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Îòêðûò 
äëÿ èíâåñòîðîâ

Âçàèìíûå ïðîåêòû 
è âîçìîæíîñòè äëÿ èõ 
ðàñøèðåíèÿ.

Ñòð. 2 

Íîâûå 
ìàðøðóòû

Ìàðøðóòû № 59ý, 64ý, 
82ý è 89ý íà÷àëè ñâîþ 
ðàáîòó 8 ñåíòÿáðÿ.

Ñòð. 2 

Ñïîðòèâíûì 
áûòü ìîäíî

Ôåñòèâàëü Kharkiv 
Sport City ñîñòîèòñÿ 
â ýòó ñóááîòó.

Ñòð. 2 

ПОД ХАРЬКОВОМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА. СЕЙЧАС ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОХОДЯТ НА ЗАВОДЕ, ГДЕ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ СОРТИРОВОЧНЫЕ ЛИНИИ

С
амо предприятие готово на 80 %, 

здесь уже функционирует газовая 

станция, которая готовит биогаз со 

всех трёх полигонов для дальнейшего пере-

производства полигонного газа в электро-

энергию. Решается вопрос получения раз-

решительных документов для запуска этого 

производства.

На данный момент на объекте заканчи-

ваются работы и по рекультивации старо-

го полигона. Его обтянули геомембраной, 

засыпают подушкой из песка и грунта. По-

сле чего будет насыпан слой чернозёма, а в 

дальнейшем полигон будет засеян газоном и 

на нем высадят деревья. Планируется обо-

рудовать смотровую площадку для гостей. 

На территории комплекса выделили место 

для дробления древесины и строительно-

го мусора, продолжается монтаж линии по 

сортировке мусора, которая будет отделять 

пластик, стекло, бумагу.

Харьков — единственный город в Украине, 

где строится подобный комплекс.

— Мы изучили опыт различных стран и 

выбрали наиболее приемлемую технологию. 

В итоге был построен новый полигон — по 

всем европейским требованиям и экологи-

ческим нормам, — отметил исполняющий 

обязанности Харьковского городского голо-

вы Игорь Терехов.

ÔÈÍÈØ ÁËÈÇÎÊ
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И
горь Терехов отметил, что го-

родская власть в последнее время 

старается упростить различные 

разрешительные процедуры для жителей го-

рода:

— Мы делаем работу городского совета 

более открытой. Это касается прозрачно-

сти тендеров, вопросов выделения земли, 

разрешений на строительство, привлечения 

иностранных инвестиций, правил ведения 

бизнеса и так далее. Разрабатываем такие 

процедуры, чтобы все было четко и понят-

но, в том числе для наших иностранных 

партнеров.

В свою очередь Лариса Галадза рассказала, 

что побывала в харьковском Центре гендер-

ной культуры, посетила завод «ФЭД», с ко-

торым хотела бы наладить сотрудничество. 

Также поблагодарила городскую власть за 

поддержку Украинской академии лидер-

ства, с которой Канада в этом году планиру-

ет реализовать образовательный проект:

— У нас много общих дел. Знайте, что Кана-

да сильно поддерживает Украину в вопросах 

территориальной целостности. Когда мы мо-

жем, то везде говорим об этой ситуации: ра-

ботаем с НАТО, Евросоюзом и ООН, вводим 

санкции, делаем все, чтобы эта тема звучала.

Новые муниципальные автобусные маршруты 
№ 59э, 64э, 82э и 89э начали свою работу в среду, 
8 сентября.

Р
анее турецкие автобусы «Карсан» вышли на 

линии маршрутов № 17э, 217э, 245э и 272э. 

Директор КП «Троллейбусное депо № 2» 

Дмитрий Липовой рассказал, как производится 

оплата на муниципальных автобусных маршрутах.

Пассажиры льготного контингента могут сво-

бодно пользоваться своими льготными билетами 

E-ticket. Но если у пассажира будет только удостове-

рение, подтверждающее личность и право на льго-

ту, то ему также не откажут в проезде. Кроме того, 

Дмитрий Липовой разъяснил, как муниципальны-

ми автобусными маршрутами могут пользоваться 

иногородние пассажиры. Для поездки им все-таки 

придется купить E-ticket:

— Напоминаю, что на муниципальных маршру-

тах оплата принимается только через E-ticket, без 

наличных. Поэтому да, иногороднему пассажиру 

придется приобрести электронный билет даже для 

одной поездки. Это нормальная практика в других 

городах и странах.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ 
ÁÛÒÜ ÌÎÄÍÎ 
Восьмой спортивный фестиваль Kharkiv Sport 
City, приуроченный ко Дню физкультуры и спорта, 
состоится в субботу, 11 сентября, в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Горького.

Ф
естиваль спорта Kharkiv Sport City — ежегод-

ное мероприятие, на котором представители 

спортивных организаций, клубов и федера-

ций города презентуют свои виды спорта.

В этот день парк разделят на три зоны:

— на центральной аллее будут представлены более 100 

спортивных организаций и фитнес-клубов Харькова;

— в зоне единоборств (слева от главной сцены) прой-

дут мастер-классы;

— на главной сцене пройдут показательные выступ-

ления спортивных организаций.

Гости фестиваля смогут не только понаблюдать за 

выступлениями спортсменов, но и попробовать себя в 

различных видах спорта, испытать силу и ловкость на 

тренажерах, принять участие в конкурсах, спортивном 

квесте и получить призы.

— Наша стратегия развития физкультуры и спорта 

направлена на то, чтобы каждый ребенок был физи-

чески развит, чтобы родители показывали своим при-

мером, что надо быть физически здоровым. Кроме то-

го, спорт отвлекает детей от улицы, не дает им попасть 

в опасную среду. Мы показываем и доказываем, что 

спортивным быть модно всегда. И именно для этого 

создаем спортивную инфраструктуру, чтобы удовлетво-

рить потребности и людей, и федераций, чтобы спорт 

стал привычным и интересным времяпрепровождени-

ем для каждой харьковской семьи, — отметил дирек-

тор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта 

Алексей Чубаров.

Начало фестиваля — в 12:00. Вход — свободный. Так-

же будет проходить онлайн-трансляция спортивного 

праздника на YouTube-канале Kharkiv Sport City.

К участию в фестивале приглашаются спортив-

ные клубы, федерации и организации города. Заяв-

ку на участие можно прислать на электронную почту: 

office2012@citynet.kharkov.ua или позвонив по телефону 

+38 (057) 760-75-81, + 38-066-707-77-88.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ 
ÌÀÐØÐÓÒÛ 

ÕÀÐÜÊÎÂ ÎÒÊÐÛÒ 
ÄËß ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЬ ТЕРЕХОВ 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ КАНАДЫ В УКРАИНЕ 
ЛАРИСОЙ ГАЛАДЗОЙ. СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ ВЗАИМНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИХ 
РАСШИРЕНИЯ

Возле станции метро «Госпром» 
Малый академический оркестр 
«Слобожанский» провел открытую 
репетицию концерта «Мистическая 
красная скрипка Страдивари».

С
олировала скрипачка, облада-

тельница «Красного Мендель-

сона» Элизабет Питкэрн.

«Красный Мендельсон», 

или «Красная скрипка», — 

известный среди знатоков 

истории музыки инстру-

мент. Его изготовил в 1720 

году мастер Антонио Стра-

дивари. Считается, что его 

акустические свойства од-

ни из лучших среди суще-

ствующих сегодня скрипок.

История инструмента на-

столько необычна, что по 

ней сняли фильм «Красная скрипка» с Сэмюэлем 

Л. Джексоном. Инструментом владел выдающий-

ся скрипач Йозеф Иоахим, но впоследствии след 

скрипки потерялся — почти 200 лет никто не знал, 

где она. Лишь в 1930-х годах скрипка появилась в 

Берлине в собственности потомков 

выдающегося композитора Фелик-

са Мендельсона. В 1990 году ее ано-

нимно приобрел на аукционе аме-

риканец, чтобы подарить 16-летней 

внучке Элизабет. Девушка держала 

это в секрете, пока сама не стала 

известной скрипачкой. Концерт, 

репетиция которого прошла воз-

ле станции «Госпром», состоится 

10 сентября во Дворце студентов НЮУ в 20:00. Под 

руководством дирижера Даниила Австриха (Герма-

ния) Элизабет Питкэрн и МАСО «Слобожанский» 

сыграют композиции Дмитрия Шостаковича, Сер-

гея Прокофьева, Арама Хачатуряна.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÇÀÈÃÐÀËÀ 
ËÅÃÅÍÄÀ 
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КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ПРИЙНЯЛО НА ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЕРЕСУВАННЯ (ЕЛЕКТРИЧНІ САМОКАТИ), ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 739-96-20 
РЕЄСТР ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЕРЕСУВАННЯ (ЕЛЕКТРИЧНИХ САМОКАТІВ), ПРИЙНЯТИХ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» 

ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 324 

Обліковий 
№ МАФ

Дата надходження, 
адреса демонтажу

Інформація 
про власника

Габарити, 
м2 Об’єкт Колір

1 2 3 4 5 6

МАФ-417 02.08.2021 в-зд Рибасівський, 8 Відомості відсутні 1 шт Механічний шлагбаум Біло-
червоний

МАФ-418 02.08.2021 вул. Кооперативна, 5 Відомості відсутні 0,50*0,30 Механічний паркувальний бар’єр Червоний

МАФ-419 02.08.2021 вул. Марша-
ла Батицького, 20 Відомості відсутні 0,50*0,30 Механічний паркувальний бар’єр Червоний

МАФ-420 02.08.2021 
вул. Маршала Батицького, 20 Відомості відсутні 0,50*0,30 Механічний паркувальний бар’єр Червоний

МАФ-421 12.08.2021 вул. Динамівська, 4 Чернокозов А. С. 5,7*6,1 МАФ — навіс Сірий 
та коричневий

МАФ-422 12.08.2021 вул. Динамівська, 4 Макаров М. В. 5,7*5,8 МАФ — навіс Сірий 
та коричневий

МАФ-423 13.08.2021 
пров. Приходьківський, 1/5 Відомості відсутні 5*2,8 Металевий гараж Сірий

МАФ-424 19.08.2021 вул. Гомоненка, 10 Пінчук Р. Ф. Орієнтовно 
3,3*5,5 Металевий гараж Коричневий

МАФ-425 19.08.2021 вул. Соїча, 2 Каменєв О. Ю. Орієнтовно 
3,8*6,05 Металевий гараж Сірий

МАФ-426 20.08.2021 вул. Сумська, 39 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207123 Синій

МАФ-427 20.08.2021 вул. Сумська, 39 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207183 Синій

МАФ-428 20.08.2021 м-н Свободи, 8 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207148 Синій 

МАФ-429 20.08.2021 м-н Свободи, 8 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207196 Синій 

МАФ-430 20.08.2021 м-н Свободи, 8 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207120 Синій 

МАФ-431 20.08.2021 м-н Свободи, 8 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207195 Синій 

МАФ-432 20.08.2021 м-н Свободи, 8 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207290 Синій 

МАФ-433 20.08.2021 м-н Свободи, 8 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207162 Синій 

МАФ-434 20.08.2021 пров. Мар’яненко, 4 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат 
 №LMMD1012104000447 Зелений 

МАФ-435 20.08.2021 пров. Мар’яненко, 4 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат 
 № LMMD1012104000453 Зелений 

МАФ-436 20.08.2021 пров. Мар’яненко, 4 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат 
 № LMMD1012104000199 Зелений 

МАФ-437 20.08.2021 пров. Мар’яненко, 4 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат 
 № LMMD1012104000489 Зелений 

МАФ-438 20.08.2021 пров. Мар’яненко, 4 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат 
 № LMMD10121040004571 Зелений 

МАФ-439 20.08.2021 пров. Мар’яненко, 4 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат 
 № LMMD1012104000457 Зелений

МАФ-440 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 333062 зелений

МАФ-441 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 33059 зелений

МАФ-442 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 222035 зелений

МАФ-443 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат 
№ N4GPD2108K0485 зелений

МАФ-444 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111228 зелений

МАФ-445 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 333002 зелений

МАФ-446 26.08.2021 вул. Новгородська 85 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111224 зелений

МАФ-447 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1394 зелений

МАФ-448 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1244 зелений 

МАФ-449 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1602 зелений 

МАФ-450 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1598 зелений 

МАФ-451 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1194 зелений 

МАФ-452 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1546 зелений 

1 2 3 4 5 6

МАФ-453 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1462 зелений 

МАФ-454 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1203 зелений 

МАФ-455 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1228 зелений 

МАФ-456 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1245 зелений

МАФ-457 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS0805 зелений

МАФ-458 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS0830 зелений

МАФ-459 26.08.2021 вул. Новгородська 85 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1370 зелений

МАФ-460 26.08.2021 вул. Отакара Яроша 30 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207106 синій

МАФ-461 26.08.2021 вул. Отакара Яроша 30 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207077 синій

МАФ-462 26.08.2021 вул. Отакара Яроша 30 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207063 синій

МАФ-463 26.08.2021 вул. Отакара Яроша 30 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207087 синій

МАФ-464 26.08.2021 вул. Отакара Яроша 30 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207160 синій

МАФ-465 26.08.2021 вул. Отакара Яроша 30 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207115 синій

МАФ-466 26.08.2021 просп. Науки 40 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207288 синій

МАФ-467 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207121 синій

МАФ-468 26.08.2021 просп. Науки 40 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207000 синій

МАФ-469 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1483 зелений

МАФ-470 26.08.2021 просп. Науки 40 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207289 синій

МАФ-471 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № KWS1670 зелений

МАФ-472 26.08.2021 просп. Науки 40 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207256 синій 

МАФ-473 26.08.2021 просп. Науки 40 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207230 синій 

МАФ-474 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111057 зелений 

МАФ-475 26.08.2021 просп. Науки 40 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207291 синій 

МАФ-476 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111238 зелений 

МАФ-477 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 333035 зелений 

МАФ-478 26.08.2021 просп. Науки 40 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 222024 зелений 

МАФ-479 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111153 зелений 

МАФ-480 26.08.2021 просп. Науки 40 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111266 зелений 

МАФ-481 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111213 зелений 

МАФ-482 26.08.2021 просп. Науки 40 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 333086 зелений 

МАФ-483 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 111261 зелений 

МАФ-484 26.08.2021 просп. Науки 40 IZZI ТОВ «Самокат» 1 Електричний самокат № 333080 зелений 

МАФ-485 26.08.2021 Отакара Яроша 26 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207165 синій 

МАФ-486 26.08.2021 Отакара Яроша 26 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207041 синій 

МАФ-487 26.08.2021 Отакара Яроша 26 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207010 синій 

МАФ-488 26.08.2021 Отакара Яроша 26 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207021 синій

МАФ-489 26.08.2021 Отакара Яроша 26 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207018 синій

МАФ-490 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207058 синій

МАФ-491 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207107 синій

МАФ-492 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207117 синій

МАФ-493 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207164 синій

МАФ-494 26.08.2021 просп. Науки 40 ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207081 синій 

МАФ-495 26.08.2021 вул. 23 Серпня 32/20 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207016 синій 

МАФ-496 26.08.2021 вул. 23 Серпня 32/20 Jet ТОВ «Джет Шерінг» 1 Електричний самокат № 207068 синій 

МАФ-497 26.08.2021 вул. 23 Серпня 32/20 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № б/н зелений 

МАФ-498 26.08.2021 вул. 23 Серпня 32/20 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № б/н зелений 

МАФ-499 26.08.2021 вул. 23 Серпня 32/20 KIWI ТОВ «Екстра Ваттс» 1 Електричний самокат № б/н зелений 

Департамент містобудування та архітек-

тури Харківської міської ради оголошує 

конкурс на заміщення вакантної посади 

головного спеціаліста – бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Депар-

таменту містобудування та архітектури 

Харківської міської ради.

Претенденти на заміщення вакант-

ної посади повинні відповідати таким 

кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянами України;

— мати вищу освіту не нижче сту-

пеня бакалавра в галузі економіки та 

фінансів;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають взяти 

участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії Департаменту 

містобудування та архітектури Харківської 

міської ради такі документи:

— заяву про участь у конкурсі; 

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см (без 

кута);

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вченого 

звання, присудження наукового ступеня;

— копію документа про рівень володін-

ня державною мовою відповідно до вимог 

ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпе-

чення функціонування української мови 

як державної»;

— копію паспорта громадянина України;

— копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригіна-

ли.

2. Шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з пи-

тань запобігання корупції декларацію осо-

би, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік.

Документи приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів з дня опублікування ого-

лошення за адресою: м. Харків, вул. Квіт-

ки-Основ’яненка, 7, 6-й поверх, кімн. 607, 

телефон для довідок: 760-72-79.

Департамент реєстрації Харківської місь-

кої ради оголошує конкурс на зайняття ва-

кантних посад:

— державного реєстратора відділу дер-

жавних реєстраторів Управління державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 

Департаменту реєстрації Харківської міської 

ради на період відпустки основного праців-

ника для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку до дня фактичного ви-

ходу його з відпустки;

— головного спеціаліста відділу аналітич-

ної роботи Департаменту реєстрації Харків-

ської міської ради.

Претенденти на зайняття вакантної 

посади державного реєстратора повинні 

відповідати таким кваліфікаційним ви-

могам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту за спеціальністю 

правознавство не нижче ступеня магістра, 

спеціаліста;

— стаж роботи у сфері права не мен-

ше трьох років або на посаді державного 

реєстратора чи на іншій посаді, що передба-

чає виконання функцій державного реєстра-

тора, не менше одного року;

— успішне проходження спеціальної 

перевірки діяльності державного реєстрато-

ра в Державному реєстрі речових прав на не-

рухоме майно в порядку здійснення контро-

лю, визначеному Кабінетом Міністрів 

України (для осіб, які перебували на посаді 

державного реєстратора в іншого суб’єкта 

державної реєстрації);

— успішне проходження тестування на 

знання законодавства у сферах державної 

реєстрації речових прав на нерухоме май-

но та їх обтяжень (для осіб, які мають намір 

виконувати функції державного реєстрато-

ра та не перебували на посаді державного 

реєстратора у певного суб’єкта державної 

реєстрації);

— вільно володіти державною мовою.

