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Ïðèâèâêè 
íà âîêçàëå

Ïóíêò âàêöèíàöèè 
ãîòîâÿò ê îòêðûòèþ â 
ìåäïóíêòå æ/ä âîêçàëà.

Ñòð. 2 

Íîâûå 
ïðàâèëà

Ñ 21 îêòÿáðÿ âñòóïàþò 
â ñèëó êàðàíòèííûå 
ïðàâèëà ïåðåâîçîê.

Ñòð. 2 

100 ëó÷øèõ 
ñåðèàëîâ 

Èçäàíèå BBC 
îáíàðîäîâàëî ðåéòèíã 
ëó÷øèõ ñåðèàëîâ.

Ñòð. 7 

НА АЛЕКСЕЕВКЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД. УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЯСЛИ-САД) № 436 СМОЖЕТ 
ПРИНИМАТЬ ВОСПИТАННИКОВ ПО АДРЕСУ: ПР. ЛЮДВИГА 
СВОБОДЫ, 32-А

Э
тот детский сад построили в 1970 
году, но спустя 27 лет закрыли из-за 
низкой посещаемости, и его поме-

щения использовали различные учрежде-
ния.

В 2016-м часть здания передали район-
ному управлению образования. Городская 
власть приняла решение восстановить дет-
ский сад, и в этом году за счет средств бюд-
жета территориальной громады там отре-
монтировали помещения для двух групп на 
первом этаже, оборудовали пищеблок, мед-
пункт, прачечную. Также выполнили ремонт 
кровли, инженерных сетей и полностью за-
менили окна на двух этажах. Фасад здания 

утеплили и покрасили, а во дворе установи-
ли игровые павильоны, детские площадки 
для каждой из групп и благоустроили тер-
риторию.

Пока детский сад сможет принять 40 вос-
питанников. Там будут работать две груп-
пы — для детей 3–4 лет (с 8:00 до 17:00), а 
также — 4–5 лет (с 7:00 до 19:00).

В праздничном открытии детского сада 
принял участие и. о. мэра Харькова Игорь 
Терехов. Он отметил, что в городе продол-
жат развивать систему дошкольного об-
разования и открывать новые детские сады, 
где дети будут воспитываться и развиваться 
в современных и комфортных условиях.

Ñ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÌ,
ÌÀËÛØÈ
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З
аместитель городского головы 

по вопросам здравоохранения 

и социальной защиты населе-

ния Светлана Горбунова-Рубан под-

черкнула, что ни один человек, ну-

ждающийся в кислородной поддерж-

ке, без нее не остается, а информа-

ция об отсутствии кислородных мест 

в городских больницах — результат 

обострения в городе политической 

борьбы:

— Очень трудно противостоять не-

порядочности людей, которые делают себе пиар на 

теме коронавируса. Мы очень бережно относимся к 

медицинской инфор-

мации, и использовать 

ее как орудие полити-

ческой борьбы — не-

красиво и преступно. 

Данные о количестве 

свободных мест, в том 

числе кислородных, 

динамичные, они меняются ежеминут-

но. Как только освобождается место с 

централизованной подачей кислорода, 

его тут же отдают пациентам, которые 

в этом нуждаются. Все пациенты получают необходи-

мую помощь.

Помимо 719 точек централизованной подачи кисло-

рода, обеспечение кислородом осуществляется с по-

мощью более 1 тыс. кислородных концентраторов. Все 

койки для больных с COVID-19 в Харькове полностью 

обеспечены медицинским персоналом, медикамента-

ми и средствами защиты.

ÒÅÏËÎ 
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ 
В ходе старта отопительного сезона 
серьезных технических дефектов 
на теплосетях не обнаружено.

Т
ехнический директор КП «Харьковские 

тепловые сети» Евгений Кауркин сооб-

щил, что из 278 дефектов, обнаружен-

ных за первые четыре дня подачи отопления, 

270 были оперативно устранены — в основном 

речь шла об утечках во внутридомовых систе-

мах:

— Само понятие «дефект», который нужно 

долго устранять, у нас на предприятии не ис-

пользуется. Есть временные регламенты, в ко-

торые мы должны уложиться, — от возможного 

отключения до возобновления отопления.

По вопросам, связанным с отоплением и 

горячей водой, жители города Харькова мо-

гут звонить в районные филиалы КП «Харь-

ковские тепловые сети».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОКНА В РАЙОНАХ:

 Индустриальный — 703-32-55, 050-401-43-64;

 Слободской — 050-401-38-32, 050-401-38-47;

 Немышлянский — 728-41-40, 050-302-64-73;

 Шевченковский — 349-48-75, 050-364-58-50;

 Киевский — 050-364-61-93;

 Московский — 341-72-25, 341-72-34, 050-364-

60-78;

 Новобаварский — 050-401-46-25;

 Холодногорский — 050-401-38-80;

 Основянский — 341-72-27.

Указанные телефонные номера работают с 8:00 

до 17:00 в рабочие дни.

Кроме того, по интересующим вопросам можно 

позвонить на телефон круглосуточного многока-

нального колл-центра: 341-41-40.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÍÈÏÓËßÖÈÈ 
ÍÀ COVID-19 

В Украине с 21 октября вступят в силу 
карантинные правила межобластных перевозок.

П
ассажирам потребуется не только билет 

на поезд, но и COVID-документ. Таким 

документом может стать сертификат вак-

цинации, тест на коронавирус или документ о том, 

что человек перенес заболевание.

Как будут проводить проверку таких докумен-

тов и кому сертификаты будут не нужны, рассказали на 

странице «Укрзалізниці» в Facebook.

С 21 октября все железнодорожные перевозки даль-

него следования на «желтом» и «красном» уровнях бу-

дут разрешены пассажирам с COVID-документами. 

Функции контроля будут осуществлять работники 

МВД.

Если пассажир предъявит недостоверные докумен-

ты или откажется показывать необходимый документ, 

поездная бригада должна оповестить правоохранитель-

ные органы.

Также при отсутствии необходимого документа про-

водники и стюарды имеют право не пустить пассажира 

в вагон. Возврат средств за купленные билеты в случае 

отказа от поездки осуществляется согласно правилам 

перевозки пассажиров.

 КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ 

Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины 

от коронавируса. Документ, который подтверждает по-

лучение полного курса вакцинации (международный, 

внутренний, иностранный сертификат о вакцинации). 

Негативный тест ПЦР или экспресс-тест на определе-

ние антигена коронавируса SARS-CoV-2, который дей-

ствителен 72 часа и на момент посадки в поезд.

 КАКИЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Пассажиры в возрасте до 18 лет будут допускаться к 

поездке без предъявления COVID-документов. Однако 

для детей от 12 лет обязательно должна быть защитная 

маска.

Если есть противопоказания к вакцинации, то нужно 

сделать перед поездкой ПЦР-тест или экспресс-тест.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО В БОЛЬНИЦАХ ГОРОДА ЗАНЯТЫ ВСЕ КОЙКИ 
С КИСЛОРОДОМ ДЛЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ

ÊÎÌÓ ÌÎÃÓÒ ÎÒÊÀÇÀÒÜ 
Â ÏÎÅÇÄÊÅ 

Пункт вакцинации готовят к открытию в медпункте 
железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский».

