОВНС планованої діяль-

ності, Замовником та Генпроєктувальником 

буде складена та опублікована в ЗМІ сумісна 

«Заява про екологічні наслідки діяльності», у 

якій буде задекларовані гарантії екологічної 

безпеки.

У разі надходження відповідних заяв від гро-

мадян, або офіційних представників громад-

ськості, Замовником у встановленому порядку 

будуть організовані та проведені громадські слу-

хання відносно планованої діяльності.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради, начальник Управління з 

будівництва, ремонту та реконструкції С. М. ДОРОШЕНКО 

Директор ТОВ «ХАРКІВМІСТДОРБУД» М. В. МАТИСЄК 
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— відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності», виконано проєкт містобудівної документації — детальний план тери-

торії району, що обмежений «пробивкою» узвозу Клочківського — вул. Ве-

лика Панасівська — вул. Євгена Котляра — вул. Коцарською — вул. Дмит-

ріївською — пров. Пискунівським — р. Лопань;

— детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації 

і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та 

ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населе-

ного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції;

— проєкт виконаний на підставі Програми по реалізації рішень генераль-

ного плану м. Харкова до 2026 р., затвердженої рішенням сесії Харківської 

міської ради від 29.12.2004 № 249/04 зі змінами та доповненнями, у відповід-

ності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

— основні техніко-економічні показники: площа проєктування в межах 

детального плану території — 67 га, території під багатоквартирну житлову 

забудову — 32,4 га, територія громадської забудови (ділянки установ і під-

приємств обслуговування) — 20,15 га, зелені насадження — 3,67 га, тери-

торія вулиць, площ — 9,82 га, території (ділянки) забудови іншого призна-

чення (ділової, виробничої, комунально-складської тощо) — 0,96 га;

— замовник: Департамент містобудування та архітектури Харківської 

міської ради; розробник: ТОВ «ПСП ІНЖИНІРИНГ»;

— детально ознайомитися з проєктом містобудівної документації, пояс-

нювальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного се-

редовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації 

та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можливо у Депар-

таменті містобудування та архітектури за адресою: кімната 7.16, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, а також за посиланням;

— відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник началь-

ника відділу генплану міста Прасол О. А., головний спеціаліст відділу ген-

плану міста Ольховська І. І.; пропозиції надаються до Департаменту містобу-

дування та архітектури Харківської міської ради, вул. Квітки-Основ’яненка, 

7, м. Харків, 61003;

— пропозиції розглядаються і приймаються відповідно до Порядку про-

ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, за-

твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 

(зі змінами), в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові, місця проживання, особистим підписом; пропозиції приймаються 

в термін до 06.07.2021;

— громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної докумен-

тації відбудуться 06.07.2021 о 15-00 у приміщенні актового залу адміністрації 

Основ’янського району Харківської міської ради за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: публікація на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, у друковано-

му виданні масової інформації, прилюдне експонування у відділі генплану 

міста за адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, кімната 

7.16, вівторок з 13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

— відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності», виконано проєкт містобудівної документації — детальний план тери-

торії району, що обмежений вул. Москалівською — вул. Гольдбергівською 

— вул. Основ’янською — р. Лопань;

— детальний план розробляється з метою визначення планувальної ор-

ганізації і функціонального призначення, просторової композиції і пара-

метрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої 

частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудо-

ви чи реконструкції;

— проєкт виконаний на підставі Програми по реалізації рішень генераль-

ного плану м. Харкова до 2026 р., затвердженої рішенням сесії Харківської 

міської ради від 29.12.2004 № 249/04 зі змінами та доповненнями, у відповід-

ності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

— основні техніко-економічні показники: площа проєктування в межах 

детального плану території — 33 га, під житлову забудову — 21,5 га, в тому 

числі: багатоквартирних — 6,3 га, територія під садибну забудову — 15,2 га, 

територія вулиць, площ — 8,0 га, ділянки установ і підприємств обслугову-

вання — 2,7 га, території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, 

виробничої, комунально-складської тощо) — 7,9 га;

— замовник: Департамент містобудування та архітектури Харківської 

міської ради; розробник: ТОВ «ПСП ІНЖИНІРИНГ»;

— детально ознайомитися з проєктом містобудівної документації, пояс-

нювальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного се-

редовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації 

та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можливо у Депар-

таменті містобудування та архітектури за адресою: кімната 7.16, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, а також за посиланням;

— відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник началь-

ника відділу генплану міста Прасол О. А., головний спеціаліст відділу ген-

плану міста Ольховська І. І.; пропозиції надаються до Департаменту містобу-

дування та архітектури Харківської міської ради, вул. Квітки-Основ’яненка, 

7, м. Харків, 61003;

— пропозиції розглядаються і приймаються відповідно до Порядку про-

ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, за-

твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 

(зі змінами), в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові, місця проживання, особистим підписом; пропозиції приймаються 

в термін до 06.07.2021;

— громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної документації 

відбудуться 06.07.2021 о 15—00 у приміщенні актового залу адміністрації 

Основ’янського району Харківської міської ради за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: публікація на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, у друковано-

му виданні масової інформації, прилюдне експонування у відділі генплану 

міста за адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, кімната 

7.16, вівторок з 13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

— відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності», виконано проєкт містобудівної документації — детальний план тери-

торії району, що обмежений вул. Зеленою, вул. Волинською, вул. Вокзаль-

ною, вул. Жихорською;

— детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації 

і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та 

ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населе-

ного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції;

— проєкт виконаний на підставі Програми по реалізації рішень генераль-

ного плану м. Харкова до 2026 р., затвердженої рішенням сесії Харківської 

міської ради від 29.12.2004 № 249/04 зі змінами та доповненнями, у відповід-

ності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

— основні техніко-економічні показники: площа проєктування в ме-

жах детального плану території — 14,24 га, територія під садибну житлову 

забудову — 8,6 га, територія громадської забудови (ділянки установ і під-

приємств обслуговування) — 0,6 га, зелені насадження — 1 га, зелені наса-

дження спецпризначення — 0,15 га, територія вулиць, площ — 4,1 га, тери-

торії (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, кому-

нально-складської тощо) — 0,1 га;

— замовник: Департамент містобудування та архітектури Харківської 

міської ради; розробник: ТОВ «ГЕОТОП»;

— детально ознайомитися з проєктом містобудівної документації, пояс-

нювальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного се-

редовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації 

та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можливо у Депар-

таменті містобудування та архітектури за адресою: кімната 7.16, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, а також за посиланням;

— відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник началь-

ника відділу генплану міста Прасол О. А., головний спеціаліст відділу ген-

плану міста Ольховська І. І.; пропозиції надаються до Департаменту містобу-

дування та архітектури Харківської міської ради, вул. Квітки-Основ’яненка, 

7, м. Харків, 61003;

— пропозиції розглядаються і приймаються відповідно до Порядку про-

ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, за-

твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 

(зі змінами), в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові, місця проживання, особистим підписом; пропозиції приймаються 

в термін до 06.07.2021;

— громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної докумен-

тації відбудуться 06.07.2021 о 15-00 у приміщенні актового залу адміністрації 

Основ’янського району Харківської міської ради за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: публікація на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, у друковано-

му виданні масової інформації, прилюдне експонування у відділі генплану 

міста за адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, кімната 

7.16, вівторок з 13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

— відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності», виконано проєкт містобудівної документації — детальний план те-

риторії району, що обмежений вул. Беркоса, вул. Гірською, вул. Рельєфною, 

межею кладовища № 8, вул. Керамічною, межами сформованих земельних 

ділянок промислових зон;

— детальний план розробляється з метою визначення планувальної ор-

ганізації і функціонального призначення, просторової композиції і пара-

метрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої 

частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудо-

ви чи реконструкції;

— проєкт виконаний на підставі Програми по реалізації рішень генераль-

ного плану м. Харкова до 2026 р., затвердженої рішенням сесії Харківської 

міської ради від 29.12.2004 № 249/04 зі змінами та доповненнями, у відповід-

ності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

— основні техніко-економічні показники: площа проєктування в ме-

жах детального плану території — 38,13 га, території під житлову забудову 

— 13,69 га, територія громадської забудови (ділянки установ і підприємств 

обслуговування) — 1,46 га, зелені насадження спецпризначення — 11,35 га, 

територія вулиць, площ — 10,95 га;

— замовник: Департамент містобудування та архітектури Харківської 

міської ради; розробник: ТОВ «СЕМАРГЛ ПЛЮС»;

— детально ознайомитися з проєктом містобудівної документації, пояс-

нювальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного се-

редовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації 

та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можливо у Депар-

таменті містобудування та архітектури за адресою: кімната 7.16, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, а також за посиланням;

— відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник началь-

ника відділу генплану міста Прасол О. А., головний спеціаліст відділу ген-

плану міста Ольховська І. І.; пропозиції надаються до Департаменту містобу-

дування та архітектури Харківської міської ради, вул. Квітки-Основ’яненка, 

7, м. Харків, 61003;

— пропозиції розглядаються і приймаються відповідно до Порядку про-

ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, за-

твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 

(зі змінами), в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові, місця проживання, особистим підписом; пропозиції приймаються 

в термін до 06.07.2021;

— громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної докумен-

тації відбудуться 06.07.2021 о 15-00 у приміщенні актового залу адміністрації 

Основ’янського району Харківської міської ради за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: публікація на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, у друковано-

му виданні масової інформації, прилюдне експонування у відділі генплану 

міста за адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, кімната 

7.16, вівторок з 13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

— відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», виконано проєкт містобудівної документації — детальний план тери-
торії району, що обмежений просп. Академіка Курчатова, просп. Лозовенків-
ським, вул. Академіка Синельникова, вул. Академіка Вальтера;

— детальний план розробляється з метою визначення планувальної ор-
ганізації і функціонального призначення, просторової композиції і парамет-
рів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини 
території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи ре-
конструкції;

— проєкт виконаний на підставі Програми по реалізації рішень генерально-
го плану м. Харкова до 2026 р., затвердженої рішенням сесії Харківської місь-
кої ради від 29.12.2004 № 249/04 зі змінами та доповненнями, у відповідності 
до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

— основні техніко-економічні показники: площа проєктування в межах 
детального плану території — 97,6 га, території під житлову забудову — 19,5 
га, в тому числі: території під багатоквартирну забудову — 4,5 га, територія під 
садибну забудову — 15,0 га, територія громадської забудови (ділянки установ 

і підприємств обслуговування) — 3,14 га, зелені насадження — 29,0 га, зелені 
насадження спецпризначення — 3,07 га, територія вулиць, площ — 19,9 га, 
території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, кому-
нально-складської тощо) — 22,99 га;

— замовник: Департамент містобудування та архітектури Харківської місь-
кої ради; розробник: ТОВ «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС»;

— детально ознайомитися з проєктом містобудівної документації, поясню-
вальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного середови-
ща», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації та од-
ночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, можливо у Департаменті 
містобудування та архітектури за адресою: кімната 7.16, вул. Квітки-Основ’я-
ненка, 7, м. Харків, 61003, а також за посиланням;

— відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника 
відділу генплану міста Прасол О. А., головний спеціаліст відділу генплану міста 
Ольховська І. І.; пропозиції надаються до Департаменту містобудування та архі-
тектури Харківської міської ради, вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 
61003;

— пропозиції розглядаються і приймаються відповідно до Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 (зі 
змінами), в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та по батькові, 
місця проживання, особистим підписом; пропозиції приймаються в термін до 
06.07.2021;

— громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної докумен-
тації відбудуться 06.07.2021 о 15-00 у приміщенні актового залу адміністрації 
Основ’янського району Харківської міської ради за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: публікація на офіційному сайті Хар-
ківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, у друкованому 
виданні масової інформації, прилюдне експонування у відділі генплану міста 
за адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, кімната 7.16, вівто-
рок з 13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.
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1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 6 скликання 

від 03.07.2013 № 1189/13 «Про внесення змін до рішення 11 
сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 
504/11«Про встановлення Правил благоустрою території 
міста Харкова».

2. Виконавець заходів з відстеження 
Департамент контролю Харківської міської ради.
3. Цілі прийняття акта 
— спрямування регулятивної функції рішення 25 сесії Хар-

ківської міської ради «Про внесення змін до рішення 11 сесії 
Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 
«Про встановлення Правил благоустрою території міста 
Харкова», у напрямку визначення єдиної процедури видачі 
суб’єктам господарювання дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою, пов’язаних з виконанням земляних та ремонт-
них робіт на території м. Харкова, у тому числі аварійних, по-
в’язаних з прокладанням, реконструкцією та ремонтом інже-
нерних мереж, обмеженням руху транспорту, пішоходів;

— встановлення порядку видачі дозволів та порядку про-
ведення робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою міста 
Харкова;

— забезпечення відновлення порушених об’єктів благо-
устрою належним чином, створення умов для їх збереження;

— створення сприятливих умов для підвищення ефектив-
ності життєдіяльності, як громадян, так і суб’єктів госпо-
дарювання, покращення санітарного стану міста та мі-
кроклімату міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Заходи з відстеження результативності зазначеного регуля-

торного акта проводились у термін з 18.04.2021 по 18.05.2021.
5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження 
Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результа-

тивність 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася ре-

зультативність, визначені в аналізі регуляторного впливу 
та надані відділом з контролю за благоустроєм міста Депар-
таменту контролю міської ради.

