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ÑòîïÍàðêîòèê 
ðàáîòàåò

Ê ÷àò-áîòó «ÑòîïÍàðêîòèê» 
ïðèñîåäèíèëîñü 38 òûñ. 
÷åëîâåê.

Ñòð. 2 

Âàêöèíàöèÿ 
â ðàçãàðå

Â Õàðüêîâå ðàáîòàþò 
34 ïóíêòà âàêöèíàöèè 
îò COVID-19.

Ñòð. 3 

Èñêóññòâî 
áûòü ïàïîé

Ïàïà ìîæåò âñå ÷òî 
óãîäíî. Òîëüêî ìàìîé 
íå ìîæåò áûòü.

Ñòð. 6 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ 
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ KHARKIV SPORT CITY, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Н
а центральной аллее парка было пред-

ставлено более 100 спортивных орга-

низаций и федераций города. Харьков-

чане увидели показательные выступления по 

черлидингу, акробатичному рок-н-роллу, худо-

жественной гимнастике, дзюдо, карате и пр. 

Также у гостей праздника была возможность 

попробовать себя в различных видах спорта, 

испытать силу и ловкость на тренажерах, при-

нять участие в конкурсах и спортивном квесте, 

получить призы. В открытии фестиваля при-

нял участие исполняющий обязанности Харь-

ковского городского головы Игорь Терехов. Он 

поздравил всех собравшихся с праздником и 

отметил, что харьковчане регулярно доказыва-

ют свое первенство на спортивных соревнова-

ниях высочайшего уровня:

— Все знают, что Харьков — это спортив-

ный город. Наши великолепные достижения на 

Олимпийских и Паралимпийских играх, прове-

дение масштабнейшего спортивного фестива-

ля — все это еще раз подчеркивает, что в Харь-

кове модно быть спортивным. Каким бы видом 

спорта вы не занимались, помните, что вы — 

харьковчане, что вы — модные, спортивные и 

самые крутые.

И. о. мэра Игорь Терехов отметил, что в го-

роде реализуются проекты, направленные на 

развитие всех видов спорта. К концу этого года 

приступят к строительству ледовой арены, а в 

следующем году — уникального урбан-центра, 

который может стать крупнейшим в Восточной 

Европе.

Фоторепортаж на стр. 4 

Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ — 
ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ!
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В МИНИСТЕРСТВЕ РАЗВИТИЯ ГРОМАД И ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 
10 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ, В ПРЕДДВЕРИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, ОБСУЖДАЛИСЬ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Небайдужі — користувачі Telegram чат-боту 
«СтопНаркотик» (https://t.me/StopDrugsBot) 
допомогли заблокувати 2500 електронних 
адрес у Telegram, що використовували 
зловмисники для розповсюдження наркотиків 
через мережу Інтернет.

П
ерша презентація чат-боту відбулася 19 ве-

ресня 2019 року на засіданні Координацій-

ної ради з протидії наркоманії Харківської 

міської ради. Чат-бот презентували його розробники: 

працівники факультету № 4 (кіберполіції) Харківсько-

го національного університету внутрішніх справ В’я-

чеслав Марков та Олексій Рвачов разом з курсантами 

цього ж факультету.

Одним із перших, хто приєднався до користувачів 

чат-боту, став колишній харківський міський голова 

Геннадій Кернес, він також розмістив інформаційний 

допис про чат-бот на своїй сторінці у Facebook та за-

кликав харків’ян приєднуватися до протидії наркозло-

чинності.

На цей час до користувачів чат-боту долучились 

більше 38 тис. осіб, у тому числі мешканці тимчасово 

окупованих територій України.

ЧАТ-БОТ «СТОПНАРКОТИК» 
МАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 отримувати від користувачів:

— фотографії «графіті» (написи) 

з «наркоадресами» із зазначенням 

GPS-координат або фізичних ад-

рес, де вони були виявлені;

— адреси в месенджері Telegram 

та вебсайтів з продажу наркоти-

ків;

— адреси точок продажу наркотиків в населених 

пунктах.

 залучати громадян до:

— блокування адрес у месенджері Telegram шляхом 

надсилання скарг до адміністрації месенджеру з відо-

мостями про адреси, за допомогою яких здійснюється 

незаконне розповсюдження наркотиків;

— деактивації (зафарбовування) «графіті» (написів) з 

«наркоадресами».

У Харкові та регіоні офіційно стартувала підготовка до Міжнародної акції World Cleanup Day у 2021 році.

М
іжнародна акція Всесвітнього дня приби-

рання World Cleanup Day проходить щоро-

ку в третю суботу вересня одночасно в 180 

країнах та об’єднує понад 50 млн учасників. Минулого 

року до акції приєдналися Президенти низки країн, а 

також князь Монако Аль-

берт II та кронпринцеса 

Швеції Вікторія, активістка 

Грета Тунберг. У 2017 році 

Let’s do it Ukraine об’єднала 

понад 1 100 000 учасників по 

всій Україні.

Харків разом з усім світом 

у цьому році вийде на 

масштабне прибирання 18 

вересня о 10 годині. В акції 

візьмуть участь харків’яни 

зі всієї області заради досягнення спільної мети — по-

рятунку планети від сміття та формування культури 

чистоти. Долучитися до акції можна як учасник, во-

лонтер, координатор та партнер.

Координатора проєкту Ангеліна Климова зазначила, 

що цього року у прибиранні візьмуть участь близько 

10 тис. людей у трьох форматах:

 групове прибирання з родиною, друзями чи колегами 
на одній із локацій. За такої форми кількість учасників 

у групі має бути обмежена, а площа — достатньо 

великою для дотримання соціальної дистанції. 

Доєднатися можна за попередньою реєстрацією, 

на локації координатор забезпечить рукавицями, 

пакетами та чудовим настроєм;

 індивідуальне прибирання 
обраної вами забрудненої зони. 

Далі пропонується опублікува-

ти результат у форматі фото до 

та після з хештегом #letsdoit_kh;

 цифрове прибирання. Як і ма-

теріальні відходи, цифрові про-

грами та файли також створюють 

відходи. А саме невикористані, 

застарілі та непотрібні програми, 

файли і навіть вебсторінки. Таку 

форму прибирання, тобто видален-

ня зайвої інформації зі своїх гаджетів, можна реалізу-

вати в будь-якому зручному місці та у будь-який час.

— Центральна локація для прибирання у Харкові — 

Журавлівський гідропарк. Крім того, акція пройде в 

Олексіївському лугопарку, Григорівському бо-

ру, парку Перемоги та інших локаціях. Загалом 

обрано 35 місць у Харкові та 32 — в області. З 

картою зон прибирання можна буде ознайоми-

тись на сайті громадської організації Let’s do it 

Ukraine. 10 % прибраного сміття планується відпра-

вити на вторинну переробку, — повідомила Ангеліна 

Климова.

Голова Молодіжної ради при Харківському місько-

му голові Дмитро Давідьянц повідомив, що рада вже 

третій рік поспіль підтримує цю соціальну ініціативу. 

Він зазначив, що з кожним роком в акції бере участь 

все більше людей. Усі учасники Всесвітнього дня при-

бирання отримають подарунки. Дізнатися більше ін-

формації про акцію та зареєструватися на участь у ній 

можна на сайті Let’s do it Ukraine. 

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: ÒÀÐÈÔÛ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 
ÏÎÂÛØÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÓÒ 

В
о ходе совещания исполняющий обязанности 

Харьковского городского головы Игорь Тере-

хов достиг четкой договоренности с министром 

развития громад и территорий Алексеем Чернышовым 

о том, что тарифы на теплоснабжение, горячую и хо-

лодную воду в Харькове подниматься не будут:

— Моя позиция заключается в том, чтобы поддержать 

харьковчан в непростое время. Мы снова находимся 

на пороге ужесточения ка-

рантинных ограничений, ко-

торые негативно влияют на 

экономику, занятость и быт 

людей. Поэтому хотя бы в во-

просе тарифов они должны 

быть уверены, что стоимость 

отопления, горячей и холодной воды не изменится.