В 
медпункте компьютер подключат к системе 

HELSI.me, и пункт начнет работать, сообщила 

заместитель Харьковско-

го городского головы по вопросам 

здравоохранения и социальной за-

щиты населения Светлана Горбу-

нова-Рубан:

— Люди, которым нужно будет 

перемещаться железнодорожным 

транспортом, думаю, будут изъяв-

лять желание привиться, а мы их 

будем принимать.

В Харькове работают 34 пункта 

вакцинации в городских поликли-

никах, а также в территориальных центрах Немышлян-

ского и Индустриального районов (с 9:00 до 15:00) и в 

амбулатории на ул. Доватора в Новобаварском райо-

не (пункт работает в режиме учреждения). Кроме того, 

каждое воскресенье, с 10:00 до 18:00, центры массовой 

вакцинации против COVID-19 функционируют на тер-

ритории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве 

Плаза», «Караван» и др.

Также Светлана Горбунова-Рубан 

сообщила, что Институт терапии 

имени Л. Т. Малой НАМН Украины 

помогает больным с осложнениями 

после перенесенного коронавируса.

Для помощи больным на втором 

этаже института отвели 30 коек. 

Врачи занимаются постковидными 

осложнениями и состояниями, об-

следуют больных и дают рекомен-

дации.

Кроме того, по словам вице-мэра, 

все пациенты с осложнениями получают специализи-

рованную узконаправленную помощь в зависимости от 

патологии.

ÏÐÈÂÈÂÊÈ ÍÀ ÂÎÊÇÀËÅ 
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В ХАРЬКОВЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
К ОТОПЛЕНИЮ ПОДКЛЮЧИЛИ БОЛЕЕ 80 % 
ЖИЛОГО ФОНДА. КАК ПРОХОДИЛА РАБОТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, 
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИШЛОСЬ 
СТОЛКНУТЬСЯ И КАКИЕ ВОПРОСЫ ОСТАЛОСЬ 
РЕШИТЬ? НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕЧІР» 
ОТВЕТИЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
ЕВГЕНИЙ КАУРКИН

Е
вгений Алексеевич, сегодня у нас в прямом смыс-
ле «горячая» тема — отопление. В этом году, как 
известно, отопительный сезон стартовал раньше 

официальной даты, 15 числа ждать не стали, и все объек-
ты социальной сферы, да и большинство домов подключены 
к отоплению. Как стартовал отопительный сезон, будут ли 
меняться тарифы?

— Согласно распоряжению исполняющего обязан-

ности Харьковского городского головы Игоря Терехо-

ва, с 6 октября мы начали подключение детских садов, 

школ, лечебных учреждений. И уже 10 октября, то есть 

за четыре дня, закончили подключение на 100 %. А с 

14 октября начали подключать к теплу жилые дома 

Харькова. Предыдущие 2 праздничных и два выходных 

дня персонал ХТС был на работе. Мы понимали, что 

скоро будет снижение температуры, поэтому решено 

было активизировать процесс. На утро 18 октября из 

6300 жилых домов (это общее количество, куда необхо-

димо подать тепло), подключено 3200, что составляет 

57 %. В среднем мы подключаем порядка 1000 жилых 

домов в день, поэтому наша задача — до конца текущей 

недели подключить весь жилой фонд.

— Мне кажется, таких ударных темпов, как в этом году, 
по подключению жилого фонда в Харькове еще никогда не 
было. За счет чего удалось достигнуть таких результатов?

— Прежде всего, за счет правиль-

ного подхода в организации всех 

ремонтных работ, а также строго-

го контроля сроков их выполнения, 

как своими силами, так и силами 

подрядных организаций. Это ре-

зультат каждого человека на нашем 

предприятии. В начале сентября мы 

начали заполнять внутридомовую 

систему химподготовленной водой, 

т. к. понимали, что когда второй год 

подряд идет борьба с эпидемией ко-

ронавируса, мы просто не имеем 

права оставить харьковчан без отоп-

ления. Холод будет дополнитель-

но провоцировать рост респираторных заболеваний. 

Поэтому, с опережением, глядя немного вперед, мы 

достигли такого результата.

— Евгений Алексеевич, а обычно сколько времени зани-
мает подключение Харькова к отоплению: от старта до за-
вершения? И почему именно столько, чтобы люди понимали, 
что это не просто нажать кнопочку и завтра у них к квартире 
тепло.

— Процесс подключения жилых домов к центра-

лизованной системе отопления действительно слож-

ный технологический процесс. Сначала включаются 

дома малой этажности. Мы сталкиваемся с тем, что 

в некоторых 5-этажных домах отсутствуют чердаки, 

и мероприятия по развоздушиванию проходят непо-

средственно в квартирах жильцов. А для этого нужно, 

чтобы на момент проведения работ там кто-то был до-

ма. Как правило, мы стараемся заранее предупреждать 

людей, но это занимает определенное время. Что каса-

ется 9-этажных домов, обеспеченных верхними техни-

ческими этажами, там предусмотрена система воздуш-

ника. Несмотря на то что в первый день мы включили 

порядка 1400 домов, было получено около 340 заявок 

от службы «1562». Люди, когда узнают, что в соседнем 

подъезде уже тепло, а у них нет, начинают звонить. Но 

это абсолютно нормальная адекватная практика. Заяв-

ка службы «1562» — это обратная связь жильца в наш 

адрес. Во второй день мы подключили порядка 980 до-

мов, но прирост заявок был уже порядка 1000.

— И как оперативно вы реагируете на обращения харьков-
чан?

— По-разному. Иногда достаточно просто развозду-

шить стояк в конкретном подъезде, иногда проблема 

более глубокая, скажем, недостаточный гидравличе-

ский режим, приходится повторно возвращаться в до-

ма, проводить те или иные дополнительные работы. 

Бывает так, что соседи по стояку из-за того, что им жар-

ко, перекрывают кран на стояке. Тем самым все, кто 

живут выше, если подача нижняя, остаются без тепла. 

Данная проблема уже приобретает массовый характер. 

Дело в том, что многие потребители, кто 

сменил старые батареи на новые, совре-

менные, не умеют ими пользоваться. 

Поэтому, когда мы точечно попадаем в 

квартиру и выявляем причину, прово-

дим профилактическую работу, объяс-

няем, что человек живет в этом подъезде 

не один, и настоятельно рекомендуем не 

делать этого. Там, где люди действитель-

но не понимают, для чего какие краны 

предназначены, стараемся им объяснять. 

Сегодня многие жильцы напрямую вза-

имодействуют с нашими начальниками 

участков, что увеличивает скорость реак-

ции от обращения потребителя до реше-

ния той или иной проблемы. Могу сказать, что к рабо-

те по обращениям граждан подключается все больше 

и больше сотрудников нашего предприятия. Принцип 

генерального директора КП «ХТС» Василия Скопенко 

— «один за всех, все за одного». И мы стараемся неу-

коснительно ему следовать.

— Что касается проблем с горячей водой. Где-то еще про-
должаются ремонтные работы?

— Горячая вода у нас подается без исключения во 

всех районах города. Есть только аварийные отклю-

чения, которые берутся сразу же в работу. То же самое 

касается и услуги централизованного отопления. 

Единственное, мы сейчас немножко сместили ориен-

тир, в приоритете тепло. Если у нас стоят дома по теп-

лу, мы будем работать по теплу, не опуская горячую 

воду. За 4 дня у нас в тепловых сетях на магистралях, 

на внутриквартальных сетях возникло порядка 270 де-

фектов. Все они были устранены, потребители под-

ключены к услугам.