Способи одержання даних 
Відстеження, обробка та аналіз статистичних даних.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
Для проведення відстеження результативності акта вико-

ристано порівняльний аналіз статистичних даних за IV квар-
тал 2017 року з аналогічним періодом за 2020 рік.

№ 
з/п Показники IV квартал 

2017 року
IV квартал 
2020 року 

1 Кількість виданих дозволів на порушення 
об’єктів благоустрою 2215 2294 

2

Кількість складених протоколів про 
адміністративні правопорушення за вико-
нання земляних та ремонтних робіт без от-
римання дозволу у встановленому порядку 
та за інші порушення при виконанні земля-
них та ремонтних робіт

41 54 

Шляхом аналізу статистичних даних відмічається 
збільшення кількості виданих дозволів на порушення об’єк-
тів благоустрою у 2020 році на 3,5 % порівняно з аналогічним 
періодом 2017 року.

Також слід зазначити, що на виконання зазначеного ре-
гуляторного акта Департаментом контролю міської ради 
забезпечено належний та якісний контроль за порушенням 
вимог чинного законодавства у сфері благоустрою, що під-
тверджується збільшенням притягнутих до адміністративної 
відповідальності суб’єктів господарювання, які проводили 
земляні та ремонтні роботи без відповідного дозволу, не-
своєчасно здійснювали відновлення об’єктів благоустрою 
після завершення виконання земляних та ремонтних робіт та 
інші здійснювали інші порушення Правил благоустрою те-
риторії міста Харкова.

Одержані статистичні дані повністю відповідають прогно-
зним даним. Таким чином, зазначений регуляторний акт має 
високий ступінь досягнення визначених цілей, реалізація 
його положень має позитивну динаміку.

Регуляторний акт відповідає вимогам теперішнього ча-
су, дозволяє комплексно і системно регулювати діяльність 
суб’єктів господарювання щодо порушення об’єктів благо-
устрою міста, досконально регламентує порядок отримання 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою з урахуванням 
чинного законодавства, дозволив внести ясність та про-
зорість у взаємовідносини органів місцевого самоврядування 
та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визна-
чених цілей, результати реалізації його положень мають по-
зитивну динаміку, він не потребує внесення змін чи допов-
нень.

Директор Департаменту контролю міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 

Фізична особа-підприємець Пичурин 
Євген Анатолійович, виробничі по-
тужності якого розташовані за ад-
ресою: 62301, Харківська обл., Дер-
гачівський р-н, м. Дергачі, пров. 
Залізничний, 5, доводить до відома 
громадськості про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами.

ФОП Пичурин Є. А. спеціалізується 
на наданні в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого 
майна. Готова продукція та напівфа-
брикати на підприємстві не виготов-
ляються.

Джерелами забруднення атмо-
сферного повітря на об’єкті є три 
опалювальні твердопаливні котли 
(один з яких резервний), які працю-
ють на відходах деревини (пелетах з 
відходів деревини).

Залишкова дія на навколишнє 
середовище пов’язана з викидами в 
атмосферу забруднюючих речовин: 
оксид вуглецю, метан, речовини у ви-
гляді суспендованих твердих частинок, 
оксиди азоту, азоту (1) окси, немета-
нові леткі органічні сполуки, вуглецю 
діоксид.

Загальний обсяг викидів забруд-
нюючих речовин для підприємства 
становить 0,7694 т/рік (з урахуван-
ням викидів вуглецю діоксиду — 
110,6258 т/рік).

Максимальні приземні концен-
трації забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі не перевищують 
встановлених законодавством величин.

Пропозиції та зауваження направ-
ляти до Відділу роботи із зверненнями 
громадян Харківської обласної дер-
жавної адміністрації протягом 30 ка-
лендарних днів з моменту публікації 
інформації за адресою: 61002, м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, 33, або за 
тел.: (057) 700-04-12, (057) 715-73-27.

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади:

— головного лікаря комунального некомерційного підприємства 
«Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні від-
повідати таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянами України;
— повна вища освіта за ступенем «спеціаліст» за напрямом підготов-

ки «Медицина» або вища освіта другого рівня за ступенем «магістр» за 
напрямом підготовки «Управління та адміністрування», або «Публічне 
управління та адміністрування»;

— вільне володіння державною мовою;
— проходження підвищення кваліфікації — курси удосконалення, 

стажування, передатестаційні цикли тощо за однією із спеціально-
стей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і 
управління охороною здоров’я»;

— наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про 
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціаль-
ності;

— стаж роботи за фахом на керівних посадах — не менше ніж 5 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажа-

ють взяти участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії Департаменту такі документи:
— копію паспорта громадянина України;
— резюме у довільній формі;
— автобіографію;

— копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, 
вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які 
підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до 
керівника комунального некомерційного підприємства, а також копію 
трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід ро-
боти;

— конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого 
тексту в паперовій та електронній формах;

— довідку МВС про відсутність судимості;
— медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на 

обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здо-
ров’я за формами, затвердженими МОЗ.

2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агент-
ства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 
рік.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати 
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетент-
ності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та ін-
ші).

При подачі копій при собі мати оригінали документів.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 
64, 5-й пов., кімн. 187, телефон для довідок (057) 725-28-97, e-mail: 
medical@citynet.kharkov.ua відділ кадрів Департаменту охорони здо-
ров’я Харківської міської ради.

ЗВІТ 

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 25 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 03.07.2013 № 1189/13 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 11 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 16.11.2011 № 504/11«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА» 

Îãîëîøåííÿ

— відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-

ності», виконано проєкт містобудівної документації — детальний план тери-

торії району, що обмежений пр-дом Залізничним, вул. Зарічною, вул. Набе-

режною, в-дом Набережним, пров. Бурлацьким, межею міста;

— детальний план розробляється з метою визначення планувальної ор-

ганізації і функціонального призначення, просторової композиції і пара-

метрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої 

частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудо-

ви чи реконструкції;

— проєкт виконаний на підставі Програми по реалізації рішень генераль-

ного плану м. Харкова до 2026 р. затвердженої рішенням сесії Харківської 

міської ради від 29.12.2004 № 249/04 зі змінами та доповненнями, у відповід-

ності до ДБН Б.1.1—14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

— основні техніко-економічні показники: площа проєктування в межах 

детального плану території — 94,4 га, під житлову забудову — 15,5 га, в тому 

числі: територія під багатоквартирну забудову — 1,8 га, територія під садиб-

ну забудову — 13,7 га, зелені насадження — 26,5 га, територія вулиць, площ 

— 25,1 га, території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, вироб-