Претенденти на зайняття вакантної поса-

ди головного спеціаліста повинні відповіда-

ти таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня ба-

калавра;

— вільно володіти державною мовою;

— без вимог до стажу роботи.

Особи, які відповідають зазначеним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 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 додатками;

— копію паспорта громадянина України;

— копії документів про освіту (з додатка-

ми), підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового сту-

пеня;

— копію документа про рівень володіння 

державою мовою відповідно до вимог ч. 3 ст. 

10 Закону України «Про забезпечення функ-

ціонування української мови як державної»;

— копію сертифікату про підтвердження 

професійної компетентності у сфері держав-

ної реєстрації речових прав на нерухоме май-

но та їх обтяжень (у разі наявності для дер-

жавного реєстратора);

— копію військового квитка або військо-

во-облікового документа (у разі наявності);

— фотокартку 4х6.

При подачі копій при собі мати оригінали.

2. Шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань за-

побігання корупції декларацію особи, упов-

новаженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за минулий 

рік.

Документи приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування оголо-

шення за адресою: м. Харків, майдан Павлів-

ський, 4, 4-й поверх, каб. 401.

Телефон для довідок: 725-31-45.

Îãîëîøåííÿ
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В ХАРЬКОВСКОМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО ПОЯВИЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
УНИКАЛЬНОЙ УЧЕБНО-ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПРИУРОЧИЛИ КО ДНЮ ЗНАНИЙ. 
ТЕМ САМЫМ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ЭТО СТАЛО ДВОЙНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Н
ачало нового учебного года здесь всегда 

празднуют по-особенному, вот и на этот раз 

поздравить ребят, родителей и педагогов 

пришло много гостей: постоянные друзья, партнеры, 

попечители. Среди них заместитель главы фракции 

«Слуга Народа» в Верховной Раде, глава Харьковской 

областной организации «СЛУГА НАРОДА» Павел 

Сушко, председатель Харьковского областного совета 

Татьяна Егорова-Луценко, руководители обществен-

ных объединений и многие другие.

 НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Тридцать лет назад харьковская школа имени Коро-

ленко получила статус единственного на всем постсо-

ветском пространстве учебного учреждения «гимназия-

интернат».

— У нас еще тогда, в 1991 году, были европейские 

подходы к образовательному процессу, три профиль-

ных направления, — говорит директор учебно-воспи-

тательного комплекса Александр Белоусов. — Еще на-

ше отличие — несмотря на то что мы являемся 

организацией областного подчинения, город 

продолжает оказывать серьезную финансовую 

поддержку. У нас 120 детей сегодня бесплатно 

обучаются музыке! Нам есть чем гордиться: сре-

ди наших выпускников известные юристы, му-

зыканты, журналисты, педагоги, экономисты, 

представители духовенства, общественные де-

ятели… В этом году нашей школе исполняется 

135 лет, и за все это время она не меняла свое-

го целевого назначения. На базе школы созда-

валась уникальная методология обучения детей 

(особенная тяжелая категория), и сегодня дан-

ный опыт должен быть использован и в инклю-

зивном обучении.

Много теплых слов и пожеланий 

в ходе торжественной линейки бы-

ло адресовано первоклашкам (их в 

этом году восемь), а также педагогам, 

благодаря ежедневному самоотвер-

женному труду которых ребята по-

лучают путевку в жизнь, становятся 

уверенными в себе, обретают люби-

мую профессию.

— Пообщавшись с руководством, 

сотрудниками школы им. Королен-

ко, понимаешь, что к интересам и 

правам детей здесь относятся с не-

поддельными добротой, вниманием и заботой. А глав-

ное, дети здесь чувствуют себя по-настоящему люби-

мыми и счастливыми. Как говорил великий педагог 

Макаренко, человека нельзя научить быть счастли-

вым, но воспитать его так, чтобы он был счастли-

вым — возможно. И педагоги школы им. Короленко с 

этой задачей справляются на отлично!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ 

Просторная территория с зелеными газонами, гор-

ками, качелями и массой других развлечений. Теперь 

тут смогут весело и с пользой проводить досуг учащие-

ся школы, начиная с детсадовского возраста.

Детская площадка будет помогать в обучении вос-

питанников школы. Здесь есть тактильная плитка, ко-

торая помогает понять, где можно идти, а где нужно 

остановиться. — Также на объектах площадки нанесе-

ны буквы шрифтом Брайля, отведены места для рисо-

вания, есть игровой комплекс, лавочки и сенсорная 

дорожка с разным покрытием.

— Площадка полностью безопасна и доступна для 

детей с нарушениями зрения. К примеру, горки тут 

установлены на специальном покрытии, где даже если 

ребенок споткнется, он не упадет на землю, все очень 

продумано. Также установ-

лены бизиборды, которые, 

я думаю, будут полезны для 

детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Тактильная плитка имеет 

абсолютный функционал, 

потому что такой плиткой 

оборудованы пешеходные переходы, ступеньки в мет-

ро. Когда будут проводиться коррекционные занятия, 

т. е. когда ребенок наступит на такую же плитку на ули-

це, он спокойно будет ориентироваться, — рассказала 

помощник народного депутата Украины Павла Сушко 

и мама воспитанницы школы имени Короленко Ири-

на Волохай. — Общая сумма, вложенная в создание ин-

клюзивной детской площадки, составила 600 тыс. грн, 

из них 150 тысяч выделил государственный бюджет, 

350 тысяч — Харьковский облсовет, остальное — спон-

сорские средства, которые искали и депутаты, и Павел 

Сушко.

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ 

Глава Харьковской област-

ной организации партии «Слуга 

Народа» Павел Сушко в учеб-

но-воспитательном комплексе 

им. Короленко — частый и всегда 

желанный гость. А по-другому и 

быть не может, ведь не так давно 

они сделали, казалось, невозможное — противостояли 

попытке Кабмина ликвидировать специальные школы 

в Украине, и сохранили учебное учреждение.

Павел Сушко подчеркнул, что намерен и дальше бо-

роться и отстаивать права и интересы детей:

— Как известно, Минсоцполитики была иницииро-

вана Национальная стратегия реформирования систе-

мы институционального ухода и воспитания детей, все 

спецшколы в Украине к 2026 году должны быть закры-

ты. Мы смогли настоять на том, чтобы в Стратегию были 

внесены изменения, и реформирование проходило, не 

затрагивая подобные заведения. Инклюзивное образо-

вание, которое предполагает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в обычных школах, 

бесспорно, должно быть. Но для этого необходимо со-

здать соответствующие условия. Чтобы в роли асси-

стентов детей, имеющих нарушения, выступали не ро-

дители, а специально обученный персонал. Нами было 

создано межфракционное депутатское объединение «За 

права детей с особыми образовательными потребностя-

ми» и временная следственная комиссия в Верховной 

Раде, чтобы расследовать, почему специальные школы 

решили ликвидировать. Мы добились, чтобы подобные 

спецшколы исключили из Стратегии. И это большая 

победа. Я также очень рад, что мы смогли подарить ре-

бятам замечательную детскую площадку, которая будет 

способствовать их социализации. Мы поставили зада-

ние перед областным советом, чтобы выделили день-

ги, но средств хватило только для первоначальных 

строительных работ и закупки оборудования. Для 

создания специального покрытия, оборудования 

площадки инклюзивными элементами и т. д. потре-

бовалось искать дополнительное финансирование. 

Подключились мои друзья, бизнесмен Дмитрий 

Снежко, который перечислил недостающую сум-

му, благодаря которой обычную детскую площадку 

превратили в инклюзивную. Мне очень хотелось бы 

поддерживать не только харьковскую школу, но и 

все подобные учреждения. И я готов и буду работать 

над тем, чтобы детям в таких школах было комфорт-

но и безопасно, чтобы они могли получать знания 

на таком же уровне, как дети в обычных школах. Ра-

боты предстоит много, но мы настроены решитель-

но и будем делать все от нас зависящее.

И БОЕЦ, И БОРЕЦ, И ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ 

Директор школы Александр Белоусов говорит: «Я в 

восторге, что есть такие люди, которые помогли осуще-

ствить мечту — создать современную игровую площад-

ку. Огромное спасибо всем, кто принимал участие!»

Он также рассказал, что благодаря спонсорской под-

держке представителей партии «Слуга Народа», депу-

татов Верховной Рады, школа оснащена необходимым 

для детей оборудованием.