— В рамках подготовки к отопительному сезону была про-
ведена колоссальная работа по ремонту и замене теплосе-
тей. Сколько всего заменили? Какие работы проведены на 
котельных?

— Начнем с магистральных сетей. В этом году по-

меняли более 100 километров сетей на трубопроводе 

в пенополиуретановой изоляции, их срок эксплуата-

ции 50 лет по гарантии. Плюс, тепловые потери на та-

ком виде трубопроводов минимальны. Это не обычная 

шлаковата, это пенополиуретановая защита, тепло-

изоляционная, в пластиковой оболочке. То есть обес-

печена надежная защита от наружных стоков, залития. 

Кроме того, проведен капитальный ремонт 22 котлов. 

Это Салтовская котельная, котельная Павлова По-

ля, ТЭЦ-3, Слободская котельная, котельная ТЭЦ-4, 

Хартрон, что составляет порядка 73 %. Сумма вложе-

ний около 200 миллионов гривен. Это большой задел, 

который даст возможность бесперебойно и без прова-

лов по температуре, без ухудшения качества горячей 

воды предоставлять услуги по отоплению.

— На фоне роста цен на газ и все остальное, очень ак-
туален вопрос внедрения энергосбережения. Какие работы 
ведутся в этом направлении?

— Помимо капитального ремонта котлов, то есть 

увеличения их КПД, мы также поменяли на основных 

источниках насосы. Насосы поставили Грундфос, с ча-

стотными преобразователями. Это значит, что в часы 

максимального водоразбора или потребления насо-

сы работают на полную мощность. Но когда мы с ва-

ми уходим на работу или ложимся спать ночью, они 

автоматически снижают потребление каждым насо-

сом электроэнергии, и это приводит к экономии. Во-

вторых, за средства Мирового банка построены новые 

энергоэффективные котельные, которые работают не 

только на отопление, но и на горячую воду. Мы восста-

новили изоляцию на голых участках трубопроводов, 

сейчас рассматривается вопрос о применении простых 

и удобных способов изолирования наших надземных 

трубопроводов. Смонтировали порядка 1000 ИТП с 

погодным регулированием. Если температура наруж-

ного воздуха достигает +10, +12 градусов, компьютер 

отсекает подачу теплоносителя по стоякам, батареи 

начинают остывать. Это позволяет жильцу не перепла-

чивать. Из 6000 домов, 1000 домов в Харькове оборудо-

вана такими ИТП.

— Вопрос, который сегодня волнует всех харьковчан. 
Мы видим, как увеличивается цена на газ на мировом рын-
ке. Скажется это на тарифах на отопление и горячую воду в 
Харькове?

— Игорь Терехов неоднократно заявлял, что повы-

шения тарифов на тепло и горячую воду в отопитель-

ном сезоне 2021–2022 не будет. И эти слова основа-

ны на конкретных фактах. Снижение затратной части 

производства тепловой энергии, все мероприятия, 

направленные на энергосбережение, энергоэффек-

тивность являются залогом неповышения тарифов. 

Структура тарифа на 85 % состоит из составляющей 

энергоресурсов. Это газ, электроэнергия, вода, кото-

рую мы используем в виде теплоносителя в нашей си-

стеме теплоснабжения. Минимизация наших потерь 

является залогом неповышения тарифной части.

— Надеемся, все будет так, как вы сказали, и до конца 
этой недели во всех домах харьковчан будет тепло.

— Можете не сомневаться. Работа не останавливает-

ся ни на минуту.

ÕÀÐÜÊÎÂ — Ñ ÒÅÏËÎÌ!
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Х
арків’яни знають романтику старовинних 

будівель на вулиці Дарвіна. А на екскурсію по 

Москалівці потрібно сходити хоча б один раз. 

По головній вулиці міста — Сумській — неможливо 

ходити, не задерши голову вгору, адже ліпнина і ста-

туї на будівлях постійно привертають увагу. Хоча іноді 

голову можна і опустити, і навіть під ногами знайти на 

що поглянути, наприклад, на 50-ту паралель північної 

широти, адже наше місто — найбільше на цій паралелі.

Саме тут, на Сумській, не має куди звернути у по-

шуках нецікавих місць. Пройшовши 50 паралель, по-

трапите до Головного та Північного корпусів універси-

тету Каразіна, а ще, звичайно ж, до Держпрому, в яко-

му, до речі, цьогоріч відкрили оглядовий майданчик. 

Тепер мешканці та гості міста зможуть подивитися на 

Харків з висоти і розглянути його принади, дивлячись 

не тільки знизу угору, а и згори вниз.

У харків'ян є приказка: хто не бачив Держпром, той 

не був в Харкові. Це перший на території Європи хма-

рочос, побудований з монолітного залізобетона за ре-

кордні строки — з 1925 по 1928 рік. Стоячи під великою 

громадою будівлі, відразу розумієш, хто тут господар: 

висота будівлі, ураховуючи телевежу, — 108 метрів.

Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в нашо-

му місті — найкращий пам'ятник поету у світі. Мону-

мент розташований в центрі Харкова — в саду імені 

Т. Г. Шевченка, при вході на центральну алею з боку 

вулиці Сумської. Пам'ятник органічно пов'язаний з 

навколишнім парковим пейзажем і міським архітек-

турним ансамблем. Художній стиль монумента мож-

на визначити як соцреалізм і сталінське 

бароко.

Фонтани нашого міста прекрасні в 

будь-який час, але особливо ефектно де-

які з них виглядають, коли темнішає і 

включається підсвітка, а навколо особли-

ва атмосфера вечора. На тлі фонтанів, які 

світяться, виходять прекрасні знімки.

А чого варта Харківська обласна філар-

монія — одна з найстаріших концертних 

організацій України, пам’ятник архітектури Харкова. 

Якщо говорити про філармонію в сучасному ключі, то з 

2005 року тут почалася масштабна реконструкція, яку по-

вністю завершили до кінця 2019 року. Репертуар філар-

монії різноманітний: це класичні твори органної та ка-

мерної музики і популярні мелодії нашого часу в сучас-

ному звучанні.

Знакова для Харкова пам'ятка — Алея почесних гостей 

кінофестивалю «Харківський бузок» у саду Шевченка бу-

ла відкрита 16 травня 2010 року. На ній встановлено брон-

зові зліпки долонь гостей кінофестивалю. Відбитки своїх 

долоней тут залишили актори Жан-Поль Бельмондо і 

Шарль Жерар, Остап Ступка, П’єр Рішар та багато інших.

У цьому році відбулася знакова для Харкова подія — 

після масштабної реконструкції відкрили кіноконцерт-

ну залу «Україна». У цей архітектурний шедевр вдихну-

ли друге життя, а саму залу обладнали приголомшливою 

за якістю акустикою. Під час реконструкції намагалися 

зберегти той дух, який був в 1963 році. Інтер'єр макси-

мально наблизили до автентичного вигляду, але з ви-

користанням сучасних матеріалів. Крім того, був ство-

рений новий приголомшливий зал для глядачів з фан-

тастичними акустичними характеристиками. Облицю-

вання інтер'єру таке, що виключає сприйняття механіч-

них і звукових коливань, а це, в свою чергу, створює 

неймовірний комфорт для слухачів і музикантів.