ÑÒÎÏÍÀÐÊÎÒÈÊ ÏÐÀÖÞ

ÏÎÁÀ×ÈÂ? ÏÐÈÁÅÐÈ!

Let’s Do It Ukraine — Всеукраїнський молодіжний рух, 
який протягом 5 років активно діє в 24 областях України 
завдяки активістам, органам місцевого самоврядування, 

бізнесу та медіа. 

ÝÂÀÊÖÈÍÀ — 
MADE IN ÕÀÐÜÊÎÂ
АО «Лекхим» планирует начать производство 
вакцины от коронавируса в Харькове.

Р
уководство предприятия готово приобре-

сти технологическое оборудование и вло-

жить в производство около 30 млн евро.

После визита на «Лекхим» исполняющий обя-

занности Харьковского городского головы Игорь 

Терехов сообщил, 

что городская власть 

поддержит предпри-

ятие, поскольку этот 

проект имеет важную 

социальную миссию 

и будет способство-

вать экономическому 

развитию города:

— Будем работать над тем, чтобы в Харькове 

появилась вакцина. Мы предпринимаем много 

шагов для того, чтобы подготовиться к очередной 

вспышке заболеваемости, начиная с закупки ан-

тибиотиков и заканчивая аппаратами ИВЛ, кис-

лородными станциями и вакцинами. А вакцина-

ция — это один из путей предотвращения распро-

странения коронавируса. Это здоровье людей и 

возможность не вводить жесткий локдаун.

Игорь Терехов напомнил, что в Харькове есть 

вакцины всех типов и работают пункты вакцина-

ции, куда могут обратиться все желающие.
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ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМ ПЛАНОМ ІМУНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ВІД COVID-19, 
В ХАРКОВІ ПРАЦЮЮТЬ 34 МІСЬКИХ ПУНКТИ ВАКЦИНАЦІЇ, А ТАКОЖ МЕДИЧНІ БРИГАДИ 
ВИЇЖДЖАЮТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ І НА ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ 
ВАКЦИНАЦІЇ. ПУНКТИ ВАКЦИНАЦІЇ ПРАЦЮЮТЬ У ДВІ ЗМІНИ І В ВИХІДНІ ДНІ. ЩЕПЛЕННЯ 
ПРОВОДЯТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО. НА САЙТІ HELSI ВІДКРИТІ ЕЛЕКТРОННІ КАБІНЕТИ, 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МОЖНА ОНЛАЙН ЗАПИСАТИСЯ НА ЩЕПЛЕННЯ В ЗРУЧНОМУ 
ПУНКТІ ВАКЦИНАЦІЇ. СТАНОМ НА 13 ВЕРЕСНЯ В ХАРКОВІ І ОБЛАСТІ З ПОЧАТКУ 
ВАКЦИНАЦІЇ ЗРОБЛЕНО 703 363 ЩЕПЛЕННЯ, 298 390 ОСІБ ВАКЦИНАЦІЮ ЗАВЕРШИЛИ 
(ОТРИМАЛИ ДВІ ДОЗИ ВАКЦИНИ)

Найменування КНП, 
де діють пункти вакцинації Адреса Контактний 

телефон 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Міська лікарня № 1» Харківської міської ради вул. Антоніна Сохора, 5 А

реєстратура 
725-12-10, 
729-24-42 

Комунальне некомерційне підриємство «Міська 
лікарня № 3» Харківської міської ради пр. Ново-Баварський, 90 реєстратура 

725-57-22 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради пр. Гагаріна, 137 реєстратура 

725-07-22 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Міська дитяча клінічна лікарня 
№ 19» Харківської міської ради

вул. Велика Панасівська, 19 реєстратура 
725-03-56 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Міська дитяча клінічна лікарня 
№ 24» Харківської міської ради

пров. Руставелі, 4 А реєстратура 
725-57-07 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради вул. Пушкінська, 41

реєстратура 
725-58-01, 
725-58-02 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
лікарня № 28» Харківської міської ради вул. Михайла Гуревича, 14 реєстратура 

725-54-74 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
студентська лікарня» Харківської міської ради вул. Дарвіна, 8/10 реєстратура 

725-51-78 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 1» Харківської міської ради пр. Героїв Сталінграду,12 реєстратура 

725-52-71 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради пр. Любові Малої, 2 Б реєстратура 

725-02-17 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 3» Харківської міської ради вул. Рибалка, 12 реєстратура 

725-06-39 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 4» Харківської міської ради вул.23 Серпня,29 реєстратура 

725-55-27 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 5» Харківської міської ради вул. Олімпійська, 3 реєстратура 

725-52-44 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 6» Харківської міської ради пр. Ювілейний, 54 Б реєстратура 

725-56-90 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 7» Харківської міської ради пр. Ювілейний, 7 б реєстратура 

725-55-65 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 8» Харківської міської ради пр. Перемоги, 53 реєстратура 

725-11-41 

Найменування КНП, 
де діють пункти вакцинації Адреса Контактний 

телефон 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 9» Харківської міської ради вул. Роганська, 130 А реєстратура 

725-56-06 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 10» Харківської міської ради вул. Метробудівників,3 реєстратура 

725-18-04 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 11» Харківської міської ради пр. Тракторобудівників, 105 А реєстратура 

725-08-55 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 12» Харківської міської ради пр. Московський, 153 реєстратура 

725-11-05 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 13» Харківської міської ради пр. Тракторобудівників, 142 А реєстратура 

725-57-48 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 14» Харківської міської ради пр. Люд. Свободи,48 В реєстратура 

725-03-85 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 15» Харківської міської ради вул. Рибалка, 11/1 реєстратура 

725-52-77 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 16» Харківської міської ради вул. Луї Пастера, 2

реєстратура 
725-13-15, 
725-13-11 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 17» Харківської міської ради вул..Бакуліна,4 реєстратура 

725-08-22 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 18» Харківської міської ради вул. Миру, 11 реєстратура 

725-12-80 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 19» Харківської міської ради пр. Героїв Сталінграда,23 А реєстратура 

725-08-65 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 20» Харківської міської ради пр. Московський, 179 реєстратура 

725-55-37 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 21» Харківської міської ради вул. Плеханівська, 126 реєстратура 

725-03-24 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 22» Харківської міської ради вул. Москалівська, 59 реєстратура 

725-56-58 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
дитяча поліклініка № 23» Харківської міської ради вул. Шевченка, 133 реєстратура 

725-56-57 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 24» Харківської міської ради вул. Полтавський шлях, 153 реєстратура 

725-27-08 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 25» Харківської міської ради вул. Руставелі, 14

реєстратура 
725-11-70, 
725-11-90 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 
поліклініка № 26» Харківської міської ради вул. 23 Серпня, 23 А реєстратура 

725-24-00 

ÂÀÊÖÈÍÀÖIß ÂIÄ 
COVID-19 Ó ÐÎÇÏÀËI 

Заболеваемость COVID-19 в Украине 
продолжает расти. Количество новых 
случаев вернулось к показателям конца 
мая. Прирост госпитализаций увеличился 
до +20 % в неделю, а количество пациентов, 
попадающих в больницу, на треть превышает 
выписки. Такими темпами мы можем 
достигнуть пиковых цифр уже в октябре — 
ноябре.

Н
овый наплыв больных в Украине — это 

результат циркуляции дельта-штам-

ма. Сейчас он вызывает большинство 

случаев инфицирования. Иммунолог Борис 

Донской считает, что если не предпринимать 

никаких мер, то пика волны Украина может до-

стигнуть уже через 2—3 недели: «Надо побыстрее при-

вить пенсионеров и людей из групп риска. Тогда мы 

будем иметь пик заболеваемости, но он не будет экви-

валентно выражен в показателях смертности».