— Мы решили проблему развития моторики у детей, у 

нас есть необходимые наглядные пособия, 3D-принте-

ры, сканеры. Благодаря слаженной работе Павла Суш-

ко, Марии Мезенцевой и Дмитрия Микиши, в про-

шлом году были выделены средства на покупку школь-

ного автобуса. В этом году, благодаря усилиям народ-

ных депутатов, получили новую форму для школьного 

хора, офтальмологическое оборудование. А в ноябре 

(деньги уже выделены) будет оборудован стоматоло-

гический кабинет. Надеемся, наше сотрудничество и в 

дальнейшем будет таким же плодотворным. Я не против 

инклюзии, но создайте сначала законодательную базу, 

подготовьте специалистов, которые смогут заниматься 

с данной категорией детей. То, что наши выпускники 

поступают в учебные заведения разного уровня аккре-

дитации — здорово, но нужно еще сделать так, чтобы 

они принимали участие в ВНО. Мы робко идем сегодня 

на ВНО. Я всегда повторяю: наши дети должны быть 

и борцами, и бойцами, и творческими личностями, не 

только не уступать детям из массовых школ, но и быть 

на голову выше. Поэтому помощь народных депутатов 

и Павла Сушко лично — неоценима. И я повторю, если 

бы на государственном уровне нам выделялось надле-

жащее финансирование, мы смогли бы даже оказывать 

методическую помощь другим инклюзивным школам и 

детским садам Харьковщины.

ÒÅ, ÊÒÎ ÌÅ×ÒÛ ÏÐÅÂÐÀÙÀÞÒ 
Â ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Ãëàâà Õàðüêîâñêîãî îáëñîâåòà Òàòüÿíà Åãîðîâà-
Ëóöåíêî ñîîáùèëà, ÷òî íà áëèæàéøåé ñåññèè 
ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü 1,3 ìèëëèîíà ãðèâåí, 
êîòîðûå íàïðàâÿò íà òåêóùèé ðåìîíò øêîëüíîãî 
äâîðà, óñòàíîâêó ïîðó÷íåé äëÿ îðèåíòàöèè 
íåçðÿ÷èõ èëè ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé, ïðåäìåòîâ 
äîëãîñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ (áàêè äëÿ ñîðòèðîâêè 
ìóñîðà è îáîðóäîâàíèå äëÿ ïèùåáëîêà).
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Б
ельмондо вошел в сознание мира как неиспра-

вимый авантюрист. Напористый, неизменно 

улыбчивый, элегантно грубоватый, реагирую-

щий на события мгновенно и точно. Актер-спортсмен. 

Вечный бунтарь. Одно из самых узнаваемых лиц фран-

цузской «новой волны». Первую славу ему принесла 

роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыха-

нии» (1959). Впоследствии талантливый актер с неот-

разимой улыбкой завоевал сердца поклонников кино 

своими острохарактерными ролями в комедиях и бое-

виках. Французы дали ему прозвище Бебель (прекрас-

ное дитя). За свою жизнь Бельмондо сыграл 40 теат-

ральных ролей и снялся в 95 фильмах.

 МЕЖДУ СПОРТОМ И ИСКУССТВОМ 
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в 

парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен в семье скульп-

тора Поля Бельмондо и художницы Сары Мадлен 

Рейно-Ричард. В школьные годы был увлечен фут-

болом, играл на позиции 

вратаря. Также занимал-

ся боксом, провел девять 

любительских поединков 

(четыре закончились по-

бедой, пять — ничейным 

счетом). В 19 лет, став 

чемпионом Парижа по 

боксу в полусреднем весе 

и членом сборной Фран-

ции, задумался о профес-

сиональной боксерской 

карьере. Однако все же 

решил поступить на ак-

терский факультет Парижской консерватории драма-

тического искусства, которую окончил в 1952 году.

 ВОПРЕКИ ПРОРОЧЕСТВАМ 
Педагоги, хотя и отмечали талант Бельмондо, но ча-

сто указывали на то, что его непривлекательное лицо 

вряд ли позволит добиться успеха в кинокарьере. Од-

нако именно внешность стала изюминкой артиста.

Перебитый нос, пухлые губы, задорный взгляд. 

Страшно обаятельный. Когда он пришел в кино, ему 

прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с та-

кой внешностью не по зубам. Но фильмография Жан-

Поля Бельмондо оказалась богатой и разноплановой. 

На его счету — около ста кинолент и масса блестяще 

сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума 

по нему сходили красивейшие женщины мира. Секрет 

успеха — в обаянии, таланте, характере.

Сам тип актера переворачивал все представления о 

киногерое: резкость черт, далекие от гармонии про-

порции лица, насмешливый взгляд. Привычная мило-

та, которая должна сопутствовать кумирам толп, ухо-

дила бы в прошлое, если бы не рос рядом талант его 

товарища по профессии, его друга-конкурента Алена 

Делона. Они развивались в кино параллельно, пред-

ставляя как бы два полюса современного мужского 

типа: один — красоту почти совершенного облика, 

другой — обаяние олицетворенной энергии, дерзости, 

темперамента — взрывного, не признающего рутин-

ных установок и норм.

 БУНТАРЬ, РОМАНТИК, АВАНТЮРИСТ 

В кино Бельмондо дебютировал в 1956 году, снявшись 

в короткометражном фильме «Мольер». 

В 1958 году были работы в фильмах «Об-

манщики» и «Будь красивой и молчи», в 

последнем главную роль сыграл Ален Де-

лон. В этом же году Жан-Поль Бельмон-

до впервые получил роль в короткомет-

ражной картине режиссера Жан-Люка 

Годара — «Шарлотта и ее парень».

Роль молодого преступника Мишеля 

Пуакара в картине Годара «На послед-

нем дыхании» превратила Бельмон-

до в культовую фигуру кинематографа 

«французской новой волны» (направле-

ние в кино конца 1950 и 1960-х годов), а 

сама лента вошла в историю мирового 

кино.

После картины «Человек из Рио» (1964) Филип-

па де Брока Бельмондо стал играть характерные роли 

(авантюристов и харизматичных циников) в комедиях 

и боевиках, практически все трюки в которых испол-

нял сам. С середины 1960-х и до середины 1980-х го-

дов Бельмондо находился в зените 

славы. Именно тогда свет увидели 

картины «Безумный Пьеро» (1965) 

Жан-Люка Годара, «Великолепный» 

(1973) Филиппа де Бро-

ка, «Чудовище» (1977) 

Клода Зиди (1977), «Ас 

из асов» (1982) Жерара 

Ури. В 1981 году Жан-

Поль Бельмондо сы-

грал главную роль агента 

французских спецслужб 

Жосслена Бомона в дра-

матическом триллере с 

элементами боевика «Профессионал».

Роль в фильме 1988 года «Баловень судь-

бы» Клода Лелуша принесла актеру фран-

цузскую кинопремию «Сезар», от которой 

актер отказался по причине того, что автор статуэт-

ки — Бальдаччини Сезар — ранее нелестно отзывался о 

работах отца Бельмондо.

…В 2001 году актер перенес инсульт и долго не мог 

ходить и говорить. Вернулся в кино только в 2008 го-

ду, снявшись в роли бездомного в фильме «Человек и 

его собака» (ремейк картины Витторио Де Сики 1952 

года). Эту ленту режиссер Франсис Юстер снял спе-

циально для знаменитого актера. Об этой работе Бель-

мондо сказал так: «На этих съемках я был счастлив, как 

никогда!»

 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Бельмондо был женат дважды. В 1953 году — на тан-

цовщице Элоди Константен, с которой у них родились 

две дочери и сын. Они 

прожили вместе 13 лет. 

В 1994 году в пожаре 

погибла старшая дочь 

Патриция. Через два 

года после этого брак 

Бельмондо и Элоди 

распался.

Второй избранницей 

Бельмондо стала ма-

некенщица и балерина 

Натти Тардивель, кото-

рая была младше него 

на 28 лет. Их брак про-

длился 8 лет. У пары родилась дочь Стелла. Ни один из 

детей Жан-Поля не стал актером.

 ХАРЬКОВСКИЙ СЛЕД 

В свое время Бельмондо был одним из самых попу-

лярных иностранных актеров среди кинозри-

телей Харькова и Украины. Картины с его уча-

стием — «Чудовище», «Кто есть кто», «Частный 

детектив», «Профессионал» и многие другие 

неизменно становились хитами кинопроката.

В мае 2011 года состоялось открытие III Меж-

дународного фестиваля «Харьковская сирень», 

на который был приглашен Жан-Поль Бель-

мондо. В Харькове навсегда остался отпечаток 

руки легендарного Жан-Поля Бельмондо. Его 

можно увидеть на Аллее звезд в саду Шевченко.

ÂÅËÈÊÈÉ ÕÓËÈÃÀÍ 
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ

6 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В ВОЗРАСТЕ 88 ЛЕТ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ АКТЕР 
МИРОВОГО КИНОИСКУССТВА ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО. СТРАНА ПОТЕРЯЛА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ, СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: «ОН БЫЛ ПОЛОН СМЕХА, 
ГРОМКИХ РЕЧЕЙ И ЛОВКОСТИ. ОН БЫЛ ВЕЛИКИМ ГЕРОЕМ И УЗНАВАЕМОЙ ФИГУРОЙ, 
НЕУТОМИМЫМ СМЕЛЬЧАКОМ И МАСТЕРОМ СЛОВА»

Áèîãðàô Áåëüìîíäî îäíàæäû 
íàïèñàë ïðî íåãî: «Ãäå áû Æàí-Ïîëü 
íå îêàçûâàëñÿ, îí äåëàë âñå, ÷òîáû áûòü 
ñ÷àñòëèâûì, âîïðåêè âñåìó, äî ïîñëåäíåãî 
äûõàíèÿ».