— Коли говорять, що ця будівля — пам'ятник архітек-

тури, напевно, в це важко повірити, тому що воно ви-

глядає дуже сучасно. Я впевнений, що тут пройде ще 

безліч концертів і міських заходів! Щоб домогтися та-

кого результату, було витрачено багато сил, наукової 

та конструкторської думки, застосовані неординарні 

будівельні рішення. Ми зберегли всі деталі, які так люби-

ли харків'яни, — шрифт букв на фасаді, мозаїку, підсвічу-

вання. А всередині зробили дуже якісну акустику, яка 

порадує навіть досвідчених поціновувачів музики, — за-

значив кандидат на посаду Харківського міського голови 

Ігор Терехов під час церемонії відкриття ККЗ «Україна».

Харків — це місто, яким можна і треба пишатися, адже 

стільки прекрасного є у нас і, можливо, ми не до кінця 

знаємо всі дивовижні місця, що поруч з нами.

ОДНИМ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ У РОБОТІ КЕРІВНИЦТВА ХАРКОВА ЗАВЖДИ БУВ 
І ЗАЛИШАЄТЬСЯ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. ЗА ОСТАННІ КІЛЬКА РОКІВ У ЦІЙ СФЕРІ 
ВІДБУЛИСЯ МАСШТАБНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ВІДКРИВАЮТЬСЯ НОВІ МАРШРУТИ, СТВОРЮЮТЬСЯ ЗРУЧНІ 
СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ РОЗВ'ЯЗКИ, ОНОВЛЮЄТЬСЯ РУХОМИЙ СКЛАД МЕТРО, АВТОБУСНОГО 
ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО ПАРКІВ

Т
ак, у вересні 2021 року в місті почали курсува-

ти нові турецькі автобуси Каrsan. Їх запустили 

на маршрути, покинуті перевізниками в період 

локдауна через збитковість. Муніципальні 8-метрові ав-

тобуси запустили за розкладом приватних маршрутів, 

які курсували раніше. На сьогодні турецькі автобуси 

Каrsan обслуговують маршрути № 59э, 64э, 82э та 89э, 

17э, 217э, 245э та 272э.

Харків’яни вже оцінили новацію і відзначили, що ста-

ло набагато зручніше і комфортніше. Вартість проїзду 

залишилась такою самою, від 8 до 10 гривень, залежно 

від маршруту.

А двома місяця-

ми раніше на Ро-

ганський житло-

вий масив запу-

стили нові тролей-

бусні маршрути 

№ 51 і 52. Це су-

часні тролейбуси 

з автономним хо-

дом, якими зараз із 

задоволенням ко-

ристуються жителі 

вулиці Зубарєва та Грицевця. Раніше від жителів цих 

мікрорайонів отримували нескінченну кількість скарг 

щодо роботи приватних перевізників. Вони не справ-

лялися зі своїми зобов'язаннями: були більші інтервали 

руху, також виникали претензії до чистоти та безпеки 

цих автобусів. Тепер все це в минулому. Новий транс-

порт зараз курсує і в мікрорайоні «Горизонт», і в селищі 

Жуковського.

Довжина нових тролейбусів становить 12 метрів, 

місткість — до 100 пасажирів. Частину маршрутів вони 

проходять за допомогою контактної мережі, а частину 

— на батареях. У тролейбусах встановлені кондиціо-

нери, системи опалення, зарядні пристрої під USB-

роз'єми та валідатори для сплати E-ticket.

Зовсім недавно у Харкові презентували швейцарсь-

кий трамвай Stadler. Поки в місто надійшов один трам-

вай, він повністю відімкнений від електроніки, для того 

щоб у Харкові провели запуск, налаштування, експлуа-

таційні випробування та подальшу обкатку. Після про-

ведення всіх досліджень та виявлення плюсів та мінусів 

цього трамвая, буде розглянуто питання щодо покупки 

рухомого складу у швейцарської компанії Stadler. Для 

оновлення всього рухомого складу необхідно приблиз-

но 100—150 трамваїв.

Також на базі «Екополіс ХТЗ», за ініціативи керівни-

ка міста Ігоря Терехова, відкриють власне виробництво 

трамваїв. Чинний керівник міста та кандидат на посаду 

мера Ігор Терехов впевнений, що цей проєкт вирішить 

проблему з цим видом громадського електротранспорту 

в Харкові.

— Купувати нові трамваї дуже дорого, особливо ті, 

які випускаються за кордоном. І зараз на базі 

«Екополіса ХТЗ» організовується підприєм-

ство з випуску харківського трамваю. При цьо-

му обов’язком міської влади буде їх купувати. 

Цей ринок в Україні — колосальний, потреба 

у недорогих трамваях дуже велика. Але Харків 

отримає їх першим, а потім уже ці трамваї купу-

ватимуть і інші міста, — зазначив Ігор Терехов.

Він також підкреслив, що Харків завжди був 

одним з великих машинобудівних центрів:

— Для нас дуже важливо, щоб Харків розви-

вав своє виробництво, щоб відкривалися ро-

бочі місця. У нас є певні напрацювання, і ми 

сьогодні дуже чітко втілюємо їх у життя. Перш 

за все, це створення виробництва великої ву-

злової зборки автобусів. Ви бачили, що в місті з’явився 

наш комунальний транспорт. Кожні два тижні ми от-

римуємо нову партію і запускаємо на маршрути. При 

цьому я дав розпорядження виставляти нові автобуси 

на маршрути, які покинули приватні перевізники. Ту-

ди, звідки люди зовсім не можуть дістатися ні на роботу, 

ні з роботи додому. Ми також хочемо, щоб цей автобус, 

який сьогодні з’явився у Харкові, з великою вузловою 

зборкою, збирався на одному з наших комунальних під-

приємств. Такі домовленості на сьогодні досягнуті. До 

кінця року ми будемо створювати це виробництво. На-

ступний проєкт — це харківський трамвай. Під їх вироб-

ництво буде побудовано два заводи, де  буде працювати 

2000 осіб. Там будуть випускати не тільки трамваї, а й 

потяги для метрополітену та залізниці. Кожен такий за-

вод будується протягом 9 місяців. Ми хочемо, щоб Хар-

ків повернув колишню славу великого машинобудівно-

го центру України.

ßÊ ÐÎÇÂÈÂÀÞÒÜ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÓ 
IÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÓ Â ÕÀÐÊÎÂI

Політична реклама

ÌÓÇÅÉ ÏIÄ ÂIÄÊÐÈÒÈÌ ÍÅÁÎÌ
КОЖЕН ХАРКІВ'ЯНИН І ГІСТЬ ПЕРШОЇ СТОЛИЦІ МОЖЕ БЕЗКІНЕЧНО ЗАХОПЛЮВАТИСЯ 
ЇЇ АРХІТЕКТУРОЮ. ОСОБЛИВО В ЦЕНТРІ МІСТА. ХАРКІВ — ЦЕ ПРАКТИЧНО МУЗЕЙ 
ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ
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Ч
то съесть, чтобы поддержать свой иммунитет в 

нелегкой схватке с холодами и сыростью, со-

ветуют «Контракты».

  СПАРЖА. Спаржа — рекордсмен по содержанию 

витаминов: А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, С, Н, РР, цинка, 

фосфора, железа, кальция и калия, а также селена. 