 НОВЫЕ ПРАВИЛА КАРАНТИНА 

Правила адаптивного карантина в «желтых» и «крас-

ных» зонах пересмотрят. Новые нормы сейчас на фи-

нальной стадии разработки. Кабмин может утвердить 

их уже на этой неделе, но вступят в силу они только че-

рез семь дней. Как раз за это время госкомиссия ТЭБ 

и ЧС примет решение о переводе страны в «желтую» 

зону.

Например, сейчас в «желтой» зоне предусмотрены 

ограничения по заполняемости культурных заведений, 

спортзалов и кинотеатров. Кабмин может разрешить 

им не соблюдать это условие, если у них будет привит 

персонал, и они будут принимать у себя вакциниро-

ванных посетителей.

В «желтой» зоне поблажки будут распространять-

ся даже на тех, у кого пока только одна доза привив-

ки. Какой процент вакцинированных нужен для того, 

чтобы продолжить работу без ограничений — 80 или 

100 — это пока обсуждается. Похожие нормы прави-

тельство утвердило для учебных заведений. Впрочем, 

имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в 

«желтой» и «красной» зонах большинство школ 

будет вынуждено закрыться. Из 1,3 млн сотруд-

ников образовательных учреждений первую дозу 

получили только 44 %, а вторую — 34 %. Несмотря 

на это вводить обязательные прививки для них не 

планируют.

Что касается «красной» зоны. Рестораны, ТРЦ и 

все те заведения, которые должны были закрыться 

по старым правилам, смогут продолжить работу. 

Условие — вакцинация персонала и обслуживание 

только привитых посетителей. В красной зоне од-

на доза вакцины уже не подойдет — ни для персо-

нала, ни для посетителей. Какой процент сотруд-

ников должен быть привит — пока под вопросом.

Проверять посетителей заведений нужно будет 

с помощью внутреннего свидетельства о вакци-

нации. Для тех, кто пока получил только одну дозу, 

введут специальный желтый сертификат, для полного 

курса прививок он будет зеленым. Документы будут 

доступны в приложении «Дія».

Параллельно в правительстве раздумывают над бу-

мажной формой сертификата для тех, кто не владеет 

смартфонами, а также над вариантом справки для 

людей, имеющих серьезные противопоказания к вак-

цинации. Для общественного транспорта пока таких 

нововведений не планируют. Все эти новые правила 

начнут действовать примерно в конце сентября, когда 

страну переведут в «желтую» зону. А к условиям «крас-

ного» уровня следует готовиться на октябрь–ноябрь.

ÏÈÊ ÂÎËÍÛ ÓÆÅ ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ
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Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ —Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ —
ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ!ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ!
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П
одросшая Рут воспринимала родителей как 

бабушку и дедушку, а к Саре была привязана 

как к матери.

После занятий в школе девочка бежала в кафетерий, 

где с восьми лет помогала сестре: и уборщицей, и офи-

цианткой, и кассиршей. Рут научилась рекламировать 

новые напитки задолго 

до того, как узнала слова 

«менеджмент» и «марке-

тинг», и потом не уста-

вала повторять, что свои 

университеты прошла в 

маленьком кафетерии 

Сары.

Юная Рут познакоми-

лась с будущим художни-

ком Эллиотом Хэндле-

ром. В 1938 году они поженились и решили сбежать 

из скучного Денвера в Голливуд. Рут мечтала об актер-

ской карьере, кроме того, неплохо пела и танцевала. 

Эллиот же собирался завоевать мир своим искусством.

Но ничего из этого не вышло. Рут начала карьеру с 

должности секретарши в Paramount Pictures. Эллиот 

обнаружил, что его картины никому не нужны. Сняв 

комнатку над прачечной, изготавливал рамы для кар-

тин. Позже из остатков древесины принялся мастерить 

шутки ради домики для кукол с креслами, столиками и 

прочей мебелью.

Свою первую партию кукольной мебели отнес в 

шляпный магазин по соседству: получил за них первые 

реальные деньги и первый нагоняй от Рут, считавшей, 

что кукольные домики лучше разошлись бы в магазине 

игрушек.

Со следующей партией домиков Рут направилась в 

магазин сама. Выбив фиксированную цену на них, в 

пять раз превышающую изначальную, дома насмешли-

во положила заработок перед мужем. 

Рут задумала добиться успеха, но поняла главное: все 

игрушки, вроде мишки Тедди, делались вручную. Ей  

стоит пойти другим путем. Ведь уже изобретена пласт-

масса и ее надо приспособить к 

делу. Сделал форму — и отливай 

сколько хочешь. И быстрее, и вы-

годнее.  

В арендованном гараже с му-

жем и его приятелем Харольдом 

Мэтсоном поставили верстак с 

инструментами и организова-

ли компанию Mattel. Их игруш-

ки шли нарасхват. За десять лет 

Mattel стала третьим по величине 

производителем игрушек в мире.

Эллиот оказался гением игрушечного дела, а Рут — 

гением продаж. Своих детей Рут и Эллиот назвали Бар-

барой и Кеном. В 1956 году супруги уехали отдохнуть на 

два месяца в Европу. В маленьком сувенирном магазин-

чике в альпийском городе Люцерне Рут наткнулась на 

куклу, которой суждено было перевернуть ее жизнь.

Кукла оказалась немецкого производства и совсем не 

походила на тех кукол, которыми торговали в Америке. 

Ее звали Лилли, в ней было одиннадцать дюймов роста, 

и это была фигуристая блондинка, у которой было шесть 

модных горнолыжных костюмов. Рут задумалась: пусть 

кукла будет взрослой девушкой, которой можно будет ме-

нять наряды, а не скучным ангелоподобным младенцем.

На ярмарке игрушек была представлена продукция 

1600 фабрик игрушек. Пятнадцать тысяч продавцов 

прислали на ярмарку своих представителей.

На стенде Mattel красовалась симпатичная, немнож-

ко надменная блондинка и такая же брюнетка с осиной 

талией, в полосатом черно-белом купальнике, накра-

шенная, в сережках, с начесом и длинным хвостиком, 

стянутым резинкой. Кукла называлась «Барби, подро-

сток-фотомодель».

Один из владельцев сети магазинов резко осадил Рут: 

«Кто вас надоумил сделать куклу с грудью? Я и себе-то 

постесняюсь такую купить!» 

Придя домой, Рут расплакалась: 

«Мы разорены!» Она так верила в 

успех Барби, что заказала в Япо-

нии небольшую партию кукол. 

Когда куклы пришли, Рут ахнула: 

они были идеальны. У них были 

шикарные волосы, совершен-

но как настоящие.

Рут наняла специального 

парикмахера, который экс-

периментировал с прическа-

ми будущих кукол. Пришлось 

привлечь и модельера — тот 

сшил для Барби целый гарде-

роб: платья, куртки, жакеты, 

костюмы. Все одежки были 

удивительного качества: молнии, застежки, пугови-

цы, карманы, вытачки.

Рут Хэндлер создала новый образ своей кукле, ориен-

тируясь на невероятно популярную в 50-х годах актрису 

Джейн Мэнсфилд — яркую блондинку с капризным ха-

рактером, обожавшую роскошь и розовый цвет.

Пышногрудая дива превратила свой особняк 

в розовый кукольный домик с купидонами и 

сердечками. Рут Хэндлер создала такой же для 

своей куклы. В 1958 году она получила патент 

на свою игрушку и дала ей имя дочери — Барби.

Рут запустила рекламу на телевидении. После 

этого несколько сотен тысяч кукол разлетелись 

вмиг. С 1959 по 1964 год продажи Mattel превы-

сили девяносто шесть миллионов.

Дело было не в том, что детям понравилась 

Барби, но еще и в гениальной задумке Рут: ни у 

одной куклы не было столько дополнительных 

аксессуаров, на которые родители должны бы-

ли раскошеливаться.