Îäèí èç çàëîâ äëÿ áîêñà â Ïàðèæå äî ñèõ ïîð 
íîñèò èìÿ Æàí-Ïîëÿ Áåëüìîíäî. «Ìåíÿ ðèíã 
íàó÷èë æåëàíèþ âûèãðûâàòü, æèçíü — ýòî æå 
áîðüáà, êîãäà íàì ïëîõî, êîãäà ìû, êàæåòñÿ, 
ïîáåæäåíû, íàäî ïðîäîëæàòü áîðîòüñÿ, 
íè â êîåì ñëó÷àå íå ñäàâàòüñÿ!»

Çà ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü 
Áåëüìîíäî áûë óäîñòîåí âûñîêèõ íàãðàä 
Ôðàíöèè — îðäåíà «Çà çàñëóãè â îáëàñòè 
èñêóññòâà è ëèòåðàòóðû» (êàâàëåð — 1989, 
êîìàíäîð — 1994, âåëèêèé îôèöåð — 2017) 
è îðäåíà Ïî÷åòíîãî ëåãèîíà (êîìàíäîð, 2007; 
âûñøèé îôèöåð, 2019). Òàêæå ÿâëÿåòñÿ 
êîìàíäîðîì Îðäåíà ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà — 
âûñøåé íàãðàäû Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
Ôðàíöèè (2006). Îáëàäàòåëü ïî÷åòíîé 
«Çîëîòîé ïàëüìîâîé âåòâè» Êàííñêîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ (2011) è ïðåìèè «Çîëîòîé ëåâ» 
Âåíåöèàíñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ çà âêëàä 
â ìèðîâîé êèíåìàòîãðàô (2016).
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Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), в особі 
директора Берднікова Валерія Олександровича, що діє на 
підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів 
Споживчого товариства «Житлово-будівельний кооператив 
«Авантаж» № 19-04/2019 від 19.04.2019 р. та зареєстрованого 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців за № 1471105001800056 від 25.12.2015 р., 
яке є Виконавцем послуг з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, ви-
дана Харківською обласною Державною адміністрацією на 
виробництво та постачання теплової енергії), керуючись За-
коном України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 634 
Цивільного кодексу України, Правилами надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового договору про надання по-
слуг з централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення, які затверджені Постановою 
КМУ від 21.07.2005 року № 630 (надалі — Правила), інши-
ми нормативно-правовими актами, що регулюють порядок 
надання житлово-комунальних послуг, пропонує фізичним 
особам — власникам квартир у житлових будинках № 20-В, 
22-Б, 22-В по вул. Культури, № 9, по вул. Трінклера, № 16, по 
вул. Ак. Ляпунова, № 49, по вул. Мінська, № 158, корпус 1, 2 
по вул. Ак. Павлова, № 46, по вул.Новгородська в м. Харкові 
(надалі — Споживачі), які отримують послуги з централізова-
ного опалення та постачання гарячої води шляхом приєднан-
ня до Договору приєднання про надання послуг з централізо-
ваного опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. 
(надалі — «Договір приєднання»), укласти цю додаткову уго-
ду до чинного Договору приєднання про таке:

1. Виконавець пропонує фізичним особам — власникам 
квартир у багатоквартирному житловому будинку № 46 по 
вул. Новгородській в м. Харкові отримувати послуги з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води шляхом 
приєднання до чинного Договору приєднання про надання 

послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 
води від 01 лютого 2017 р., які надаються Приватною фір-
мою «А-ТЕТ». Факт отримання згоди споживача про приєд-
нання до Договору приєднання визначається у порядку, 
який передбачено умовами чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Догово-
ру приєднання, який укладено з урахуванням вимог статей 
633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизна-
чений строк шляхом приєднання споживача до умов Дого-
вору приєднання та набуває чинності протягом 30 днів з мо-
менту її розміщення Виконавцем у засобах масової інфор-
мації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовились, що всі інші умови цього Догово-
ру приєднання, який було опубліковано 02 лютого 2017 року 
у Харківській міській газеті «Харьковские известия» на стор. 
10, враховуючи зміни щодо нової вартості тарифу, залиша-
ються чинними і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєд-
нання з моменту вступу в силу поширюються на всіх осіб, 
які приєдналися до Договору приєднання, в тому числі які 
приєдналися до нього раніше дати вступу змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 61058, 
м. Харків, вул. Культури, 20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, 
IBAN UA 283808050000000026000531384 в АТ «РАЙФ-
ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Додаток до додаткової угоди до Договору приєднання:
1. Договір приєднання про надання послуг з централізо-

ваного опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р., 
додаткова угода від 09.09.2019 р. та додаткова угода № 2 від 
01.10.2020 р.

2. Рішення виконавчого комітету Харківської міської 
ради від 27.03.2019 року № 180 Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, постачання та послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води, які 
надаються приватною фірмою «А-ТЕТ».

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), в особі 
директора Берднікова Валерія Олександровича, що діє на 
підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів 
Споживчого товариства «Житлово-будівельний кооператив 
«Авантаж» № 19-04/2019 від 19.04.2019 р. та зареєстрованого 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців за № 1471105001800056 від 25.12.2015 р., 
яке є Виконавцем послуг з централізованого опалення та 
постачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, 
видана Харківською обласною Державною адміністрацією 
на виробництво та постачання теплової енергії), керуючись 
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 
ст. 634 Цивільного кодексу України, Правилами надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення та типового договору про на-
дання послуг з централізованого опалення, постачання хо-
лодної та гарячої води і водовідведення, які затверджені По-
становою КМУ від 21.07.2005 року № 630 (надалі — Прави-
ла), іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 
порядок надання житлово-комунальних послуг, пропонує 
фізичним особам — власникам квартир у житлових будин-
ках № 20-В, 22-Б, 22-В по вул. Культури, № 9, по вул. Трін-
клера та № 16, по вул. Ак. Ляпунова в м. Харкові (надалі — 
Споживачі), які отримують послуги з централізованого опа-
лення та постачання гарячої води шляхом приєднання до 
Договору приєднання про надання послуг з централізова-
ного опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р. 
(надалі — «Договір приєднання»), укласти цю додаткову 
угоду до чинного Договору приєднання про таке:

1. Виконавець пропонує фізичним особам — власникам 
квартир у багатоквартирному житловому будинку № 49 по 
вул. Мінській в м. Харків отримувати послуги з централізо-
ваного опалення та постачання гарячої води шляхом приєд-

нання до чинного Договору приєднання про надання послуг 
з централізованого опалення та постачання гарячої води 
від 01 лютого 2017 р., які надаються Приватною фірмою 
«А-ТЕТ». Факт отримання згоди споживача про приєднан-
ня до Договору приєднання визначається у порядку, який 
передбачено умовами чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Догово-
ру приєднання, який укладено з урахуванням вимог статей 
633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизна-
чений строк шляхом приєднання споживача до умов Дого-
вору приєднання та набуває чинності протягом 30 днів з мо-
менту її розміщення Виконавцем у засобах масової інфор-
мації і діє протягом дії Договору приєднання.

3. Сторони домовились, що всі інші умови цього Догово-
ру приєднання, який було опубліковано 02 лютого 2017 року 
у Харківській міській газеті «Харьковские известия» на стор. 
10, враховуючи зміни щодо вартості тарифу, залишаються 
чинними і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєд-
нання з моменту вступу в силу поширюються на всіх осіб, 
які приєдналися до Договору приєднання, в тому числі які 
приєдналися до нього раніше дати вступу змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 61058, 
м. Харків, вул. Культури, 20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, п/р 
26000531384 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Додаток до додаткової угоди до Договору приєднання:
1. Договір приєднання про надання послуг з централізо-

ваного опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 р.
2. Рішення виконавчого комітету Харківської міської 

ради від 27.03.2019 року № 180 Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, постачання та послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води, які 
надаються приватною фірмою «А-ТЕТ».