Спаржа очищает организм, повышая работу иммуни-

тета. Замени гарнир на спаржевый хотя бы раз в неде-

лю, протушив его со специями.

  ИМБИРЬ. Лечебный, восстанавливающий силы, 

он стимулирует иммунитет за счет минераль-

ных веществ и витаминов в своем составе, а 

также эфирных масел. В имбире много витами-

нов В и С, как в чесноке, только вкус намного 

приятней. Пусть имбирный чай или даже кофе 

станут твоей полезной привычкой.

  ЧЕСНОК. Эта приправа разнообразит твои 

овощные и мясные блюда, при этом поможет 

держать иммунитет в тонусе. Чеснок снимает 

воспаления, снижает риск развития опухолей, 

очищает печень. Отлично помогает справиться 

со стрессом и хандрой — во время адаптации к 

работе после отпуска то, что нужно!

  ЛУК. Желательно, чтобы хоть иногда лук 

в сыром виде присутствовал в меню всей тво-

ей семьи. Он блокирует размножение болезне-

творных микроорганизмов, и при первых признаках 

простуды — незаменимое средство для повышения 

ослабленного иммунитета. Вареный, жареный, он то-

же принесет немало пользы.

  МОРСКАЯ РЫБА. Источник Омега-3, белка, ви-

таминов А и Е. Добавь в свой рацион скумбрию, тунца, 

форель или лосось, семгу или зубатку — результат тебе 

понравится! Необходимые полезные жиры поддержат 

защитные функции организма и придадут ему сил в 

борьбе с недугами.

  РЕДЬКА. Природный пробиотик, редька, наравне 

с луком и чесноком, любимица народных целителей. И 

не зря. Коктейль из витаминов А, С, В и РР, клетчатки, 

железа и кальция, содержащихся в редьке, стимулиру-

ет пищеварение, укрепляет легкие и нормализует цир-

куляцию лимфы. Все это немаловажно при простуд-

ных заболеваниях и их вероятных осложнениях.

  КВАШЕНАЯ КАПУСТА. Еще один пробиотик, ко-

торые образуется во время квашения капусты. А здо-

ровый желудок и кишечник, как известно, — здоровый 

организм! Еще в капусте невероятно много витамина С 

и Р, железа, цинка, фтора и йода. Она — практически 

единственный доступный мегавитамин в зимнее вре-

мя, не считая замороженных фруктов и овощей.

  МЕД. Мед используют для повышения 

иммунитета уже несколько веков — он сни-

мает стресс, снижает риск простудных за-

болеваний, помогает сворачивать кровь и 

способствует быстрому заживлению ран. За-

веди привычку есть по 1 чайной ложке еже-

дневно, если, конечно, у тебя нет на него ал-

лергии.

  ЯБЛОКИ. Отличное средство для регу-

лирования микрофлоры кишечника, полезно 

при железодефицитной анемии, содержат в 

составе большое количество витаминов и ми-

кроэлементов. Они хорошо и долго хранят-

ся, некоторые сорта яблок могу пролежать до 

самой весны. Ими можно перекусить, на их 

основе готовят десерты и соусы.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ, ÏÎÂÛØÀÞÙÈÅ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, И ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ 
ЩЕДРОМУ НА ВИТАМИНЫ ЛЕТУ МЫ ЕЩЕ КАК-ТО ДЕРЖИМСЯ В СЕНТЯБРЕ. НО ЧЕМ БЛИЖЕ К ЗИМЕ, 
ТЕМ УЯЗВИМЕЕ МЫ СТАНОВИМСЯ

Н
аразі у Харкові готують спеціалістів майже 70 

вишів різних форм власності та рівня акреди-

тації.

Багато з них, такі як ХАІ (авіаційний), ХПІ (політех-

нічний), ХАДІ (автодорожній), є освітніми брендами 

зі світовим ім’ям, їх абревіатури розшифрування не 

потребують. Спеціалізації вишів найрізноманітніші: 

від технічних — до аграрних, від військових — до твор-

чих, від медичних — до економічних. У вишах Харко-

ва навчається більше 160 

тисяч студентів, у тому 

числі близько 12 тисяч — 

іноземних. Таким чином, 

кількість молодих людей 

з різних кінців України, 

а також країн ближнього 

та дальнього зарубіжжя 

створює унікальну мож-

ливість для спілкування, 

співробітництва, обміну 

досвідом, неповторної 

атмосфери студентського 

міста.

Студентське братерст-

во, студентська субкуль-

тура вже давно стали не просто невід’ємною частиною 

Харкова, а його символами і візитівкою.

Одним із найстаріших вузів не тільки в Україні, але 

і в Європі, вважається Харківський національний 

університет ім. В. Н. Каразіна, заснований у 1804 році. 

Це один з найавторитетніших університетів у нашій 

країні, який відіграв не останню роль у визнанні міста 

студентським центром. Саме зі стін Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна вийшли 

такі всесвітньо відомі діячі, як Гулак-Артемовський, 

Ляпунов, Костомаров, Барабашов, Бекетов, Багалій, 

Краснов, Остроградський, Стеклов, Потебня, По-

горєлов та багато інших. Виш випустив навіть лауре-

атів Нобелевської премії — біолога І. Мечнікова, еко-

номіста С. Кузнеця і фізика Л. Ландау.

Харківські виші співпрацюють з ба-

гатьма містами Європи, дозволяючи 

своїм студентам стажуватися, прак-

тикуватися, отримувати другий або 

навіть третій диплом за кордоном. 

При цьому багато хто з них вважає за 

краще залишатися працювати саме в 

Харкові, розвиваючи економіку міста 

і створюючи нові робочі місця для го-

родян.

Тільки в Харкові є особливі «сту-

дентські» пам'ятники. Мабуть, най-

відоміший з них — монумент Шарі 

на території Національного аеро-

космічного університету «ХАІ» в се-

лищі Жуковського. На невисокому 

постаменті красується порожниста 

сфера, яка є елементом системи жив-

лення рідинного ракетного двигуна. 

«Шара всем даром, и пусть никто не 

уйдет обиженным», — інформує та-

бличка на скульптурі.

Щоб студентство розвивалося, у 

Харкові проводяться різні заходи, 

спрямовані на роботу з абітурієнта-

ми, та просто для городян та гостей міста. Одним із та-

ких є традиційна «Ніч науки». У цьому році 

вона відбулась вже в 7-й раз.

«Проєкт «Ночі науки» пропонує харків’я-

нам та гостям нашого міста унікальну мож-

ливість оцінити багату наукову спадщину 

Харкова, а також представити тенденції та 

перспективи його розвитку, відкрити для 

себе багатогранний світ науки! Ви побачите, 

що творять наші вчені. Я впевнений, бага-

то хто з вас саме сьогодні визначиться, куди 

вступати. І я впевнений, що за вами май-

бутнє нашої науки!» — сказав на відкритті 

«Ночі науки» в 2021 році кандидат на посаду 

міського голови Харкова Ігор Терехов.

Під час заходів 15 вишів продемонстрували харків’я-

нам різні експерименти, познайомили з роботою своїх 

лабораторій та кафедр, а також представили сучасні 

розробки. Харків’яни та гості міста відвідали універ-

ситети, вищі школи, дослідницькі інститути, брали 

участь у програмах пізнавальних заходів. Зокрема, у 

медуніверситеті була можливість відвідати музей ка-

федри патологічної анатомії та музей анатомії люди-

ни. В університеті залізничного транспорту — відчути 

себе начальником станції і організувати рух потягів, а 

Політех демонстрував, як виникають блискавки.