ничої, комунально-складської тощо) — 22,2 га;

— замовник: Департамент містобудування та архітектури Харківської 

міської ради; розробник: ТОВ «ПСП ІНЖИНІРИНГ»;

— детально ознайомитися з проєктом містобудівної документації, пояс-

нювальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного се-

редовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації 

та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо у Депар-

таменті містобудування та архітектури за адресою: кімната 7.16, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, а також за посиланням;

— відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник началь-

ника відділу генплану міста Прасол О. А., головний спеціаліст відділу ген-

плану міста Ольховська І. І.; пропозиції надаються до Департаменту містобу-

дування та архітектури Харківської міської ради, вул. Квітки-Основ’яненка, 

7, м. Харків, 61003;

— пропозиції розглядаються і приймаються відповідно до Порядку про-

ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рів-

ні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

№ 555 (зі змінами), в письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та 

по батькові, місця проживання, особистим підписом; пропозиції прийма-

ються в термін до 06.07.2021;

— громадські слухання щодо розгляду проєкту містобудівної докумен-

тації відбудуться 06.07.2021 о 15-00 у приміщенні актового залу адміністрації 

Основ’янського району Харківської міської ради за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 11, м. Харків;

— заплановані інформаційні заходи: публікація на офіційному сайті Хар-

ківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, у друковано-

му виданні масової інформації, прилюдне експонування у відділі генплану 

міста за адресою: вул. Квітки-Основ’яненка, 7, м. Харків, 61003, кімната 

7.16, вівторок з 13.00 до 17.00, четвер з 9.00 до 12.00.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ І ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЄКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста сек-
тору по роботі з ЄДАРП відділу персоніфікованого обліку отримувачів 
пільг Управління соціального захисту населення адміністрації Слобід-
ського району Харківської міської ради на період відпустки основного 
працівника для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного 
віку до дня фактичного виходу її з відпустки.

Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні від-
повідати таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
— вільно володіти державною мовою;
— без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажа-

ють взяти участь у конкурсі, подають 
1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатка-

ми;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства 

з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікуван-
ня оголошення за адресою: м. Харків-001, вул. Плеханівська, 42, 2-й по-
верх, кімн. 36.

Телефон для довідок: 725-26-39.
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На підставі пункту 1 частини 2 статті 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в України», 
розпорядження голови Харківської обласної держав-
ної адміністрації від 15.11.2013 № 469 «Про делегуван-
ня повноважень з утворення спостережних комісій», 
Положення про спостережні комісії, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 
№ 429, керуючись статтями 42, 50, 59 зазначено-
го Закону, виконавчий комітет Харківської міської 
ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести до рішення виконавчого комітету Харківсь-

кої міської ради від 11.12.2019 № 940 «Про утворення спо-
стережних комісій при виконавчому комітеті Харківської 
міської ради» такі зміни:

1.1. У додатку 2 «Склад спостережних комісій в райо-
нах міста Харкова»:

1.1.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Мо-
сковському районі м. Харкова Нещеретного Віталія Ана-
толійовича — директора Центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Московського району м. Харкова 
Департаменту праці та соціальної політики Харківської 
міської ради.

1.1.2. Включити до складу спостережної комісії у Мо-
сковському районі м. Харкова Леонову Тетяну Олексан-
дрівну — начальника відділу соціальної роботи по Мо-
сковському району м. Харкова Харківського міського 
центру соціальних служб «Довіра».

1.1.3. Включити до складу спостережної комісії у Мо-
сковському районі м. Харкова Бездітко Ларису Євгенівну 

— голову Московської районної організації Товариства 
Червоного Хреста України.

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-
чити оприлюднення рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань забезпечення жит-
тєдіяльності міста Руденка А. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 405

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 11.12.2019 № 940 
«ПРО УТВОРЕННЯ СПОСТЕРЕЖНИХ КОМІСІЙ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

На підставі п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, ст. 40 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», на ви-
конання пп. 7 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», параграфа 5.10 Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, затверджених 
рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 16.11.2011 № 504/11 (зі змінами), для звільнення те-
риторії міста Харкова від самовільно (незаконно) вста-
новлених малих архітектурних форм і тимчасових спо-
руд, елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, 
керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харків-
ської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Звільнити територію міста Харкова від самовільно 

(незаконно) встановлених об’єктів шляхом демонтажу за-
значених об’єктів згідно з додатками 1—2.

2. Доручити Департаменту територіального контролю 
та земельних відносин Харківської міської ради (Калина 
О. Л.) у встановленому порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарювання до виконання 
робіт щодо звільнення території міста Харкова від само-
вільно (незаконно) встановлених об’єктів, транспорту-
вання їх до місця зберігання та приведення звільненої від 
зазначених об’єктів території в придатний для подальшо-
го використання стан.

2.2. Забезпечити координацію виконання робіт щодо 
звільнення території міста Харкова від самовільно (неза-
конно) встановлених об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій районів Хар-
ківської міської ради (Казанжиєва Н. В., Топчій Т. В., 
Котковський В. Р., Товкун О. М., Уварова І. О. (вико-
нувач обов’язків голови адміністрації Холодногірсько-
го району) забезпечити складання відповідних актів про 
звільнення території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» (Панов В. В.) за-
безпечити облік та зберігання самовільно (незаконно) 
встановлених об’єктів, від яких звільнено територію міста 
Харкова.

5. Запропонувати Головному управлінню Національ-
ної поліції в Харківській області (Рубель А. М.) забезпе-
чити публічний порядок під час виконання рішення ви-
конавчого комітету Харківської міської ради.

6. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-
чити оприлюднення рішення у встановленому порядку.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — керуючого справами вико-
навчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т. М. 
та відповідних голів адміністрацій районів Харківської 
міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 391

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ДОДАТОК 1 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 391 

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО (НЕЗАКОННО) ВСТАНОВЛЕНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ 
І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 

№ з/п Об’єкт Адреса розташування об’єкта 

1 2 3 

1 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26 (Московський район) 

2 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26 (Московський район) 

3 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26 (Московський район) 

4 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26 (Московський район) 

5 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26 (Московський район) 

6 Тимчасова споруда (торговельний автомат) біля будинку по Салтівському шосе, 240-Г (Немишлянський район) 

7 Тимчасова споруда (торговельний автомат) біля будинку по вул. Велозаводській, 38 (Немишлянський район) 

8 Тимчасова споруда (павільйон) біля будівлі по вул. Полтавський Шлях, 148/2 (Холодногірський район) 

9 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Великій Панасівській, 176 (Холодногірський район) 

10 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по пров. Шевченківському, 13 (Київський район) 

11 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по пров. Шевченківському, 13 (Київський район) 

1 2 3 

12 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по вул. Валентинівській, 15 (Київський район) 

13 Майданчик для харчування біля стаціонарного за-
кладу ресторанного господарства біля будівлі по вул. Університетській, 16 (Шевченківський район) 

14 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Валентинівській, 18-Г (Московський район) 

15 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по вул. Валентинівській, 18-Г (Московський район) 

16 Тимчасова споруда (павільйон) біля будинку по просп. Тракторобудівників, 63 (Московський район) 

17 Тимчасова споруда (кіоск) біля будівлі по просп. Ювілейному, 48-Б (Московський район) 

18 Тимчасова споруда (торговельний автомат) біля будівлі по просп. Ювілейному, 48-Б (Московський район) 

19 Тимчасова споруда (торговельний автомат) біля будинку по просп. Ювілейному, 52 (Московський район) 

20 Тимчасова споруда (кіоск) біля будинку по просп. Ювілейному, 89 (Московський район) 

21 Мала архітектурна форма (паркан) біля будинку по вул. Бакуліна, 38 (Шевченківський район) 

Директор Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради О. Л. КАЛИНА 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 2 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 391 

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ, 
ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА 

№ з/п Об’єкти Адреса 

1 2 3 

1
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

2
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

3
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

4
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

5
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

1 2 3 

6
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

7
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

8
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

9
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

10
Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі — 
технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху 
(механічний паркувальний бар’єр)

біля житлової будівлі № 1 по вул. Чернишевській 
(Київський район) 

Директор Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради О. Л. КАЛИНА 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету Харківської міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

На підставі п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, ст. 40 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», на ви-
конання пп. 7 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», параграфа 5.10 Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, затверджених 
рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 16.11.2011 № 504/11 (зі змінами), для звільнення те-
риторії міста Харкова від самовільно (незаконно) вста-
новлених малих архітектурних форм і тимчасових спо-
руд, елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, 
керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харків-
ської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Хар-

ківської міської ради від 01.12.2020 № 722 «Про звільнен-
ня території міста Харкова від самовільно встановлених 
об’єктів», виклавши пункт 2 в такій редакції:

«2. Доручити:
2.1. Департаменту територіального контролю та зе-

мельних відносин Харківської міської ради (Калина О. Л.) 
у встановленому порядку:

2.1.1. Залучити суб’єктів господарювання до виконання 
робіт щодо звільнення території міста Харкова від само-
вільно (незаконно) встановлених об’єктів, визначених цим 
рішенням, крім самовільно (незаконно) встановлених ма-

лих архітектурних форм і тимчасових споруд, визначених 
у пп. 20—36 додатка 1 до цього рішення, які розташовані 
біля будівлі по вул. Плеханівській, 65 (Слобідський рай-
он), транспортування їх до місця зберігання та приведення 
звільненої від зазначених об’єктів території в придатний 
для подальшого використання стан.

2.1.2. Забезпечити координацію виконання робіт щодо 
звільнення території міста Харкова від самовільно (неза-
конно) встановлених об’єктів.

2.2. Комунальному підприємству «Харківський місь-
кий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
(Нестерук Ю. С.) у встановленому порядку:

2.2.1. У межах проведення реконструкції комбіновано-

го спортивного майданчика за адресою: вул. Плеханівсь-
ка, 65 у м. Харкові забезпечити звільнення території міста 
Харкова від самовільно (незаконно) встановлених об’єк-
тів, визначених у пп. 20—36 додатка 1 до цього рішення, 
які розташовані біля будівлі по вул. Плеханівській, 65 
(Слобідський район), транспортування їх до місця збері-
гання.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — керуючого справами вико-
навчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т. М. 
та відповідних голів адміністрацій районів Харківської 
міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 392

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 01.12.2020 № 722 
«ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ» 



6ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ  Вторник 
1 июня 2021 года

Відповідно до Порядку відключення споживачів від 
систем централізованого опалення та постачання гаря-
чої, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 26.07.2019 № 169, керуючись ст.ст. 

42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Створити постійно діючу комісію для розгляду пи-

тань щодо відключення споживачів від систем (мереж) 

централізованого опалення (теплопостачання) та поста-
чання гарячої води і затвердити її склад згідно з додатком.

2. Доручити Департаменту у справах інформації та 
зв’язків з громадськістю (Сідоренко Ю. С.) забезпечити 
оприлюднення рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань забезпечення жит-
тєдіяльності міста Руденка А. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 395

ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО ВІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД СИСТЕМ (МЕРЕЖ) 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ (ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ) ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 395 

СКЛАД ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ЩОДО ВІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД СИСТЕМ (МЕРЕЖ) 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ (ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ) ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

Руденко Андрій Іванович — заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста, голова комісії;

Кузнєцов Іван Сергійович — директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської 
ради, заступник голови комісії;

Карнаушенко Олег Вікторович —
заступник начальника управління — начальник відділу з питань експлуатації об’єктів інже-
нерної інфраструктури Управління інженерної інфраструктури Департаменту з питань за-
безпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії 

Артикуленко Олексій Вікторович — депутат Харківської міської ради 8 скликання (за згодою);

Бречка Сергій Миколайович — заступник директора Департаменту — начальник Управління інженерної інфраструктури 
Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради;

Гоцуляк Катерина Олександрівна — начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту тери-
торіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради;

Гук Наталія Володимирівна — заступник директора Департаменту містобудування та архітектури — начальник служби 
містобудівного кадастру міста Харкова;

Костенко Юрій Семенович — головний фахівець — начальник сектору з виробничих питань управління виробничо-тех-
нічної політики та нагляду за експлуатацією обладнання АТ «Харківобленерго» (за згодою);

Мазур Леонід Олександрович — заступник начальника Харківського міського відділу Головного управління ДСНС України у 
Харківській області, підполковник служби цивільного захисту (за згодою);

Медведєв Сергій Миколайович — заступник генерального директора по теплозбутовій роботі КП «Харківські теплові мережі»;

Наугольний Роман Вікторович —

начальник відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, реклами, дотриманням анти-
тютюнового законодавства та пробірного контрою управління захисту споживачів Головно-
го управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захи-
сту споживачів в Харківській області (за згодою);

Олійник Юрій Станіславович — начальник Центру контролю та обліку теплоспоживання КП «Харківські теплові мережі»;

Пярн Андрій Миколайович — начальник філії «Харківтеплозбут» КП «Харківські теплові мережі»;

Харлан Валерій Олександрович — начальник Управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем 
Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал»;

Шафранський Андрій Володимирович — начальник відділу оперативного планування виробничо-технічного управління АТ «Хар-
ківміськгаз» (за згодою).