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків        «09» вересня 2019 року 

ДОДАТКОВА УГОДА № 3 ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків        «18» лютого 2021 року

Приватна фірма «А-ТЕТ» (надалі — Виконавець), в особі 
директора Берднікова Валерія Олександровича, що діє на 
підставі Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів 
Споживчого товариства «Житлово-будівельний кооператив 
«Авантаж» № 19-04/2019 від 19.04.2019 р. та зареєстрованого 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців за № 1471105001800056 від 25.12.2015 р., 
яке є Виконавцем послуг з централізованого опалення та по-
стачання гарячої води (Ліцензія від 26.01.2016 року № 20, ви-
дана Харківською обласною Державною адміністрацією на 
виробництво та постачання теплової енергії), керуючись За-
коном України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 634 
Цивільного кодексу України, Правилами надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового договору про надання по-
слуг з централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення, які затверджені Постановою 
КМУ від 21.07.2005 року № 630 (надалі — Правила), іншими 
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок на-
дання житлово-комунальних послуг, пропонує фізичним осо-
бам — власникам квартир у житлових будинках № 158 корпус 
1, 2 по вул. Академіка Павлова, № 46 по вул. Новгородська 
в м. Харкові (надалі — Споживачі), які отримують послуги з 
централізованого опалення та постачання гарячої води шля-
хом приєднання до Договору приєднання про надання послуг 
з централізованого опалення та постачання гарячої води від 
01.02.2017 р. (надалі — «Договір приєднання»), укласти дану 
додаткову угоду до чинного Договору приєднання про таке:

1. З метою організації виробництва та постачання теплової 
енергії для забезпечення роботи автономних котелень у вище-
зазначених житлових будинках та постачання гарячої води і 
опалення у цих житлових будинках в опалювальний період 
2021—2022 рр., а також, враховуючи відсутність чинного тари-
фу, та необхідність підготовки і погодження тарифу (відповід-
но до вимог чинного законодавства) на виробництво і поста-
чання теплової енергії у житлових будинках, що може зайняти 
деякий проміжок часу, та з метою недопущення залишення 
житлових будинків без теплової енергії для постачання гарячої 
води та опалення в опалювальний сезон 2021—2022 рр., Вико-
навець пропонує Споживачам за цим Договором приєднання, 
отримувати послуги з централізованого опалення та постачан-
ня гарячої води на наступних умовах:

1.1. Виконавець буде виробляти та постачати теплову енер-
гію для забезпечення роботи автономних котелень житлових 
будинків для опалення квартир і місць загального користу-
вання у даних житлових будинках та постачання гарячої води, 
на умовах виключно компенсації своїх витрат (без отримання 
прибутку) на закупівлю природного газу, у тому числі його 
розподіл та транспортування, спожитого при виробництві та 
постачанні теплової енергії у відповідні житлові будинки.

1.2. В свою чергу, Споживач зобов’язується своєчасно 
компенсувати витрати Виконавця на закупівлю природного 
газу, у тому числі витрати, пов’язані з розподілом та транспор-
туванням природного газу, у такому порядку:

Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний 
місяць.

Оплата з відшкодування витрат за спожиті послуги вно-
ситься Споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за 
розрахунковим, здійснюється у готівковій чи безготівковій 
формі на поточний рахунок Виконавця, зазначений у квитан-
ціях та Договорі приєднання.

1.3. Щомісячний платіж, що підлягає сплаті Споживачем, 
складається із вартості спожитого природного газу, у тому чис-
лі витрат на його транспортування та розподіл, що був вико-
ристаний для виробництва та постачання теплової енергії для 
надання Виконавцем послуг Споживачу з централізованого 
опалення та постачання гарячої води.

1.4. При здійсненні розрахунку витрат, які підлягають від-
шкодуванню за цією додатковою угодою, враховуються:

— загальний обсяг спожитого газу за розрахунковий мі-
сяць, який було витрачено на підігрів теплоносія для опален-
ня та підігріву гарячої води, відповідно до показань приладу 
обліку газу на будинок, який встановлено у відповідному жит-
ловому будинку;

— загальний обсяг виробленої теплової енергії у відповідно-
му житловому будинку, згідно з даними приладів обліку тепла;

— розрахункова температура підігрітої води — не нижче 
50 °C;

— обсяг теплової енергії для підігріву 1 куб. м води складає 
за нормою 0,05 Гкал.

1.5. Факт отримання згоди Споживача про приєднання до 
Договору приєднання на викладених у цій Додатковій угоді 
умовах, визначається у порядку, який передбачено умовами 
чинного Договору приєднання.

2. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Догово-
ру приєднання, який укладено з урахуванням вимог статей 
633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначе-
ний строк шляхом приєднання споживача до умов Договору 
приєднання та набуває чинності протягом 30 днів з моменту її 
розміщення Виконавцем у засобах масової інформації і діє до 
моменту встановлення та введення в дію тарифу на відповід-
ний опалювальний період (рік) на виробництво і постачання 
теплової енергії у вищезазначені житлові будинки (для кожно-
го багатоквартирного будинку окремо), а в частині виконання 
Сторонами своїх зобов’язань за Договором приєднання — до 
повного їх виконання.

З моменту встановлення та введення в дію тарифу на від-
повідний опалювальний період (рік) на виробництво і поста-
чання теплової енергії у вищезазначені житлові будинки (для 
кожного багатоквартирного будинку окремо), Споживач от-
римує послуги з централізованого опалення та постачання га-
рячої води і здійснює їх оплату на умовах, які викладені у До-
говорі приєднання, відповідно до встановленого та введеного 
в дію тарифу.

3. Сторони домовились, що всі інші умови цього Договору 
приєднання, який було опубліковано 02 лютого 2017 року у 
Харківській міській газеті «Харьковские известия» на стор. 10, 
залишаються чинними і не змінюються.

4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору приєд-
нання з моменту набрання чинності таких змін поширюються 
на всіх осіб, які приєдналися до Договору приєднання, в тому 
числі які приєдналися до нього раніше набрання чинності та-
ких змін.

Реквізити Виконавця: Приватна фірма «А-ТЕТ», 61058, 
м. Харків, вул. Культури, 20-В, Код ЄДРПОУ 30767329, IBAN 
UA 283808050000000026000531384 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Додаток до додаткової угоди до Договору приєднання:
1. Договір приєднання про надання послуг з централізо-

ваного опалення та постачання гарячої води від 01.02.2017 
р., додаткова угода від 09.09.2019 р., додаткова угода № 2 від 
01.10.2020 р., додаткова угода № 3 від 18.02.2021 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 4 ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ВІД 01.02.2017 Р.

 м. Харків        «09» вересня 2021 року
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1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер — Рішення 48 
сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 ро-
ку № 234/10 «Про затвердження Порядку виявлення, обліку 
та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до 
комунальної власності міста Харкова та подальшого розпоря-
дження ним».

2. Виконавець заходів з відстеження — Управління кому-
нального майна та приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:
— реалізація державної політики у сфері набуття права ко-

мунальної власності територіальною громадою м. Харкова на 
безхазяйне майно;

— єдиний комплексний підхід до набуття права комуналь-
ної власності на безхазяйне майно;

— забезпечення прозорості діяльності міської ради стосовно 
вказаних об’єктів;

— збільшення майна комунальної власності, яке можливо 
буде використати для потреб населення міста;

— збільшення надходжень в міський бюджет від реалізації 
безхазяйного майна.

4. Заходи з відстеження результативності зазначеного регу-
ляторного акта проводились у термін з 18.08.2021 по 31.08.2021.

5. Відстеження періодичне.
6. Метод одержання результатів відстеження — статистич-

ний.
7. Для цього регуляторного акта було визначено декілька 

вимірювальних показників результативності регуляторного 
акта, які мають числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

— кількість безхазяйних об’єктів нерухомого майна, які бу-
ло виявлено;

— кількість безхазяйних нерухомих об’єктів, які було прий-
нято до комунальної власності територіальної громади м. Хар-
кова;

— кількість виявлених безхазяйних інженерних об’єктів, які 
відносяться до рухомого майна;

— кількість прийнятих до комунальної власності тери-
торіальної громади м. Харкова безхазяйних об’єктів, які від-
носяться до рухомого майна.

Способами одержання даних є їх збір, обробка та аналіз ста-
тистичних даних, а саме:

— заяви комунальних підприємств, установ, організацій та 
фізичних чи юридичних осіб некомунальної форми власності, 
про виявлення безхазяйного рухомого чи нерухомого майна;

— довідки комунального підприємства «Харківське міське 
бюро технічної інвентаризації» із висновками щодо належ-
ності майна до рухомого чи нерухомого, а також довідки з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна;

— рішення сесій Харківської міської ради «Про комунальну 
власність м. Харкова». 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
акта. 

Після затвердження «Порядку виявлення, обліку та збері-
гання безхазяйного майна, прийняття цього майна до ко-
мунальної власності міста Харкова та подальшого розпоря-
дження ним» від 22.09.2010 року № 234/10 були внесені зміни 
рішенням 26 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 
25.09.2013 року.

Для проведення відстеження результативності регуляторного 
акту використано порівняльний аналіз статистичних даних за 
10 місяців (жовтень 2020 р. — серпень 2021 р.) з аналогічним періо-
дом повторного відстеження (жовтень 2017 р. — серпень 2018 р.).

При повторному відстеженні були використані такі дані:
За період (жовтень 2017 — серпень 2018) було виявлено 

5 об’єктів нерухомого майна, прийнято — 6 об’єктів.
Також було виявлено і прийнято до комунальної власності 

територіальної громади м. Харкова інженерні об’єкти, які від-
носяться до рухомого майна загальною кількістю 107 одиниць.