Каждой Барби можно было купить целый 

гардероб одежды и еще массу всего «необходи-

мого» — от красного «Феррари» до кукольного 

дома. Кроме того, у Барби были друзья — бой-

френд Кен и подружка Мидж. У 

подружки — свой бойфренд Ал-

лан. У них были собственные по-

ни — Даллас и Дикси. Барби по-

бывала стюардессой, балериной, 

медсестрой, главным редакто-

ром модного журнала, хирургом, 

хиппи, рэпершей и космонав-

том.

Деньги текли рекой, их на-

до было куда-то тратить. Mattel 

переехала в новый роскошный 

офис, сменила команду дизайнеров, наняла новых фи-

нансовых консультантов, выпускников Гарварда.

Mattel стала скупать все подряд: компанию, выпус-

кающую аудиокассеты (чтобы выпускать аудио-

сказки), компанию, производящую товары для живот-

ных, компанию, занимающуюся оборудованием для 

детских площадок и даже… цирк. Боле того, она прице-

нивалась к кинокомпании Warner Brothers: та была ей 

по карману.

И тут Рут обнаружила, что 

на работе ценят ее мужа, та-

лантливого дизайнера, ко-

торый все время придумы-

вал что-то новое, а ее саму 

еле терпят в ее собственной 

компании. 

Сначала в 1968 году надол-

го забастовали поставщики 

Mattel, затем сгорел главный 

склад в Мексике: пожар уни-

чтожил запасы игрушек за 

пару недель до Рождества. 

Mattel сорвала поставки и потеряла миллионы. Потом 

у Рут обнаружили рак молочной железы, она перенесла 

операцию.

Компания по-прежнему терпит убытки. Рут верну-

лась в компанию, но пост президента занимала лишь 

номинально. А в 1978 году ее ждал новый удар — мис-

сис Хэндлер обвинили в махинациях с ценными бума-

гами. Ее судили и приговорили к пяти годам условного 

срока и выплате штрафа. Началась травля в СМИ, от 

руководства компанией ее 

отстранили.

Рут смотрела на своих ку-

кол Барби, молча стоящих 

в застекленном шкафу, и 

думала: наверное, все не-

спроста. Не зря Рут так об-

виняли феминистки: из-за 

ее Барби девочки изнуряют 

себя диетами и падают в го-

лодные обмороки — только 

бы приблизиться к недости-

жимому идеалу.

Идеал и вправду был 

недосягаем: если предста-

вить взрослую девушку с 

параметрами Барби, то ее 

пропорции будут выглядеть 

так: 85-45-70. Девочек по всему миру лечат от диагноза 

«синдром Барби» — и в этом виновата она, Рут.

И конечно, виновата в том, что кукла заслонила от 

нее собственную дочку. Конечно, занятая бизнесом, не 

уделяла детям достаточно внимания. Дочь Барбара бы-

ла предоставлена сама себе и возненавидела эту чертову 

куклу. То, что ее с братом Кеном считали мужем и же-

ной — как же, вы же Барби и Кен! — тоже не добавляло 

радости. Дочь обвиняла мать в том, что кукла забирала 

все ее внимание, а Барбара всю жизнь должна была со-

ответствовать моднице и красотке Барби, названной в 

ее честь. Она сидела на жесточайшей диете, страдала из-

матывающими депрессиями и никак не могла простить 

матери, что та обрекла ее на все это.

Рут сидела дома и горевала. Ее жизнь превратилась в 

череду тоскливых дней без надежды и просвета. Кто бы 

мог подумать, что поиск протеза для груди окажется ее 

спасением.

То, что предлагали ей, было отвратительного качества 

— неприятное на ощупь, тяжелое и почему-то дорогое. 

И еще «это» вываливалось из бюстгальтера. Всех нуж-

ных размеров производители не выпуска-

ли. Рут решила сама разобраться с дели-

катной проблемой.

Она нашла специалиста по фамилии 

Пейтон, который делал протезы на за-

каз, и предложила ему создать совместное 

предприятие. Рут назвала его Ruthon. Их 

протезы стали пользоваться популярно-

стью, их носила и рекламировала даже 

бывшая первая леди Бетти Форд, вдова 

президента Джеральда Форда.

За год Рут заработала первый миллион 

и поняла, что ее самооценка вернулась на 

место. Начав с нуля — вновь победила! Ее история для 

многих стала примером того, что даже из самых слож-

ных ситуаций можно найти выход.

ÎÒ ÊÓÊËÛ Ê ÃÐÓÄÍÛÌ ÏÐÎÒÅÇÀÌ
РУТ МОСКОВИЧ БЫЛА ДЕСЯТЫМ И ПОСЛЕДНИМ РЕБЕНКОМ В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ 
ЭМИГРАНТОВ ЯКОБА И ИДЫ МОСКОВИЧЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
И РОДЫ ДАЛИСЬ ИДЕ ТЯЖЕЛО, ОНА НЕ СМОГЛА ЗАБОТИТЬСЯ О РЕБЕНКЕ. 
НОВОРОЖДЕННУЮ ДЕВОЧКУ, НАЗВАННУЮ РУТ, ВЗЯЛА СТАРШАЯ ЗАМУЖНЯЯ 
ДОЧЬ МОСКОВИЧЕЙ — САРА

Рут Хэндлер

Так выглядели первые куклы БарбиТак выглядели первые куклы Барби

Джейн МэнсфилдДжейн Мэнсфилд
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В 
нашем обществе подобные трансформации 

еще не носят массовый характер. У нас про-

должают доминировать нормы семейных от-

ношений, по которым любые изменения гендерных 

ролей считаются нарушением традиций 

и даже норм морали. Мужчине трудно 

свыкнуться с тем, что он перестал быть 

единственным кормильцем, а это осла-

било его власть в семье. Поэтому в совре-

менной семье авторитарный стиль пове-

дения мужчины приводит лишь к кон-

фликтам и невозможности сосущество-

вания, поэтому он должен измениться на 

другой — авторитетный, предусматрива-

ющий взаимозаменяемость в исполне-

нии семейных ролей, гибкое распределе-

ние домашних обязанностей, ответствен-

ность за воспитание детей, совместный 

вклад в семейный бюджет и прочее.

Помочь найти свое место в жизни, наладить от-

ношения в семье, научиться быть хорошим отцом, 

ответственно подходить к этой миссии призван не-

давно открывшийся, первый в Харькове «Тато-Хаб» 

— проектная инициатива Благотворительной органи-

зации «Благотворительного фонда социального здоро-

вья» и ХОМОО «Харьковский центр волонтеров».

— В Украине существует уже больше десяти подоб-

ных хабов. «Харьковский центр волонтеров» уже 14 лет 

работает в сфере популяризации семейных отноше-

ний, ответственного родительства, у нас действует «Се-

мейный клуб». И так получалось, что больше внима-

ния акцентировалось на мамах, их заботах, обязанно-

стях, проблемах матерей-одиночек, мам, воспитыва-

ющих детей-инвалидов. А что происходит с отцами — 

непонятно. И нам захотелось создать такую площад-

ку, где папы, и опытные, и будущие, могли бы общать-

ся, делиться опытом. У некоторых действительно ко-

лоссальный опыт. На первый курс «Татусевої абетки» 

мы набрали 15 человек. Тут все, кому интересна те-

ма: представители и представительницы органов вла-

сти, общественных организаций, социальных служб, 

бизнес-сектора, волонтеры и, конечно, просто папы 

— рассказала президент Харьковской областной мо-

лодежной общественной организации «Харьковский 

центр волонтеров» Светлана Ситник.

«Харьковские известия» поговорили с двумя участ-

никами первого набора «Тато-Хаб» Александром Сит-

ником, папой пятилетней Вероники, и многодетным 

отцом Сергеем Грушенцовым.

Семья Грушенцовых — переселенцы. У Сергея и 

Надежды 14 детей. Как шутят участники «Тато-Хаб», 

Сергей — настоящий эксперт во всем, что касается от-

цовства. И он с удовольствием рассказывает о своем 

опыте взращивания молодой поросли.

— Сергей, как вы узнали о «Тато-Хабе»?