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради І. С. КУЗНЄЦОВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

У зв’язку зі зверненнями ТОВ «Центральна район-
на аптека № 16» від 13.05.2021 №№ 1413, 1414, ТОВ 
«Прана-фарм» від 13.05.2021 №№ 1415—1417, ТОВ «Всі 
32» від 19.05.2021 № 1454, ТОВ «Октагон-Аутдор» від 
20.05.2021 №№ 1457—1464, на підставі ч. 1 ст. 16 Зако-
ну України «Про рекламу», ч. 7 ст. 4—1 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-

ності», п. 8.1 Правил розміщення зовнішньої реклами 
у місті Харкові, затверджених рішенням виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 02.10.2013 № 609, 
керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Хар-
ківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Анулювати дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з 
додатком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити в установленому порядку 
необхідні дії щодо анулювання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами згідно з додатком.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпе-
чити оприлюднення рішення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 393

ПРО АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 393 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, 
ЯКИМ АНУЛЮЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

№ 
з/п

Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача 
зовнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ

Адреса місця розташування спеціальної 
конструкції в м. Харкові

Вид спеціальної 
конструкції

Розмір спеціальної 
конструкції

Номер дозволу, номер і дата рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Центральна районна аптека № 16» просп. Перемоги, 50-Б Кронштейн на фасаді 0,60 х 1,00 х 2 Дозвіл № 6706, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 29.01.2020 № 31 Шевченківський 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Центральна районна аптека № 16» просп. Перемоги, 50-Б Щит на фасаді 8,50 х 1,00 х 1 Дозвіл № 6705, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 29.01.2020 № 31 Шевченківський 

3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Всі 32» вул. Ахсарова, 18 Щит на фасаді 7,50 х 0,68 х 1 Дозвіл № 1566, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Шевченківський 

4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Прана-фарм» вул. Пушкінська, 20 Щит на фасаді 1,55 х 2,80 х 1 Дозвіл № 7104, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 19.08.2020 № 474 Київський 

5 Товариство з обмеженою відповідальністю «Прана-фарм» вул. Пушкінська, 20 Щит на фасаді 5,20 х 1,20 х 1 Дозвіл № 7105, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 19.08.2020 № 474 Київський 

6 Товариство з обмеженою відповідальністю «Прана-фарм» вул. Пушкінська, 20 Щит на фасаді 9,30 х 1,20 х 1 Дозвіл № 7106, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 19.08.2020 № 474 Київський 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Валентинівська Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 1 Дозвіл № 6047, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 18.09.2019 № 698 Московський 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Рибалка, 48/24 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 5826, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 07.08.2019 № 602 Немишлянський 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Медична — вул. Амосова, 25 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 5824, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 07.08.2019 № 602 Немишлянський 

10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» просп. Московський (р-н вул. Плиткової) Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 3665, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 13.12.2017 № 829 Індустріальний 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Ахсарова, 11 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 2751, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 15.02.2017 № 92 Шевченківський 

12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Гольдбергівська — вул. Греківська Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 1 Дозвіл № 2415, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Основ’янський 

13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» вул. Гольдбергівська — вул. Єлизаветинська Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 2414, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Основ’янський 

14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Октагон-Аутдор» просп. Московський — вул. Ощєпкова Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 171, виданий на підставі рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 01.06.2016 № 358 Немишлянський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

На підставі законів України «Про рекламу», «Про 
благоустрій населених пунктів», Типових правил роз-
міщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, затверджених 
рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 16.11.2011 № 504/11, Порядку виявлення, демонта-
жу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовніш-
ньої реклами, розміщених на території міста Харкова з 

порушенням законодавства про рекламу та благоустрій 
населених пунктів, подальшого розпорядження ними, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Харків-
ської міської ради від 22.06.2011 № 444, керуючись ст.ст. 
42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Департаменту контролю Харківської міської ради 

(Артикуленко О. В.) організувати проведення демонтажу 

спеціальних конструкцій, зазначених у додатку до рішен-
ня.

2. Комунальному підприємству «Міськелектротранс-
сервіс» (Васенко В. О.) здійснити у встановленому порядку:

2.1. Демонтаж спеціальних конструкцій, зазначених у 
додатку до рішення.

2.2. Публікацію щомісячно (до 10 числа кожного мі-
сяця) інформації про демонтовані спеціальні конструкції 
за минулий місяць.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення у встановленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 394

ПРО ДЕМОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
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У зв’язку зі зміною вартості природного газу, елек-
тричної енергії, тарифів на централізоване водопоста-
чання та водовідведення, рівня прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб відповідно до чинного законодав-
ства, на підставі звернення та розрахунків ТОВ «Тепло-
енергоцентр Роганського промвузла», згідно із закона-
ми України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
теплопостачання», «Про ринок природного газу», «Про 
ринок електричної енергії», «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», ст.ст. 18, 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Порядком форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування та постачання, послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (зі 
змінами), керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради від 20.01.2021 № 17 «Про вста-
новлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, які надають-
ся ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла», 
виклавши додатки 1—7 до рішення в новій редакції (до-
даються).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити 
оприлюднення рішення в газеті «Харьковские известия».

3. Рішення набирає чинності з дня офіційного опри-
люднення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань забезпечення жит-
тєдіяльності міста Руденка А. І.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІД 26.05.2021 № 401

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 20.01.2021 № 17 
«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ, ПОСЛУГИ 

З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ І ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА» 

ДОДАТОК 1 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 401 

ТАРИФИ 
НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ТА ПОСТАЧАННЯ) ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА» 

Найменування тарифів
Групи споживачів теплової енергії 

Бюджетні установи Інші споживачі 

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал (з ПДВ)
1941,08 1941,08  

у тому числі на:

виробництво теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 1671,05 1671,05 

транспортування теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 232,67 232,67 

постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 37,36 37,36 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 2 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 401 

ТАРИФИ 
НА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ І ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, 

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА»  
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ 

Найменування тарифів
Групи споживачів послуг  

Бюджетні установи Інші споживачі 

Тариф на послугу з постачання теплової енергії, 
грн за 1 Гкал (з ПДВ) 1941,08 1941,08 

Тариф на послугу з постачання гарячої води, 
грн за 1 куб. м (з ПДВ) 120,53 120,53 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 394 