Управлінням комунального майна та приватизації за 10 мі-
сяців (жовтень 2020 р. — серпень 2021 р.) здійснювалась робота 
відповідно до Порядку виявлення, обліку та зберігання безха-
зяйного майна, прийняття цього майна до комунальної влас-
ності міста Харкова та подальшого розпорядження ним по вияв-
ленню безхазяйного майна, яке розташовано на території міста.

Таким чином, за 10 місяців поточного періоду (жовтень 2020 — 
серпень 2021) було виявлено 5 од. нерухомого майна, прий-
нято до комунальної власності територіальної громади міста 
Харкова нерухомого майна — 6 од.

Також було виявлено та взято на облік об’єкти рухомого 
майна:

— інженерні об’єкти — 21 од.;
— об’єкти благоустрою — 83 од.;
— інше майно — 171 од.

жовтень 2017 р.– 
серпень 2018 р.

жовтень 2020 р. — 
серпень 2021 р.

Виявлено об’єктів нерухомого 
майна 5 5 

Прийнято до комунальної влас-
ності об’єктів нерухомого майна 6 6 

Виявлено об’єктів рухомого майна 
(у тому числі інженерних об’єктів) 107 275 

Прийнято об’єктів рухомого майна 
(у тому числі інженерних об’єктів) 107 275 

За результатами періодичного відстеження результатив-
ності регуляторного акта слід зазначити, що, оскільки було 
спрощено процедуру прийняття об’єктів рухомого майна до 
комунальної власності за весь період дії регуляторного акта, 
прийнято значну кількість інженерних об’єктів. Така тенден-
ція зберігається за звітний період — жовтень 2020 р. — серпень 
2021 р. збільшується кількість виявлених об’єктів на 257 %.

Порівнюючи між собою виявлення безхазяйних об’єктів не-
рухомого майна за досліджуваний період з попереднім, можна 
зробити висновок, що кількість виявленого безхазяйного за-
лишилась однаковою.

За умови прийняття зазначених об’єктів до комунальної 
власності міста, нерухоме майно буде використано в інтересах 
територіальної громади.

9. Висновки:
Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визна-

чених цілей, результати реалізації його положень мають пози-
тивну динаміку, було скорочено процедуру прийняття безха-
зяйних інженерних об’єктів, що відносяться до рухомого май-
на. На сьогодні не виявлено підстав, які потребують змін чи 
доповнень до регуляторного акта.

Заступник директора Департаменту —
 начальник Управління комунального майна та приватизації

В. М. СОЛОШКІН 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер — Рішення 26 се-
сії Харківської міської ради 6 скликання від 25.09.2013 
№ 1248/13 «Про внесення змін до рішення 48 сесії Харківської 
міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 234/10 «Про затвер-
дження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйно-
го майна, прийняття цього майна до комунальної власності 
міста Харкова та подальшого розпорядження ним».

2. Виконавець заходів з відстеження — Управління кому-
нального майна та приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:
— реалізація державної політики у сфері набуття права ко-

мунальної власності територіальною громадою м. Харкова на 
безхазяйне майно;

— єдиний комплексний підхід до набуття права комуналь-
ної власності на безхазяйне майно;

— забезпечення прозорості діяльності міської ради стосовно 
вказаних об’єктів;

— збільшення майна комунальної власності, яке можливо 
буде використати для потреб населення міста;

— збільшення надходжень в міський бюджет від реалізації 
безхазяйного майна.

4. Заходи з відстеження результативності зазначеного ре-
гуляторного акта проводились у термін з 18.08.2021 р. по 
31.08.2021 р.

5. Періодичне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження — статистич-

ний.
7. Для цього регуляторного акта було визначено декілька 

вимірювальних показників результативності регуляторного 
акта, які мають числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

— кількість безхазяйних об’єктів нерухомого майна, які бу-
ло виявлено;

— кількість безхазяйних нерухомих об’єктів, які було прий-
нято до комунальної власності територіальної громади м. Хар-
кова;

— кількість виявлених безхазяйних інженерних об’єктів, які 
відносяться до рухомого майна;

— кількість прийнятих до комунальної власності тери-
торіальної громади м. Харкова безхазяйних об’єктів, які від-
носяться до рухомого майна.

Способами одержання даних є їх збір, обробка та аналіз ста-
тистичних даних, а саме:

— заяви комунальних підприємств, установ, організацій та 
фізичних чи юридичних осіб некомунальної форми власності, 
про виявлення безхазяйного рухомого чи нерухомого майна.

— довідки комунального підприємства «Харківське міське 
бюро технічної інвентаризації» із висновками щодо належ-
ності майна до рухомого чи нерухомого;

— витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

— рішення сесій Харківської міської ради «Про комунальну 
власність м. Харкова». 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
акта.

З 01 січня 2013 року в Україні введена система державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно 
до Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконалення та спрощення процеду-
ри державної реєстрації земельних ділянок та прав на неру-
хоме майно» від 04.06.2012 № 5037-VI. Цим законом внесено 
зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», згідно з якими дер-
жавна реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а та-
кож взяття на облік безхазяйного майна проводиться органами 
державної реєстрації прав — структурними підрозділами тери-
торіальних органів Міністерства юстиції України. У Харкові та-
ким органом державної реєстрації прав є Реєстраційна служба 
Харківського міського управління юстиції Харківської області.

У зв’язку з необхідністю приведення Порядку виявлення, 
обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього 
майна до комунальної власності міста Харкова та подальшого 
розпорядження ним, затвердженого рішенням 48 сесії Харків-
ської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 234/10 у від-
повідність до чинного законодавства, виникла необхідність 
внести зміни до зазначеного Порядку, виклавши відповідні 
пункти Порядку в новій редакції.

Для проведення відстеження результативності регулятор-
ного акта використано аналіз статистичних даних за 6 місяців 
(січень 2021 — червень 2021) порівняно з аналогічним періо-
дом 2018 року у загальних показниках, виявлених та прийня-
тих безхазяйних об’єктів за цей відрізок часу.

За 6 місяців періоду з січня 2018 по червень 2018 було ви-
явлено 11 об’єктів інженерних мереж та об’єктів зовнішнього 
благоустрою, 3 безхазяйних об’єкта нерухомого майна. За вка-
заний період рішеннями сесій Харківської міської ради «Про 
комунальну власність м. Харкова» було прийнято до кому-
нальної власності територіальної громади м. Харкова, в тому 
числі за рішеннями районних судів м. Харкова, 11 безхазяйних 
об’єктів.

Управлінням комунального майна та приватизації за 6 місяців 
(січень 2021 р. — червень 2021 р.) здійснювалась робота від-
повідно до Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяй-

ного майна, прийняття цього майна до комунальної власності 
міста Харкова та подальшого розпорядження ним по виявленню 
безхазяйного майна, яке розташовано на території міста.

Згідно із зазначеним Порядком слід виділити два види май-
на: рухоме та нерухоме.

За зазначений період (січень 2021 — червень 2021) було 
виявлено 3 од. нерухомого майна, прийнято до комунальної 
власності територіальної громади міста Харкова нерухомого 
майна — 4 од.

Також було виявлено та взято на облік об’єкти рухомого 
майна:

— інженерні об’єкти — 15 од.;
— об’єкти благоустрою — 21 од.;
— інше майно — 171 од.

Січень 2018 р. — 
червень 2018 р.

Січень 2021 р. — 
червень 2021 р.

Виявлено об’єктів нерухомого майна 3 3 

Прийнято до комунальної власності 
об’єктів нерухомого майна 4 4 

Виявлено об’єктів рухомого майна (у 
тому числі інженерних об’єктів) 11 207 

Прийнято об’єктів рухомого майна (у 
тому числі інженерних об’єктів) 11 207 

За результатами періодичного відстеження результативності 
регуляторного акта слід зазначити, що, оскільки було спрощено 
процедуру прийняття об’єктів до комунальної власності за весь 
період дії регуляторного акта, було прийнято значну кількість ін-
женерних об’єктів, тому за звітний період січень 2021 р. — чер-
вень 2021 р. збільшилась кількість виявлених об’єктів на 136,4 %.

Порівнюючи між собою виявлення безхазяйних об’єктів 
рухомого майна за досліджуваний період з попереднім, мож-
на зробити висновок, що зміна зазначеного показника у місті 
Харкові виявлення безхазяйного майна здійснюється у випад-
ковому порядку. Так, за звітний період було збільшено показ-
ник виявлених об’єктів рухомого майна у майже 19 разів.

Прийнято до комунальної власності нерухомого майна за 
період січень 2021 р. — червень 2021 р. залишилась однаковою.

1. Висновки:
Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визна-

чених цілей, результати реалізації його положень мають пози-
тивну динаміку, було скорочено процедуру прийняття безха-
зяйних інженерних об’єктів, що відносяться до рухомого май-
на. На сьогодні не виявлено підстав, які потребують змін чи 
доповнень до регуляторного акта.