— Мы достаточно давно знакомы со Светланой. Мы 

переселенцы. Изначально центр волонтеров помогал 

нам. Поддерживал. Со временем сдружились. И когда 

возникла идея хаба, мне предложили принять участие 

в тренингах. Я с удовольствием 

согласился. Может быть, мой 

опыт действительно будет ин-

тересен и поможет кому-то в 

жизни.

— Четырнадцать детей — навер-
няка тяжело?

— Четырнадцать детей тяже-

ло, когда они все появляются 

одновременно. А когда между 

возрастом малышей год-два, 

есть время привыкнуть и адап-

тироваться к новому члену семьи. Это не тяжело, но от-

ветственно. Старшему сыну 21 год. Младшей дочери — 

год и три месяца. Взрослые дети не хотят от нас ухо-

дить. Старший, Давид, говорит: «Пап, я от вас нику-

да не уйду. Выделите мне мою комнату, но я буду жить 

с вами». У нас небольшой дом в Слатино, друзья по-

могли его приобрести. Живем в нем уже три года. До 

этого было труднее. Но мы справляемся. Справляем-

ся постоянно, с того момента, как 

поженились и сразу стали жить 

отдельно. Нам никто не помогал.

Родители не занимались моим 

воспитанием. Я вырос на улице. В 

моей жизни тогда присутствовал 

страх: когда будут собственные де-

ти, как я буду их воспитывать. По-

тому что достойного примера перед глазами не было. 

В совместной жизни я понял главное: нужно учиться 

разговаривать, нужно учиться говорить «люблю».

— Как вы решились на такое количество детей?
— Мы изначально договорились — ни одного абор-

та, сколько бы нам не было дано детей. Конечно, были 

трудности, проблемы. Но когда появились дети, все за-

боты сразу стали делиться пополам. Успокоить ночью 

малыша, поменять подгузник для меня никогда не бы-

ло проблемой. Или помыть посуду, приготовить еду, 

убрать. Я понимал, что жена устает. И моя обязанность 

ей помочь. Так продолжается уже 21 год.

— Дети помогают? Нет ли ревности между ними?
— Не скажу, что жизнь гладко стелилась. Все на-

чинали с нуля. Заводили хозяйство, влазили в долги, 

выплачивали их, но развивались. Было большое хозяй-

ство, стадо коров, техника, семейный микроавтобус. 

Потом все обнулилось. И сначала… Детей приучали 

к труду, но больше своим примером. Взрослые рабо-

тают не для себя, а для семьи, и дети должны вносить 

свою лепту. Я подходил с пониманием, что морально 

давить на ребенка нельзя. Этим ничего не добьешься. 

Можно накричать, задавить авторитетом, но толку не 

будет. Например, старшая дочь помогала готовить еду, 

присматривала за младшими — без проблем и понука-

ний. Наоборот, все бегут с вопросом, чем помочь, что 

нужно сделать. Их никто никогда не заставлял. Ревно-

сти у детей в отношении друг к другу нет. Мы никого не 

выделяем. Всех любим одинаково. И стараемся каждо-

му уделить внимание. Взаимовыручка и поддержка — 

самое главное, чтобы хотелось воспитать в детях.

Я участвовал в семи родах. Жена сказала, что без ме-

ня рожать не будет. После нескольких родов я уже на-

чал подсказывать врачам, что надо делать. Что я хочу 

сказать? Опыт приобретается каждый день, с каждым 

ребенком ты меняешься. И я с удовольствием делюсь 

своим виденьем, своими знаниями с другими. И рад, 

когда другие папы получают ответы на свои вопросы.

Александр:

— В сравнении с Сергеем, я еще молодой неопытный 

отец. Мне курсы «Тато-Хаб» открывают много нового 

в плане общения с детьми, понимания их потребно-

стей на разных этапах взросления. Учиться нужно все-

гда и не останавливаться в своем развитии, расширять 

горизонты. Потому что зачастую мы действуем по ша-

блону, заимствуя опыт своих родителей. Как нас вос-

питывали, так и мы пытаемся воспитывать своих де-

тей. А эта площадка создана для того, чтобы узнавать 

новые подходы в воспитании детей, чтобы отцовство 

стало действительно осознанным.

— Вы приверженец классического семейного уклада или 
новатор?

— Ну, уходить в декрет — это не моя тема. Я привер-

женец классической схемы устрой-

ства семьи. И буду оставаться до-

бытчиком в семье. Во мне еще силь-

ны гендерные стереотипы, впрочем, 

жену это полностью устраивает. Я 

очень хотел ребенка, хоть и пони-

мал, что это большая ответствен-

ность. Вообще, это две разные жиз-

ни: до ребенка и с ребенком. Наша 

семья ориентирована на ребенка. 

Дочери хочется дать все самое луч-

шее, а для этого приходится искать 

ресурс, развиваться самому, добиваться новых высот, 

преодолевать преграды. Это отличная мотивация.

Сергей:

— Искусство быть отцом — прежде всего, быть от-

ветственным отцом и правильно воспитать детей, дать 

им направление в жизни, научить осознанности по-

ступков.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÁÛÒÜ ÏÀÏÎÉ

«ПАПА МОЖЕТ, ПАПА МОЖЕТ ВСЕ ЧТО УГОДНО. ТОЛЬКО МАМОЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». ПОМНИТЕ ТАКУЮ 
СТАРУЮ ДЕТСКУЮ ПЕСНЮ? ПОХОЖЕ, ЭТОТ СТЕРЕОТИП РУШИТСЯ НА ГЛАЗАХ. В СОВРЕМЕННОМ, 
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ ПАПЫ ВСЕ ЧАЩЕ ВОЗЛАГАЮТ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ, 
ПОКОЛЕНИЯМИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЖЕНЩИНАМИ. НАПРИМЕР, УХОДЯТ ВМЕСТО МАМ В ДЕКРЕТ

Â ðàìêàõ «Òàòî-Õàá» ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé: 
«Èñêóññòâî áûòü îòöîì», «Òàòî-ïðàêòèêóì», «Îñíîâû ãàðìîíè÷íûõ 
îòíîøåíèé â ñåìüå», «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

äåòåé», «Äèàãíîñòèêà è êîððåêöèÿ ïñèõîýìîöèîíàëüíûõ ñâÿçåé 
â ñåìüå», «Þðèäè÷åñêèé ñîâåòíèê íà êàæäûé äåíü», 

«Ïðèâëå÷åíèå ìîëîäåæè ê ãàðìîíè÷íîìó è îòâåòñòâåííîìó 
îòöîâñòâó», «Àäâîêàöèÿ â ñôåðå ãåíäåðíîé ïîëèòèêè» è äð.
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1. Замовник СЕО 
Замовником проєкту документа державно-

го планування є Департамент містобудування 

та архітектури Харківської міської ради. Адреса: 

61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 7. 

Електронна адреса: pablic_depbud@city.kharkov.ua, 

тел. (057) 760-73-51, 760-74-78.

2. Вид та основні цілі документа державного плану-
вання, його зв’язок з іншими документами державного 
планування 

Генеральний план території є містобудівною 

документацією місцевого рівня, яка визначає те-

риторіальний розвиток населеного пункту та стра-

тегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на 

тривалий період з метою досягнення стабільного, 

сталого розвитку господарського комплексу і на 

цій основі — забезпечення всіх соціальних по-

треб його мешканців. Документ державного пла-

нування «Внесення змін до генерального плану 

м. Харкова» розробляється на підставі рішення 

3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 

24.02.2021 № 47/21 та результатів проведеного мі-

стобудівного моніторингу територій.

Внесення змін до генерального плану обумовле-

не необхідністю вирішення поточних питань забу-

дови міста, які пов’язані зі змінами функціональ-

ного призначення окремих територій, уточнен-

ням планувальних обмежень та червоних ліній, 

розвитком магістральної вуличної мережі. Зміни 

до генерального плану м. Харкова стосуються 

окремих територій міста в існуючих межах, а саме: 

території, обмеженої проспектом Московським, 

вулицею Свистуна, залізничною гілкою проми-

слової зони ХТЗ; ділянки за адресою: м. Харків, 

проспект Гагаріна, 100 (територія ТОВ «Харківсь-

кий м’ясокомбінат»), а також незначних окремих 

локацій міста.