ПЕРЕЛІК КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕМОНТАЖУ 

№ з/п Найменування розповсюджувача реклами Адреса розташування конструкції Тип конструкції Розмір, м Дата припису Номер припису Інформаційне поле Район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Власник невідомий Валентинівська вул. — Тракторобудівників просп. 79 Щит на існуючій споруді 6.00 x 1.50 x 1 Шины Московський 

2 Власник невідомий Валентинівська вул. — Тракторобудівників просп. 79 Щит на фасаді 2.00 x 1.30 x 1 Шиномонтаж Московський 

3 Власник невідомий Валентинівська вул. — Тракторобудівників просп. 79 Щит на фасаді 1.40 x 0.40 x 1 Шины б/у Московський 

4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Всі 32» Героїв Праці вул. 30 Щит на фасаді 2.00 x 1.20 x 1 05.05.2021 2/70 Все 32 Московський 

5 Товариство з обмеженою відповідальністю «Всі 32» Героїв Праці вул. 30 Щит на фасаді 3.00 x 0.30 x 1 05.05.2021 2/70 Стоматология Московський 

6 Власник невідомий Короленка вул. 10 Щит на фасаді 2.10 x 1.00 x 1 Lounge bar Основ’янський 

7 Власник невідомий Короленка вул. 10 Щит виносний 0.50 x 0.90 x 2 Завтрак Основ’янський 

8 Власник невідомий Короленка вул. 10 Щит на фасаді 1.30 x 0.80 x 1 Lounge bar Основ’янський 

9 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 2.00 x 0.50 x 1 Old Room Основ’янський 

10 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Кронштейн на фасаді 0.90 x 0.90 x 2 Mundstuck Основ’янський 

11 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 3.00 x 0.40 x 1 Ginsburg Основ’янський 

12 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 0.45 x 0.45 x 1 The Nail’s Основ’янський 

13 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 1.00 x 1.50 x 1 Focus магазин и сервис Основ’янський 

14 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Кронштейн на фасаді 0.60 x 0.30 x 2 Shifon Основ’янський 

15 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Кронштейн на фасаді 0.50 x 0.50 x 2 Iphone jacket Основ’янський 

16 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 0.80 x 0.40 x 2 Iphone jacket Основ’янський 

17 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 1.00 x 1.20 x 1 Логотип «F» Основ’янський 

18 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 4.00 x 1.00 x 1 Favori Основ’янський 

19 Власник невідомий Плетнівський пров. 2 Щит на фасаді 4.00 x 0.50 x 1 Gessada Основ’янський 

20 Фізична особа — підприємець Вагіна Катерина Володимирівна Вернадського вул. — Сидельниківський пров. 10-Б Щит на фасаді 7.00 x 1.00 x 1 06.05.2021 6/57 Nui Very Основ’янський 

21 Власник невідомий Гагаріна просп. 167 Щит на фасаді 8.00 x 1.00 x 1 Конфіскат Слобідський 

22 Власник невідомий Гагаріна просп. 167 Кронштейн на фасаді 1.00 x 1.20 x 2 Конфіскат Слобідський 

23 Власник невідомий Гагаріна просп. 167 Щит на огорожі 2.00 x 0.60 x 2 Конфіскат Слобідський 

24 Власник невідомий Гагаріна просп. 167 Щит на огорожі 2.00 x 0.60 x 2 Конфіскат Слобідський 

25 Власник невідомий Льва Ландау просп. 91 Щит стаціонарний 0.60 x 1.20 x 1 Шиномонтаж Слобідський 

26 Власник невідомий Полтавський Шлях вул. 26 Кронштейн на фасаді 0.80 x 0.40 x 2 Рухомий рядок Холодногірський 

27 Власник невідомий Науки просп. 27 Щит на фасаді 4.00 x 0.80 x 1 Cvetnik Шевченківський 

28 Власник невідомий Науки просп. 27 Щит на фасаді 1.60 x 1.20 x 1 Зоомагазин Шевченківський 

29 Власник невідомий Науки просп. 27 Щит на фасаді 1.20 x 1.80 x 1 Зоомагазин Шевченківський 

30 Власник невідомий Сумська вул. 13 Щит виносний 0.50 x 1.00 x 2 Coffee man Шевченківський 

31 Власник невідомий Сумська вул. 13 Кронштейн на фасаді 0.50 x 0.30 x 2 Coffee man Шевченківський 

32 Власник невідомий Сумська вул. 13 Щит на фасаді 0.50 x 0.30 x 1 Coffee man Шевченківський 

33 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 21 Щит на фасаді 9.00 x 1.70 x 1 Б/У компьютеры 775.сом.ua Шевченківський 

34 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 23 Щит на фасаді 3.00 x 0.50 x 1 Кухни модуль Шевченківський 

35 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 23 Щит на огорожі 0.50 x 1.80 x 1 Кухни М Шевченківський 

36 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 27 Щит на фасаді 1.40 x 1.30 x 1 Фотопечать Шевченківський 

37 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 27 Щит на фасаді 0.40 x 2.00 x 1 Ксерокс Шевченківський 

38 Власник невідомий Жен Мироносиц вул. 10 Щит на огорожі 2.00 x 0.40 x 1 Автокурси Шевченківський 

39 Власник невідомий Жен Мироносиц вул. 10 Щит на огорожі 0.40 x 0.40 x 1 Oriflame Шевченківський 

40 Власник невідомий Жен Мироносиц вул. 10 Щит на огорожі 1.30 x 0.40 x 1 Издание книг Шевченківський 

41 Власник невідомий Жен Мироносиц вул. 6/8 Щит на фасаді 0.50 x 2.00 x 1 Автокурси Шевченківський 

42 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 0.50 x 0.50 x 1 Way Київський 

43 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 0.30 x 1.50 x 1 Турагенція Київський 

44 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 0.30 x 0.30 x 1 Рекламне поле Київський 

45 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 0.30 x 0.20 x 1 Рекламне поле Київський 

46 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 0.30 x 0.20 x 1 Рекламне поле Київський 

47 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 0.30 x 0.20 x 1 Рекламне поле Київський 

48 Власник невідомий Пушкінська вул. 79/1 Кронштейн на опорі 1.00 x 1.00 x 2 Рекламне поле Київський 

49 Власник невідомий Гіршмана вул. — Мироносицька вул. 6 Щит на огорожі 0.60 x 0.80 x 1 Ремонт Київський 

50 Власник невідомий Гіршмана вул. — Мироносицька вул. 6 Щит на огорожі 2.00 x 1.00 x 1 Профессиональный Київський 

51 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Стрелец-9» Свободи вул. 37 Дахова конструкція 1.50 x 0.45 x 1 30.04.2021 2/68 Авто Київський 

52 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Стрелец-9» Свободи вул. 37 Дахова конструкція 1.50 x 0.45 x 1 30.04.2021 2/68 Авто Київський 