Заступник директора Департаменту — начальник Управління комунального майна 
та приватизації В. М. СОЛОШКІН 

ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРІОДИЧНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 48 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
5 СКЛИКАННЯ ВІД 22.09.2010 РОКУ № 234/10 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИЯВЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ БЕЗХАЗЯЙНОГО МАЙНА, 

ПРИЙНЯТТЯ ЦЬОГО МАЙНА ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ХАРКОВА ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМ» 

ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРІОДИЧНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 26 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 25.09.2013 
№ 1248/13 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 48 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5 СКЛИКАННЯ ВІД 22.09.2010 № 234/10 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 

ВИЯВЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ БЕЗХАЗЯЙНОГО МАЙНА, ПРИЙНЯТТЯ ЦЬОГО МАЙНА ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ХАРКОВА 
ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМ»
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 5. Призыв, выражающий в крат-

кой форме руководящую идею, задачу, требование. 

8. Вязаная фуфайка, плотно обтягивающая торс и 

шею. 9. Невнятный, лёгкий шум. 10. Промежуток 

времени в десять дней. 11. Годовщина чьей-ни-

будь жизни, деятельности. 12. Сужающаяся квер-

ху кучка, кипка чего-нибудь. 15. Часть электриче-

ской машины. 18. Сфера действия, деятельности. 

21. Род растений семейства кутровых. 22. Тонкий 

лист древесины, применяемый для производства 

фанеры. 23. Род кустарников или небольших де-

ревьев семейства розовых. 24. Полная бессмысли-

ца. 27. Охотничьи поездки по Африке. 29. Затрата, 

издержки. 32. Декоративная форма, восходящая к 

рисунку листьев одноимённого травянистого рас-

тения. 34. Особый пояс, стягивающий нижнюю 

часть грудной клетки, талию и живот. 35. Запугива-

ние, обещание причинить кому-нибудь вред, зло. 

36. Принудительный отъём чего-либо. 37. В оптиче-

ских приборах — стекло, обращённое к глазу наблю-

дателя. 38. Четвёртый месяц календарного года.

По вертикали: 1. Систематизированный свод за-

конов. 2. В старину — ударное оружие. 3. Атолл 

на Маршалловых островах. 4. Ядовитое двухлет-

нее растение семейства паслёновых. 6. Часть ре-

чи, обозначающая действие. 7. Место, к которому 

плотно прижимается предмет для его фиксации. 

8. Бортпроводник, обслуживающий пассажиров 

в самолёте. 13. Лещина. 14. Одна из форм объеди-

нения разных предприятий. 16. Род лёгкой мо-

тыги. 17. 1000 килограммов. 19. Стиль плавания. 

20. Клеймо, выжигаемое на коже или рогах жи-

вотных. 25. Человек, обладающий даром красно-

речия. 26. Товары, продукты как платёжное сред-

ство. 27. Математические знаки, употребляемые 

для обозначения порядка действий. 28. Огородное 

растение, плодовый овощ. 30. Врач, занимающий-

ся производством операций. 31. Двигатель вну-

треннего сгорания, работающий на тяжёлом жид-

ком топливе. 33. Двухколёсная телега в Крыму, на 

Кавказе.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Один из самых благоприятных дней, когда возмож-

на реализация продуманных ранее планов. Отноше-

ния с представителями противоположного пола при-

несут взаимное удовлетворение.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вас ждет воплощение наиболее сильных и често-

любивых желаний. Хорошее время для развития ком-

мерческих связей, личных отношений. Сегодня ожи-

дайте деловых предложений.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Привычная активность принесет результаты, од-

нако это мало скажется на вашем финансовом поло-

жении: деньги будут уходить так же легко, как и при-

шли. Поддержка вышестоящих лиц обеспечит успехи 

в профессиональной деятельности.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Благодаря свежим идеям или выбору иной тактики 

действий вы удачно проведете переговоры. Дела по-

требуют от вас максимальной концентрации, дисци-

плины и организованности.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Излишняя доверчивость или наивность могут при-

вести к ошибкам в работе или создать препятствия на 

пути к намеченной цели. Звезды советуют быть вни-

мательными с партнерами и не полагаться на мнение 

посторонних людей.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Благоприятный день для начала новых дел, пер-

спективного планирования. Любое начинание впо-

следствии принесет хорошие результаты. В личной 

жизни намечается переход к новым отношениям.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Энтузиазм и оптимизм помогут найти новых союз-

ников или покровителей, помощь которых положи-

тельно скажется на продвижении дел. Благоприят-

ный день для физических нагрузок.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Хороший день для решения общественно-право-

вых задач. Ваши коммуникабельность и талант рас-

полагать к себе окружающих помогут добиться высо-

ких результатов.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Коварство и козни недоброжелателей могут при-

вести к ухудшению самочувствия. Не исключено, 

что во второй половине дня для многих Стрельцов 

откроются источники дополнительного заработка.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Звезды сулят исполнение давнего желания или за-

мысла, успешное решение бытовых проблем. Однако 

придется преодолеть серьезные преграды. Хорошо 

проявлять милость, великодушие, прощать обиды.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Предстоит принимать ответственные решения. 

Коммерческие сделки принесут прибыль. Вам нужно 

лояльнее относиться к инициативам окружающих. 

Удачными будут новые знакомства.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Интересные встречи ждут многих Рыб-женщин, 

которые будут испытывать на себе пристальное вни-

мание мужчин. Мужчинам-Рыбам следует проявить 

терпение и тактичность. Возможна ссора с близким 

человеком.

10 ñåíòÿáðÿ — облачно. Ветер северо-западный, 3 м/сек. 

Температура ночью — 9 °С, днем — 22 °С.

11 ñåíòÿáðÿ — облачно, пасмурно. Ветер северо-восточ-

ный, 2 м/сек. Температура ночью — 14 °С, днем — 23 °С.

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Ямб. 7. Допинг. 8. Овация. 9. Ага. 

11. Шпион. 13. Скала. 14. Ножовка. 15. Дно. 17. Бас. 

19. Сноп. 20. Безе. 21. Мат. 24. Сан. 26. Стручок. 28. Стать. 

29. Канат. 30. Паб. 32. Грелка. 33. Ученик. 34. Жар.

По вертикали: 1. Помпон. 2. Бидон. 3. Яга. 4. Боа. 

5. Лавка. 6. Фиалка. 10. Гном. 12. Новость. 13. Скребок. 

15. Дым. 16. Ост. 17. Бес. 18. Сын. 22. Алтарь. 23. Нуга. 

25. Анализ. 26. Сталь. 27. Катер. 30. Паж. 31. Бур.

дныыйй 333 м/с/секк33 мм/с/

М
ногие сорта только начинают 

активно плодоносить, но необ-

ходимо не только своевременно 

срезать спелые грозди, но и правильно под-

готовить кусты к зимовке: обрезать, защи-

тить от болезней и вредителей, заготовить 

посадочный материал на следующий год.

В сентябре важно не пропустить срок сбо-

ра урожая. Нельзя допускать перезревания ягод. 

При уборке винограда необходимо учитывать 

сорт, его характеристики и ориентировочные 

сроки сбора. Особенно важно собрать ягоду сто-

ловых сортов оптимально спелой: когда вино-

град достигнет необходимых вкусовых качеств, 

урожай снимают в несколько подходов. Вовремя 

срезанные спелые грозди 

позволят ускорить созре-

вание оставшихся.

Если куст перегружен, 

рекомендуется удалять 

лишние грозди с нижней 

части растения — это не 

только ускорит созрева-

ние верхнего урожая, но и 

стимулирует вызревание 

лозы (это необходимо для формирования буду-

щего плодоношения). Необходимо правильно 

формировать и сами гроздья: с помощью ножниц 

удалять недозревшие верхушки для полноценно-

го наливания ягод.

Чтобы виноград при сборе урожая имел це-

лостность и привлекательный вид, используют 

специальные технические средства. Срезание 

гроздей вручную проводят с помощью садового 

секатора, ножниц или острого ножа.

Те сорта винограда, лоза которых плохо вызре-

вает, чеканят в начале сентября (удаляют верхуш-

ки). Предварительную обрезку следует проводить 

только в конце месяца. При хорошем вызревании 

лозы процедуру проводят сразу после опадания 

всех листьев — это свидетельствует о 

переходе растения в состояние покоя. 

Обрезку винограда проводят следую-

щим образом: удаляют пасынки и зе-

леные побеги длиной до 20 см, более 

длинные срезают на 10 %; укорачи-

вают рукава; удаляют разветвления; 

срезают больные и усохшие верхуш-

ки; места, пораженные бактериаль-

ным раком, подлежат удалению.

Также очень важна осенняя обработка вино-

градника от болезней и вредителей. Если этого не 

сделать, в следующем году будет намного слож-

нее защитить пораженные растения и восстано-

вить их. Все зараженные части куста подлежат 

удалению. Места срезов необходимо обработать 

3 % перекисью водорода или 5 % перманганатом 

калия.

Îñåíüþ ó ñàäîâîäîâ ìíîãî ðàáîòû 
â âèíîãðàäíèêå. È çäåñü íóæíî 
íå ïðîïóñòèòü ðÿä âàæíûõ ìîìåíòîâ.
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