Мета розроблення документа державного пла-

нування «Внесення змін до генерального плану 

м. Харкова» — отримання юридичного докумен-

та для регулювання містобудівної діяльності ви-

конавчих органів, що передбачає: забезпечення 

дотримання державних, регіональних, громадсь-

ких та приватних інтересів; поетапне покращення 

санітарного та екологічного стану, умов прожи-

вання і праці мешканців; впорядкування тери-

торіально-планувальної організації міста; вдоско-

налення інженерно-транспортної інфраструкту-

ри; розвиток економічної бази міста; збереження 

історичного та природного середовища; створен-

ня сприятливих умов для залучення інвестицій.

Відповідно до вимог ДБН Б. 2-2-12-2019 «Пла-

нування та забудова територій», ДБН Б. 1-1-

15:2012 «Склад та зміст генерального плану насе-

леного пункту», ДСП 173-96, з урахуванням ре-

комендаційних вимог, натурних обстежень тери-

торії населеного пункту, встановлено нормативні 

санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих 

об’єктів, які можуть мати негативний вплив на на-

вколишнє середовище.

При розробленні документа державного пла-

нування «Внесення змін до генерального плану 

м. Харкова» враховуються: генеральна схема пла-

нування території України; Схема планування 

території Харківської області; генеральний план 

м. Харкова (зі змінами); план зонування території 

(зонінгу) м. Харкова (зі змінами); матеріали істо-

рико-архітектурного опорного плану міста Хар-

кова; матеріали затверджених детальних планів 

територій; матеріали проведення містобудівно-

го моніторингу території, обмеженої проспек-

том Московським, вулицею Свистуна, залізнич-

ною гілкою промислової зони ХТЗ та вулицею 

Оскільскою; матеріали проведення містобудів-

ного моніторингу ділянки за адресою: м. Харків, 

проспект Гагаріна, 100 (територія ТОВ «Харків-

ський м’ясокомбінат»); матеріали з пропозиція-

ми Департаменту містобудування та архітектури 

Харківської міської ради щодо внесення змін до 

генерального плану м. Харкова; звернення юри-

дичних та фізичних осіб з пропозиціями щодо 

внесення змін до генерального плану м. Харкова; 

функціональне зонування територій існуючих під-

приємств; техніко-економічна та екологічна ефек-

тивність планувальних рішень; рельєф, природно-

кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні 

та пожежні розриви між будівлями; технологічні і 

інженерно-технологічні вимоги та розташування 

існуючих мереж.

Внесення змін до генерального плану м. Хар-

кова визначає територіальні (просторові) умови 

для реалізації видів діяльності або об’єктів, в то-

му числі щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на довкіл-

ля, в частині дотримання планувальних обмежень 

(санітарно-захисних зон, охоронних зон), а та-

кож в частині дотримання режимів господарської 

діяльності в їх межах.

3. Те, якою мірою документ державного плану-
вання визначає умови для реалізації видів діяльності 
або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено 
здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому 
числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, по-
тужності або розміщення ресурсів) 

Документ державного планування «Внесення 

змін до генерального плану м. Харкова» передба-

чає проведення модернізації виробництва, ско-

рочення території, яку займає основним вироб-

ництвом, проведення реконструкції приміщень 

ПАТ «Харківський тракторний завод» на тери-

торії, що обмежена проспектом Московським, 

вулицею Свистуна, залізничною гілкою проми-

слової зони ХТЗ та вулицею Оскільскою у м. Хар-

кові. На вивільнених територіях ПАТ «Харківсь-

кий тракторний завод», планується розміщення 

Проєкту «Екополіс ХТЗ». Даний проєкт являє 

собою сучасну багатофункціональну екосисте-

му: індустріальний парк, технопарк, логістичний 

комплекс, освітній, R&D і медичний центри, 

торговий кластер, житло (апартаменти), об’єк-

ти супутньої інфраструктури. Загальна площа 

проєкту «Екополіс ХТЗ» складе — 500 тис. м3. 

Впровадження планованої діяльності по ре-

алізації інфраструктурних об’єктів: облаштуван-

ня індустріальних парків, будівництво житлових 

кварталів (комплексів багатоквартирних житло-

вих будинків) та торговельних чи розважальних 

комплексів в межах населених пунктів, якщо не 

передбачено їх підключення до централізовано-

го водопостачання та/або водовідведення, будів-

ництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будів-

ництво (облаштування) автостоянок на площі не 

менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць 

— може мати значний вплив на довкілля (пункт 

10 частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»).

Відповідно до вимог пункту 5 частини 3 статті 3 

Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-

ля» планована діяльність та об’єкти з виробниц-

тва та оброки металу можуть мати значний вплив 

на довкілля і підлягають оцінці впливу на дов-

кілля. Проведення діяльності щодо розширен-

ня та зміни, включаючи перегляд або оновлення 

умов провадження планованої діяльності або по-

довження строків її провадження, реконструк-

цію, технічне переоснащення, капітальний ре-

монт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, 

якщо в результаті такої діяльності здійснюєть-

ся збільшення утворюваних та утворення но-

вих видів небезпечних відходів, збільшення та/

або появи нових джерел викидів в атмосферне 

повітря та скидів забруднюючих речовин у вод-

ні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення — така діяльність підлягає оцінки 

впливу на довкілля.

Також документ державного планування «Вне-

сення змін до генерального плану м. Харкова» 

передбачає розміщення житлового кварталу з еле-

ментами комерційних та побутових приміщень 

на земельній ділянці (кадастровий номер 

6310138800:04:010:0072) ТОВ «Харківський м’я-

сокомбінат» за адресою: м. Харків, проспект Га-

гаріна, 100. Впровадження планованої діяльності з 

будівництва житлових кварталів (комплексів бага-

токвартирних житлових будинків) та торговельних 

чи розважальних комплексів в межах населених 

пунктів, якщо не передбачено їх підключення до 

централізованого водопостачання та/або водовід-

ведення, з будівництва (облаштування) автостоя-

нок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 

паркомісць, — може мати значний вплив на дов-

кілля (пункт 10 частина 3 статті 3 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля»).

За результатами аналізу генерального плану 

міста Харкова, що був розроблений у 2003 році, 

проекту внесення змін до генерального плану 

міста Харкова, що був розроблений у 2011 році, 

проєкту внесення змін до генерального плану 

міста Харкова, що був затверджений у 2019 році, — 

завдання щодо охорони навколишнього природ-

ного середовища генерального плану міста Харко-

ва залишаються незмінними.

Відповідно до частини першої статті 3 Зако-

ну України «Про оцінку впливу на довкілля», 

здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язко-

вим у процесі прийняття рішень про проваджен-

ня планованої діяльності, визначеної пунктом 

14 частини третьої статті третьої. Така планована 

діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до 

прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності.

4. Ймовірні наслідки 
Серед основних ймовірних екологічних наслід-

ків, пов’язаних з реалізацією документа держав-

ного планування «Внесення змін до генерального 

плану м. Харкова», такі:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я насе-

лення:

1. Атмосферне повітря — можливе забруднен-

ня від стаціонарних джерел та пересувних джерел 

під час будівництва, розширення, реконструкції 

та експлуатації об’єктів планованої діяльності, що 

передбачаються рішеннями документа державно-

го планування. З метою покращення стану атмо-

сферного повітря на території міста заплановане 

зменшення розмірів санітарно-захисних зон при 

впровадженні нових технологій, зміні обладнан-

ня та сировини, а також збільшення зелених наса-

джень загального користування, озеленення зов-

нішніх доріг та санітарно-захисних зон;

2. Ґрунти — можливе забруднення, засмічення 

та порушення ґрунтів від неочищених стічних вод. 