Міські органи влади не забувають і про школярів. У 

цьому році у Харкові була заснована неймовірна тра-

диція — Карнавал знань. Захід для школярів та сту-

дентів, проте найбільш значущим воно було для пер-

шокласників та першокурсників, у цей рік вони яскра-

во заявили: «Я зро-

бив ще один крок 

на довгому шляху 

своєї освіти». І 

місто зустріло їх, 

неймовірно краси-

вих, на цьому шля-

ху найщирішими 

й теплими апло-

дисментами. Адже 

Харків — це місто, 

де бути школярем 

та студентом дуже 

круто.

ÕÀÐÊIÂ — ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÑÒÎËÈÖß ÓÊÐÀIÍÈ: 

ÄIÇÍÀÉÑß ×ÎÌÓ 
ХАРКІВ — МІСТО СТУДЕНТІВ НЕ ТОМУ, ЩО ВОНИ ЗАПОЛОНИЛИ КОФЕЙНІ ТА БАРИ 
МІСТА, А ТОМУ, ЩО КІЛЬКІСТЮ УЧНІВ НАШИХ ВИШІВ МИ МОЖЕМО ПИШАТИСЯ 
НА МІСЬКОМУ, ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ І НАВІТЬ СВІТОВОМУ РІВНІ

..
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РЕШЕНИЕ СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ СВЯЗАНО 
СО СТРЕМЛЕНИЕМ КОМПАНИИ ПОСТРОИТЬ 
«МЕТАВСЕЛЕННУЮ» (НОВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МИР, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ МЕЖДУ ПРОСТРАНСТВАМИ 
С ТАКОЙ ЖЕ ЛЕГКОСТЬЮ, КАК ОНИ ПЕРЕХОДЯТ 
ИЗ ОДНОЙ КОМНАТЫ В ДРУГУЮ). РЕБРЕНДИНГ 
ФЕЙСБУКА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН УЖЕ 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, ПИШЕТ THE VERGE 
СО ССЫЛКОЙ НА ОСВЕДОМЛЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ В КОМПАНИИ

К
ак после смены названия будет называться 

Facebook, неизвестно даже топ-менеджмен-

ту компании. По одной из версий, соцсеть 

назовут Horizon по аналогии с еще не выпущенным 

VR-продуктом компании Facebook-meets-Roblox. 

Ожидается, что Марк Цукерберг расскажет о грядущих 

изменениях на ежегодной конференции 28 октября, 

однако это может произойти и раньше.

О своих планах по созданию метавселенной глава 

компании заявлял еще в июле. В августе Фейсбук так-

же представила электронную переговорную Horizon 

Workrooms, которую можно использовать с VR-оч-

ками Oculus Quest. Компания тестирует свое первое 

приложение виртуальной реальности, которое пред-

назначено для корпоративного использования. Сер-

вис Horizon Workrooms стал первым шагом к созданию 

«метавселенной» Facebook.

Основатель корпорации отмечает, что «метавселен-

ная» даст новые возможности творческим людям и тем, 

кто проживает вдали от центра города или имеет огра-

ниченный доступ к образованию или объектам рекреа-

ции. По его мнению, создание «метавселенной» — но-

вый шаг в развитии сети после мобильного интернета.

ÑÒÎÈÒ ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß!
Изобретатель беговой дорожки умер в возрасте 

54 лет 

Изобретатель гимнастики умер в возрасте 57 лет 

 Чемпион мира по бодибилдингу умер в возрасте 

41 года 

 Лучший футболист мира Марадона умер в воз-

расте 60 лет

 Джеймс Фуллер Фикс, которому приписывают 

помощь в начале американской революции в фит-

несе, популяризируя спорт бега, умер от сердечного 

приступа во время пробежки в возрасте 52 лет,

НО

Изобретатель KFC умер в 94 года

Изобретатель бренда Nutella умер в возрасте 

88 лет 

Представьте себе, производитель сигарет Уин-

стон умер в возрасте 102 лет 

Изобретатель опиума умер в возрасте 116 лет во 

время землетрясения 

Как врачи пришли к выводу, что физические 

упражнения продлевают жизнь?

Кролик всегда прыгает вверх и вниз, но он живет 

всего 2 года, а черепаха, которая вообще не занима-

ется спортом, живет 400 лет.

Так что отдохни немного, расслабься, сохраняй 

спокойствие, ешь, пей и наслаждайся своей жизнью.

ÔÅÉÑÁÓÊÀ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÁÓÄÅÒ 

Рейтинг составлен по итогам опроса 206 критиков, 
журналистов, ученых и представителей индустрии 
из 43 стран.

М
асштабный опрос мнений 206 кино-

критиков и экспертов из 43 стран мира 

провело издание BBC Culture с целью 

составить список 100 лучших сериалов XXI века. 

Перечень обнародован на портале bbc.com.

Согласно результатам опроса, лучшим стал сериал 

«Прослушка», который транслировался в эфире с 2002 

по 2008 год. Второе место занял сериал «Безумцы» об 

эпохе 1960-х, последний сезон которого вышел в 2015 

году.

Третье место занял популярный во всем мире 

ТВ-проект «Во все тяжкие». Четвертая строчка — се-

риал «Дрянь».

Пятое место занимает сериал «Игра престолов», 

который, кажется, уже стал культовым, изменив всю 

индустрию сериалов. Проект располагает многомил-

лионной фан-базой по всему миру.

На шестом месте оказался мини-сериал «Я могу те-

бя уничтожить», вышедший на экраны в 2020 году. 

Седьмая строчка — сериал «Оставленные». Восьмая — 

ТВ-шоу «Американцы» про советских шпионов, рабо-

тающих под прикрытием в США.

Британский комедийный сериал «Офис» — на девя-

том месте. На десятой строчке оказалась драма «На-

следники».

В сотню лучших сериалов также вошли «Черно-

быль», «Корона», «Черное зеркало», «Шерлок», «На-

стоящий детектив», «Аббатство Даунтон», «Бумажный 

город», «Рассказ служанки», «Теория большого взры-

ва», «Как я встретил вашу маму», «Ганнибал» и другие.

100 ËÓ×ØÈÕ ÑÅÐÈÀËÎÂ 
XXI ÂÅÊÀ

20 октября в работе онлайн-сервиса государственных услуг 
для граждан «Дія» произошел сбой. Возникает проблема 
с входом в один из разделов в мобильном приложении.

В
частности, пользователи не могут войти в раздел 

«Дія. Услуги». При его загрузке отображается со-

общение: «К сожалению, произошла ошибка». 

Именно через этот раздел граждане могут сгенерировать 

COVID-сертификаты. Несмотря на сбой, украинцы, уже 

сгенерировавшие данные сертификаты, могут воспользо-

ваться ими в приложении.

Некоторые пользователи имеют возможность войти в 

«Дія. Услуги», однако попытки загрузки раздела «COVID-

сертификаты» пока результатов не дают.