Директор Департаменту контролю Харківської міської ради О. В. АРТИКУЛЕНКО 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 
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ДОДАТОК 3
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 26.05.2021 № 401 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ПОСЛУГУ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ), 

ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА» 
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ

№ з/п Статті витрат
Плановані витрати 

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 222 547,029 1 552,197 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 170 005,943 1 185,739 

1.1.1 паливо 159 547,283 1 112,794 

1.1.2 електроенергія 6 574,968 45,858 

1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 2 634,260 18,373 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1 249,432 8,714 

1.2 прямі витрати на оплату праці 35 100,467 244,815 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 15 653,331 109,177 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 7 722,103 53,859 

1.3.2 амортизаційні відрахування 1 123,955 7,839 

1.3.3 інші прямі витрати 6 807,273 47,479 

1.4 загальновиробничі витрати 1 787,288 12,466 

2 Адміністративні витрати 9 372,553 65,371 

3 Інші операційні витрати 0,000 0,000 

4 Фінансові витрати 0,000 0,000 

5 Повна собівартість, зокрема: 231 919,582 1 617,568 

5.1 паливна складова 159 547,283 1 112,794 

у т. ч. у відсотках від п. 5 68,8  % 68,8  % 

5.2 решта витрат, крім паливної складової 72 372,299 504,774 

у т. ч. у відсотках від п. 5 31,2  % 31,2  % 

6 Витрати на відшкодування втрат 0,000 0,000 

7 Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 

8 Вартість теплової енергії 231 919,582 х 

9 Тариф на теплову енергію без ПДВ х 1617,568 

10 Податок на додану вартість х 323,514 

11 Тариф на теплову енергію з ПДВ х 1941,08 

12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 143 375,406 х 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради» М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради» Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 4 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 401 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ 

ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА» БЮДЖЕТНИМ 
УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ

№ 
з/п Статті витрат

Плановані витрати 

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 206 212,265 1 336,265 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 169 171,225 1 096,237 

1.1.1 паливо 159 547,283 1 033,874 

1.1.2 електроенергія 6 288,084 40,747 

1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 2 499,584 16,197 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 836,274 5,419 

1.2 прямі витрати на оплату праці 24 277,110 157,317 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 11 107,828 71,979 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 5 340,964 34,610 

1.3.2 амортизаційні відрахування 873,014 5,657 

1.3.3 інші прямі витрати 4 893,850 31,712 

1.4 загальновиробничі витрати 1 656,102 10,732 

2 Адміністративні витрати 8 684,616 56,277 

3 Інші операційні витрати 0,000 0,000 

4 Фінансові витрати 0,000 0,000 

5 Повна собівартість, зокрема: 214 896,881 1 392,542 

5.1 паливна складова 159 547,283 1 033,874 

у т. ч. у відсотках від п. 5 74,2  % 74,2  % 

5.2 решта витрат, крім паливної складової 55 349,598 358,668 

у т. ч. у відсотках від п. 5 25,8  % 25,8  % 

6 Витрати на відшкодування втрат 0,000 0,000 

7 Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 

8 Вартість виробництва теплової енергії 214 896,881 х 

9 Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ х 1 392,542 

10 Податок на додану вартість х 278,508 

11 Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ х 1 671,05 

12 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал 154 319,815 х 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 5 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 401 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ 

ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА»
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ

№ 
з/п Статті витрат

Плановані витрати 

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 12 051,441 84,055 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 816,521 5,695 

1.1.1 електроенергія 286,884 2,001 

1.1.2 вода для технологічних потреб та водовідведення 134,676 0,939 

1.1.3 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 394,961 2,755 

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 790,502 54,336 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 3 347,632 23,349 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1 713,911 11,954 

1.3.2 амортизаційні відрахування 250,941 1,750 

1.3.3 інші прямі витрати 1 382,780 9,645 

1.4 загальновиробничі витрати 96,786 0,675 

2 Адміністративні витрати 507,546 3,540 

3 Інші операційні витрати 0,000 0,000 

4 Фінансові витрати 0,000 0,000 

5 Витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах 15 240,549 106,298 

6 Повна собівартість 27 799,536 193,893 

7 Витрати на відшкодування втрат 0,000 0,000 

8 Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 

9 Вартість транспортування теплової енергії 27 799,536 х 

10 Тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ х 193,893 

11 Податок на додану вартість х 38,779 

12 Тариф на транспортування теплової енергії з ПДВ х 232,67 

13 Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, Гкал 143 375,406 х 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 6 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 401 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ 

ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА»
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ» 

№ 
з/п Статті витрат

Плановані витрати

тис. грн на рік грн за 1 Гкал 

1 Виробнича собівартість, зокрема: 4 283,323 29,875 

1.1 прямі матеріальні витрати 18,197 0,127 

1.2 прямі витрати на оплату праці 3 032,855 21,153 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 1 197,871 8,355 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 667,228 4,654 

1.3.2 амортизаційні відрахування 0,000 0,000 

1.3.3 інші прямі витрати 530,643 3,701 

1.4 загальновиробничі витрати 34,400 0,240 

2 Адміністративні витрати 180,391 1,258 

3 Витрати на збут 0,000 0,000 

4 Інші операційні витрати 0,000 0,000 

5 Фінансові витрати 0,000 0,000 

6 Повна собівартість 4 463,714 31,133 

7 Витрати на відшкодування втрат 0,000 0,000 

8 Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 

9 Вартість постачання теплової енергії 4 463,714 х 

10 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ х 31,133 

11 Податок на додану вартість х 6,227 

12 Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ х 37,36 

13 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 143 375,406 х 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 7 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 26.05.2021 № 401 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ПОСЛУГУ З ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, 

ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА»
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ» 

№ 
з/п Найменування показників

Плановані витрати 

тис. грн на рік грн за 1 м3 

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію, 
зокрема: 44 180,905 86,772 

1.1 паливна складова 30 393,928 59,694 

2 Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води 6 822,784 13,400 

3 Решта витрат 136,501 0,268 

4 Повна планована собівартість послуг, зокрема: 51 140,190 100,440 

4.1 паливна складова 30 393,928 59,694 

у т. ч. у відсотках від п. 4 59,4  % 59,4  % 

4.2 решта витрат, крім паливної складової 20 746,262 40,746 

у т. ч. у відсотках від п. 4 40,6  % 40,6  % 

5 Розрахунковий прибуток 0,000 0,000 

6 Вартість послуги 51 140,190 x 

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води без ПДВ x 100,440 

8 Податок на додану вартість х 20,088 

9 Тариф на послугу з постачання гарячої води з ПДВ x 120,53 

10 Обсяг споживання гарячої води, тис. м3 509,163 x 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради» М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради» Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 
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