Документом державного планування передба-

чається влаштування очисних споруд каналізації 

для громадської забудови, відведення та очищен-

ня поверхневих стічних вод з території населеного 

пункту, що дозволить знизити рівень забруднення 

ґрунтів;

3. Поводження з відходами — можливе забруд-

нення і засмічення ґрунтів, ґрунтових вод, атмо-

сферного повітря та інше, в зв’язку з незадовіль-

ним рівнем збору, перероблення, знешкодження 

та складування відходів. Документом державного 

планування передбачається відведення спеціально 

обладнаних місць та встановлення контейнерів на 

асфальтових або бетонних майданчиках, розроб-

лення комплексної схеми санітарного очищення 

міста з організацією роздільного збору побутових 

відходів, а також збирання, транспортування та за-

хоронення твердих побутових відходів з житлової 

забудови та підприємств невиробничої сфери;

4. Водні ресурси — можливе забруднення вод-

них об’єктів від неочищених господарсько-побу-

тових та поверхневих (дощових і талих) стічних 

вод. З метою охорони водних ресурсів від забруд-

нення документом державного планування перед-

бачається реконструкція, капітальний ремонт, 

модернізація мереж централізованої системи 

водопостачання, водовідведення, каналізації та 

очисних споруд, відведення та очищення поверх-

невих стічних вод з території населеного пункту, 

що дозволить знизити ризик забруднення водних 

об’єктів;

5. Здоров’я населення — фізичні, хімічні чи 

біологічні характеристики забруднюючих ре-

човин створюють чи можуть створити санітар-

но-епідеміологічне навантаження на здоров’я 

населення. Можливі тимчасові незручності при 

проведенні підготовчих та будівельних робіт. До-

кументом державного планування передбачається 

ведення забудови згідно з наміченою докумен-

тацією, функціональним зонуванням, встанов-

лення та організація санітарно-захисних зон до 

житлової забудови, що забезпечить сприятливі 

санітарно-гігієнічні умови;

б) для територій з природоохоронним стату-

сом — реалізація заходів документом державно-

го планування запланована за межами територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охо-

ронних зон, земель природно-заповідного фонду 

України, територій та об’єктів, що мають особливу 

екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єк-

тів комплексної охорони, в зв’язку з чим мож-

на зробити висновок, що реалізація рішень, що 

визначені Внесенням змін до генерального плану 

м. Харкова, не має впливу на території з приро-

доохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у то-

му числі для здоров’я населення — зважаючи на 

географічне положення територій, на яких запла-

нована реалізація заходів документа державного 

планування, транскордонні наслідки від реалізації 

рішень Внесення змін до генерального плану 

м. Харкова для довкілля, у тому числі здоров’я на-

селення, відсутні та не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розгляну-
ти, у тому числі якщо документ державного планування 
не буде затверджено 

З метою розгляду альтернативних проєкт-

них рішень та їх екологічних наслідків під час 

здійснення стратегічної екологічної оцінки доку-

мента державного планування «Внесення змін до 

генерального плану м. Харкова», передбачається 

розглянути «Нульовий сценарій», без впроваджен-

ня проєктних змін. Альтернатива 1: «Нульовий 

сценарій» — тобто опис, прогнозування та оцінка 

ситуації у випадку незатвердження зазначеного 

документа державного планування.

Такий сценарій також буде розглянуто в межах 

стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних 

альтернативних варіантів буде відображена у звіті 

про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і 
критерії, що використовуватимуться під час стратегіч-
ної екологічної оцінки 

Для розробки стратегічної екологічної оцінки 

передбачається:

— Проведення аналізу існуючих матеріалів що-

до стану довкілля (доповідь про стан довкілля, дані 

моніторингу стану довкілля, статистичні дані та 

таке інше);

— Лабораторні дослідження стану довкілля та їх 

аналіз (у разі необхідності);

— Проведення незалежний експертних оціню-

вань та наукових досліджень (у разі необхідності).

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запо-
бігання, зменшення та пом’якшення негативних наслід-
ків виконання документа державного планування 

Під час здійснення стратегічної екологічної 

оцінки передбачається розгляд заходів із запо-

бігання зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків для довкілля, що передбаченні чинним 

законодавством та нормативно-правовими акта-

ми.

Документом державного планування «Внесен-

ням змін до генерального плану м. Харкова» перед-

бачені заходи, для здійснення моніторингу наслід-

ків виконання документа державного планування 

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення не-

гативних наслідків виконання документа держав-

ного планування передбачаються такі заходи:

— розробка та реалізація схеми оптимізації ме-

режі громадського та пасажирського транспорту;

— вирішення питання щодо будівництва пар-

кінгів та упорядкування тимчасового паркування 

автомобілів;

— забезпечення якісного ремонту дорожнього 

покриття;

— проведення регулярного вологого прибиран-

ня вулиць в теплий період року;

— розробка та впровадження заходів по відсе-

ленню населення з територій санітарно-захисних 

зон промислових підприємств;

— прокладення системи мережі дощової ка-

налізації;

— забезпечення капітального ремонту існуючих 

споруд зливової каналізації;

— поліпшення очищення вулиць міста, в тому 

числі проїжджої частини;

— благоустрій всієї території в межах міста;

— озеленення вільних територій;

— влаштування озеленення територій.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про 
стратегічну екологічну оцінку 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана 

відповідно до Прикінцевих та Перехідних поло-

жень Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» у розділі 

«Охорона навколишнього природного середо-

вища», що розробляється у складі проєкту місто-

будівної документації та одночасно є звітом про 

стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначе-

них вимогами статті 11 Закону України «Про стра-

тегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропо-
зиції, та строки подання 

Зауваження і пропозиції до заяви про визна-

чення обсягу стратегічної екологічної оцінки до-

кумента державного планування «Внесення змін 

до генерального плану м. Харкова» подаються до 

Департаменту містобудування та архітектури Хар-

ківської міської ради, за адресою: 61003, м. Харків, 

вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 7. На електронну 

адресу: pablic_depbud@city.kharkov.ua з темою ли-

ста «щодо стратегічної екологічної оцінки».

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб 

з дня оприлюднення заяви про визначення обся-

гу стратегічної екологічної оцінки Внесення змін 

до генерального плану м. Харкова (відповідно до 

пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стра-

тегічну екологічну оцінку»).

Пропозиції та зауваження, подані після вста-

новленого терміну, не розглядаються.

З метою одержання та врахування пропозицій і зауважень гро-
мадськості, відповідно до ч. 4 от. 10 Закону України «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку», Департамент містобудування та архітектури 
Харківської міської ради повідомляє про оприлюднення заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа дер-
жавного планування «Внесення змін до генерального плану м. Хар-
кова».

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку» строк подання зауважень та пропозицій — 15 днів від 
дати публікації цього оголошення.

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання 
письмових пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Інформацію про заяву про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки можна отримати за посиланням: https://www.city.kharkov.

ua/uk/document/zayava-pro-viznachennya-obsyagu-strategichnoi-ekologichnoi-
otsinki-proektu-vnesennya-zmin-do-generalnogo-planu-m-kharkova-64043.html

Пропозиції та зауваження подаються до Департаменту містобуду-
вання та архітектури Харківської міської ради, м. Харків, вул. Квіт-
ки-Основ’яненка, 7 pablic_depbud@city.kharkov.ua 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 
проекту документа державного планування відсутня.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ЗАЯВА 
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. ХАРКОВА 
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 2. Небольшая тонкая колбаска. 

7. Украинский народный танец. 8. В царской армии 

военный из частей так называемой лёгкой кавале-

рии, носивший венгерку. 9. Католический мона-

стырь. 11. Бочка с прямыми боками. 12. Настоятель 

мужского католического монастыря. 14. 0,2 грам-

ма. 17. Упражнение, которое выполняется посред-

ством умозаключения, вычисления. 18. Предмет, 

который, по суеверным представлениям, способен 

охранять его владельца от бедствий. 19. Хлеб, вы-

пекаемый к пасхальному столу. 20. Линия связи, 

проходящая вдоль линии фронта. 21. Захватываю-

щая часть конечности у ракообразных животных. 