COVID-ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÍÅÄÎÑÒÓÏÍÛ 
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Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», з метою по-
кращення якості надання медичної допомоги та забезпечення 
розвитку закладів охорони здоров’я, що обслуговують насе-
лення міста, керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника міського голови з питань охо-

рони здоров’я та соціального захисту населення Горбуно-
вої-Рубан С. О. взяти до відома.

2. Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ра-
ди (Сороколат Ю. В.):

2.1. Продовжити перепрофілювання діяльності комуналь-
них некомерційних підприємств Харківської міської ради, 
здійснення перерозподілу наявних людських та матеріальних 
ресурсів, розгортання додаткових ліжок для хворих на коро-
навірусну інфекцію за рахунок зменшення їхньої кількості в 
інших підрозділах окремих медичних закладів для ефектив-
ного реагування на поширення гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2.2. Відпрацювати з Департаментом бюджету і фінансів 
Харківської міської ради питання щодо додаткового фінан-
сування заходів, пов’язаних з протидією поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, у порядку, визначеному бюджетним зако-
нодавством.

2.3. Підготувати звернення:
2.3.1. До Кабінету Міністрів України щодо необхідності:
2.3.1.1. Внесення змін до постанови від 22.09.2021 № 1012 

«Деякі питання закупівлі лікарських засобів, необхідних для 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнен-
ню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у частині доповнення 
її словами «проведення закупівель товарів, робіт і послуг з 
капітального ремонту системи киснепостачання».

2.3.1.2. Внесення змін до пункту 126 постанови від 
15.02.2021 № 133 «Деякі питання реалізації програми держав-
них гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV 
кварталах 2021 року» у частині можливості залучення лікарів 
до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіра-

торною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, які оплачуються за програмою медичних га-
рантій, з інших видів медичних послуг.

2.3.2. До Національної служби здоров’я України щодо 
прискорення підписання додаткових угод, у разі термінової 
необхідності збільшення кількості медичних бригад у закла-
дах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену ко-
ронавірусом SARS-CoV-2.

2.3.3. До Міністерства охорони здоров’я України щодо ро-
зробки пакету медичних послуг, пов’язаних з наданням ам-
булаторної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіра-
торною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2.

3. Посилити інформаційно-просвітницьку роботу з насе-
ленням щодо необхідності дотримання протиепідемічних за-
ходів та проведення вакцинації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 
комісію Харківської міської ради з питань соціального захи-
сту та охорони здоров’я і секретаря Харківської міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 193/21 
М. ХАРКІВ

ПРО РОБОТУ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА ХАРКОВА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 зазначеного 
Закону, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до Комплексної програми «Інновації в пріори-

тетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Хар-
кова на 2011—2025 роки», затвердженої рішенням 2 сесії 
Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 

(в редакції рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скли-
кання від 02.12.2020 № 2310/20), такі зміни:

1.1. Викласти розділ 7 «Підвищення якості дитячого харчуван-
ня для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-техніч-
ної бази комунального підприємства «Міська молочна фабри-
ка-кухня дитячого харчування» у новій редакції (додається).

1.2. Додати розділ 17 «Створення системи надання невід-
кладної медичної допомоги в місті Харкові» (додається).

1.3. Додати розділ 18 «Заходи щодо протидії виникненню 
та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 
комісію Харківської міської ради з питань соціального захи-
сту та охорони здоров’я і секретаря Харківської міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 194/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ІННОВАЦІЇ В ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКАХ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
М. ХАРКОВА НА 2011—2025 РОКИ»

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ 2 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 22.12.2010 № 60/10 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ІННОВАЦІЇ В ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКАХ РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. ХАРКОВА НА 2011—2025 РОКИ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ 7 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 
ВІД 13.10.2021 № 194/21 

Розділ 7
Підвищення якості дитячого харчування для дітей 

раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної 
бази комунального підприємства 

«Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» 

Виконуючи вимоги Конвенції про права дитини п. 2 ст. 24 
держава Україна домагається повного забезпечення права 
дитини, зокрема, вживає заходи щодо боротьби з недоїдан-
ням та наданням достатньої кількості поживного продоволь-
ства та чистої питної води.

У ст. 48 Конституції України визначено, що кожен має 
право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що 
включає достатнє харчування, одяг, житло.

Закон України «Про охорону дитинства» визначає пра-
во дитини на достатній життєвий рівень (на рівень життя, 
достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, 
культурного, духовного і соціального розвитку).

Державна політика у сфері дитячого харчування згідно із 
Законом України «Про дитяче харчування» визначає стра-
тегічні пріоритети забезпечення дітей грудного віку та друго-
го року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, 
а також дітей грудного та раннього віку, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, воєнних дій та збройних 
конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб ви-
сокоякісним та безпечним дитячим харчуванням з метою ре-
алізації конституційних прав дитини на достатній життєвий 
рівень, охорону здоров’я і життя.

Проблема харчування дітей є однією з найважливіших 
у формуванні здоров’я дитини. Харчовий раціон значною 
мірою визначає стан розвитку дитини. Незбалансоване хар-
чування, застосування неякісних і забруднених продуктів зу-
мовлює необхідність впровадження заходів у межах місцевих 
програм, особливо для дітей з малозабезпечених сімей.

Станом на 01.01.2021 в місті Харкові кількість дітей віком 
до двох років, які входять до складу малозабезпечених сімей, 
становить 395 осіб, дітей грудного та раннього віку, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 3 особи, 
дітей із числа внутрішньо переміщених осіб — 228 осіб.

Комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кух-
ня дитячого харчування» згідно з рішенням виконавчо-
го комітету Харківської міської ради від 31.05.2002 № 654 
перебуває в комунальній власності територіальної громади 
м. Харкова та створено для надання соціальної допомоги і 
підтримки дітей раннього віку високоякісним та безпечним 
харчуванням відповідно до положень постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 08.02.1994 № 66 «Про додаткові 
соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими 

дітьми та з дітьми першого і другого року життя». Комуналь-
не підприємство є єдиним виробником дитячого харчування 
для дітей раннього віку в межах Харківської області (включа-
ючи м. Харків), яке уповноважено на виконання зазначених 
завдань.

Комунальне підприємство провадить свою діяльність на 
підставі чинної законодавчої бази: законів України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості хар-
чових продуктів» (зі змінами), «Про молоко та молочні про-
дукти», «Про дитяче харчування», «Про охорону дитинства», 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання», Конвенції про права 
дитини, постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 
№ 66 «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпече-
них сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року 
життя», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
20.03.2008 № 149 «Про затвердження клінічного протоколу 
медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років», 
рішення Антимонопольного комітету України від 11.06.2019 
№ 420-р «Про розгляд справи про державну допомогу», Ін-
струкції про порядок безкоштовного забезпечення продук-
тами дитячого харчування дітей перших двох років життя із 
малозабезпечених сімей, затвердженої наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 30.03.1994 № 42.

За період існування комунального підприємства «Міська 
молочна фабрика-кухня дитячого харчування» впроваджено 
нові технології виробництва продуктів дитячого харчуван-
ня за замовленням та на підставі рецептів лікарів-педіатрів, 
лікарів-дієтологів, постійно розширюється та оновлюється 
його асортимент. Для вирішення питання транспортування 
молочної продукції застосовується спеціальний транспорт, 
що забезпечує температурний режим та своєчасну доставку 
продукції споживачам. Здійснюється поетапне оснащення та 
оновлення матеріально-технічної бази виробництва продук-
тів дитячого харчування та фасування готової продукції згід-
но з вимогами санітарного законодавства. На підприємстві 
забезпечується висока якість продукції за рахунок поставок 
молока екстра та вищого ґатунку. Вказана продукція дитячо-
го харчування не містить консервантів, згущувачів, стабіліза-
торів.