22. Лиственное дерево, родственное тополю. 

25. Один из разновидностей осуществляемых го-

сударством налогов (сборов), не связанных с по-

лучением прибыли предпринимателем. 28. Произ-

водственное объединение. 30. Насильственное 

вторжение. 31. Печатная форма с рельефным ри-

сунком. 32. Внешняя обшивка механизмов, их ча-

стей. 33. Виртуозная музыкальная пьеса для форте-

пиано или органа.

По вертикали: 1. Городская железная дорога с 

конной тягой. 2. Металлическая полоса, служащая 

ручкой у дверей, сундуков. 3. Инструментальное 

музыкальное произведение из нескольких различа-

ющихся своим содержанием частей. 4. Текст, поме-

щаемый внизу страницы. 5. Южное вечнозелёное 

травянистое растение, цветущее один раз в жизни. 

6. Высотное сооружение на кораблях для наблюде-

ния, сигнализации, боевого управления. 9. Мине-

рал, разновидность берилла. 10. Старинный обряд 

помолвки. 11. Птица семейства утиных. 13. Герои-

ня романа в стихах Пушкина. 14. Питательный 

напиток. 15. Авто- или мотогонки на специальных 

спортивных машинах. 16. Ручная тележка, кото-

рую возят, толкая впереди себя. 23. Точное вос-

произведение чего-нибудь, выполненное литьём. 

24. Реальная действительность, служащая пред-

метом изображения для художника. 26. Жидкая 

лекарственная форма. 27. Наставление, данное 

последователям или потомкам. 28. Круглая плос-

кая шапка с меховым опускающимся околышем. 

29. Знак для обозначения действия вычитания.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Этот день — начало вашего творческого подъема. 

Любые дела будут даваться легко и принесут хоро-

ший результат. Ваши достоинства и качества отметят 

и оценят окружающие. Вас ждет много интересного 

на личном фронте.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня у женщин-Тельцов появится возможность 

блеснуть талантами, проявить все свои способности. 

Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сде-

лают вас центром внимания. Мужчинам-Тельцам 

предстоит встреча со старыми друзьями.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в 

делах, однако не следует заниматься разработкой но-

вых прожектов. Велика вероятность выигрыша, на-

ходки или подарка.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Новые дела будут успешными, главное — проявить 

решительность. Вероятна романтическая встреча с 

давней симпатией или интимные отношения с близ-

ким человеком, которые надолго останутся в памяти.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Успешны коммерческая деятельность, поездки, 

ремонт или строительство. Вторая половина дня 

принесет приятные новости, связанные с близким 

человеком или детьми.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Потребуется нестандартный взгляд на вещи, при-

слушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что 

откроются новые источники заработка, появятся но-

вые партнеры или влиятельные покровители. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Звезды благоприятствуют любым начинаниям и 

замыслам, однако свои планы и намерения нужно 

держать при себе, иначе они будут перечеркнуты. 

Исключите рискованные предприятия.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
День благоприятен для коммерческой деятельно-

сти, заключения контрактов и договоров, оформле-

ния бумаг. Женщины в общении с окружающими 

должны проявлять сдержанность и осмотритель-

ность.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Следует ответственно и серьезно подойти к любо-

му делу. Не отказывайтесь от помощи и советов парт-

неров, однако конечный результат будет зависеть 

только от вашей напористости и практичности.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Обдуманные действия и решительность в поступ-

ках принесут успех. Не исключены столкновения с 

противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, 

даже рискованные.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Любое дело потребует планирования. Вам предсто-

ит принять очень важные решения, касающиеся сме-

ны рода деятельности или поиска дополнительных 

источников заработка. 

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Подходящее время, чтобы переосмыслить накоп-

ленный опыт или начать работу над осуществлением 

давнего делового проекта, до которого никак не до-

ходили руки. Это принесет должные плоды.

15 ñåíòÿáðÿ — ясно. Ветер северо-западный, 3 м/сек. 

Температура ночью — 8 °С, днем — 18 °С.

16 ñåíòÿáðÿ — ясно. Ветер северный, 3 м/сек. Темпера-

тура ночью — 9 °С, днем — 18 °С.

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Грохот. 5. Экстаз. 8. Ролик. 9. Сажа. 

10. Скот. 12. Шарм. 13. Кисет. 14. Лоск. 15. Каботаж. 

18. Трактор. 21. Бекас. 22. Бридж. 25. Вспашка. 27. Дис-

курс. 31. Куст. 33. Билет. 34. Сани. 35. Тема. 36. Лавр. 

37. Нетто. 38. Муштра. 39. Натиск.

По вертикали: 1. Горшок. 2. Храм. 3. Трактат. 4. Плеск. 

5. Экстерн. 6. Стол. 7. Зенкер. 9. Сруб. 11. Тост. 

16. Аверс. 17. Осада. 19. Курок. 20. Ордер. 23. Икебана. 

24. Биатлон. 25. Вакуум. 26. Пост. 28. Удар. 29. Слиток. 

30. Плата. 32. Тест. 34. Сват.

ныйый 333 м//сес кк33 м/м/с

ВВ
ыбор способа чистки напрямую зависит 

от того, из какого вида материала сково-

рода изготовлена. Например, алюминий 

очень чувствительнен к механическому воздей-

ствию материалом. Кроме того, боится щелочей 

и кислот. Именно поэтому многие моющие сред-

ства могут легко повредить сковороду. Это же 

касается и проволочных металлических мочалок 

и абразивных средств. Поэтому для чистки ско-

вороды из алюминия лучше использовать самую 

обычную пищевую соду.

Сковороды с тефлоновым покрытием также не-

льзя очищать при помощи агрессивных абразив-

ных средств, проволочных жестких мочалок.

Если у вас подгорела пища в чугунной сково-

роде, то очищать ее нужно сразу же, пока она не 

успела остыть. В противном случае удалить за-

грязнение будет довольно сложно. Насыпьте в 

сковороду одну-две столовые ложки поваренной 

соли и залейте их уксусом так, чтобы дно было 

полностью покрыто. Доведите содержимое ско-

вороды на сильном огне до кипения, насыпь-

те четверть стакана пищевой соды и уменьшите 

огонь до среднего. Когда почти вся жидкость вы-

кипит, снимите сковороду с огня и хорошо про-

мойте водой. Чистить сковороды из чугуна нужно 

без фанатизма, так как тончайший слой жира, ко-

торый образуется на такой сковороде, выполняет 

функцию антипригарного естественного покры-

тия. Если вы почистили сковороду до блеска, то 

после первого приготовления пищи, прокалите 

сковороду с растительным маслом. Запомните, 

что сковороды из чугуна не стоит замачивать в 

посудомоечной машине.

Керамические сковороды требуют особого ухо-

да. Перед первым использованием такую сково-

роду следует тщательно вымыть и вытереть на-

сухо мягким полотенцем. После этого положите 

в нее 4–5 ложек (столовых) соли и хорошенько 

прогрейте. Чтобы не допустить образования ми-

кротрещин в покрытии, нельзя мыть сковороду в 

холодной воде, допускать резких перепадов тем-

ператур. Мыть такие сковороды нужно мягкой 

губкой в теплой воде с добавлением неабразив-

ных моющих средств.

Äàæå ñàìûå ëó÷øèå õîçÿéêè èíîãäà 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ òàêîé ïðîáëåìîé, êàê 
÷èñòêà ñêîâîðîäû îò êîïîòè è ãàðè. 
Íàøè ñîâåòû ïîìîãóò áûñòðî è ëåãêî 
ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé.

×ÈÑÒÈÌ ÄÎ ÁËÅÑÊÀ×ÈÑÒÈÌ ÄÎ ÁËÅÑÊÀÃîðîñêîï íà 14 ñåíòÿáðÿ