Впроваджено нові рецептури продуктів дитячого харчу-
вання шляхом вітамінізації та виготовлення продукції різ-
ного рівня калорійності з урахуванням віку дітей та стану їх 
здоров’я. Застосовуються санітарні заходи, спрямовані на 
належну практику виробництва, систему аналізу ризиків та 
контролю в критичних точках забезпечення безпечності та 
якості. За рахунок коштів бюджету Харківської міської тери-
торіальної громади організовано автономне водопостачання 

зазначеного підприємства зі свердловин, які знаходяться на 
його території, та очищення води сучасною установкою згід-
но із санітарними вимогами.

Для виконання покладених завдань підприємству на-
дається фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету 
Харківської міської територіальної громади. Рішенням Ан-
тимонопольного комітету України від 11.06.2019 № 420-р 
«Про розгляд справи про державну допомогу» визначено, що 
фінансова підтримка є державною допомогою відповідно до 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господа-
рювання».

Державна допомога надається з метою підтримки додат-
кових соціальних гарантій для соціально вразливих верств 
населення, що закріплено на рівні законодавства України 
та повністю відповідає встановленим міжнародно-правовим 
стандартам.

Надання фінансової підтримки комунальному підприєм-
ству «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» 
здійснюється у формі поточних та капітальних трансфертів 
для покриття витрат, пов’язаних з наданням послуг з вироб-
ництва дитячого харчування на молочній основі для дітей 
віком до двох років у межах Харківської області (включаючи 
м. Харків), що становлять загальний економічний інтерес та 
на здійснення комплексу заходів щодо недопущення забор-
гованості із заробітної плати працівникам підприємства.

Фінансування заходів передбачено Програмою та 
здійснюється Департаментом охорони здоров’я Харківської 
міської ради. Комунальне підприємство «Міська молочна 
фабрика-кухня дитячого харчування» використовує зазна-
чені кошти для оплати за фактично поставлені товари, надані 
послуги та/або виконані роботи з дотриманням вимог Зако-
ну України «Про публічні закупівлі».

Фінансова підтримка не повинна перевищувати суму, 
необхідну для покриття чистої фінансової різниці між поне-
сеними витратами та отриманими доходами комунального 
підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого хар-
чування» при наданні послуг, що становлять загальний еко-
номічний інтерес, з урахуванням доходу, який залишається в 
підприємства, та рівня прибутку, передбаченого чинним за-
конодавством України.

Фінансування здійснюється відповідно до вимог Бюд-
жетного кодексу України у формі поточних та капітальних 
трансфертів комунальному підприємству «Міська молочна 
фабрика-кухня дитячого харчування» шляхом перерахуван-
ня коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Дер-
жавної казначейської служби України, розподілу виділених 
бюджетних асигнувань відповідно до поданих протягом року 
заявок.
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Підприємство бере юридичні та фінансові зобов’язання в 
межах виділених асигнувань на підставі укладених договорів 
про постачання товару, надання послуг та/або виконані ро-
боти з дотриманням положень Закону України «Про публічні 
закупівлі».

Комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кух-
ня дитячого харчування» реалізує товари (роботи, послуги), 
що належать до послуг з виробництва дитячого харчування, 
які становлять загальний економічний інтерес, через роз-
галужену систему пунктів видачі за замовленнями та кому-
нальні некомерційні підприємства Харківської міської ради 
в галузі охорони здоров’я (пологові будинки, дитячі лікарні 
та поліклініки), будинки дитини, заклади дошкільної освіти 
на підставі укладених договорів та через торговельну мережу 
в разі незатребуваності замовниками.

Виробництво продукції, що становить загальний еко-
номічний інтерес, а саме: продукція дитячого харчування, 
що постачається до «куточків молочної кухні» (пунктів ви-
дачі), є некомерційною діяльністю.

Продукція дитячого харчування для малозабезпечених сі-
мей реалізується за виробничою собівартістю, до якої вклю-
чаються витрати на виробництво продукції, для інших цілей 
(комерційних) — до виробничої собівартості продукції до-
дається прибуток підприємства.

Комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кух-
ня дитячого харчування» з 01.01.2020 розділило облік до-
ходів, витрат та видатків окремо за комерційною та некомер-
ційною діяльностями, за джерелами фінансування, окремо в 
розрізі синтетичних та аналітичних рахунків.

Фінансування некомерційної діяльності не повинно бути 
спрямовано на покриття витрат, пов’язаних з комерційною 
діяльністю.

З метою уникнення випадку надання надмірної допомоги 
комунальне підприємство «Міська молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування» кожен рік звітує Департаменту охо-
рони здоров’я Харківської міської ради як уповноваженому 
Харківською міською радою органу про використання до-
помоги шляхом подання бухгалтерської звітності, аналізу 
фінансово-господарської діяльності, моніторингу показ-
ників виробничої діяльності тощо. У разі надання надмірної 
підтримки комунальне підприємство «Міська молочна фа-
брика-кухня дитячого харчування» повертає кошти до бюд-
жету Харківської міської територіальної громади.

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ра-
ди постійно в межах своїх повноважень здійснює контроль 
за господарською діяльністю комунального підприємства 
«Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» про-
тягом усього часу надання фінансової підтримки.

У зв’язку з тенденцією до збільшення необхідності забез-
печення дітей раннього віку з малозабезпечених сімей до-
ступним, збалансованим, безпечним та якісним харчуван-
ням виникла потреба в підтримці комунального підприєм-
ства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», 
наслідком якої є утвердження, збереження та посилення до-
даткових соціальних гарантій відповідним соціально вразли-
вим верствам населення, що в цілому відповідає державній 
політиці у сфері дитячого харчування.

Для реалізації завдань державної політики у сфері дитячо-
го харчування та Програми необхідно здійснити заходи що-
до зміцнення матеріально-технічної бази комунального під-
приємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчу-
вання».

Заходи Відповідальні Строк 
виконання 

1 2 3 

Забезпечення високоякісним та 
безпечним дитячим харчуванням 
безкоштовно дітей грудного віку та 
другого року життя, які входять до 
складу малозабезпечених сімей, 
а також дітей грудного та ранньо-
го віку, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
воєнних дій та збройних конфлік-
тів, або дітей із числа внутрішньо 
переміщених осіб.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Інформування батьків дітей або 
їх інших законних представників 
щодо норм та порядку безкоштов-
ного забезпечення дитячим хар-
чуванням дітей грудного віку та 
другого року життя, які входять до 
складу малозабезпечених сімей, 
а також дітей грудного та ранньо-
го віку, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
воєнних дій та збройних конфлік-
тів, або дітей із числа внутрішньо 
переміщених осіб відповідно до 
чинного законодавства України.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Розширення виробничих 
приміщень з метою забезпечення 
збільшення обсягів виробництва 
та розширення асортименту про-
дукції дитячого харчування.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

1 2 3 

Придбання технологічного облад-
нання з метою розширення асор-
тименту продукції.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Придбання фасувально-пакуваль-
ного обладнання для фасування та 
холодильних камер для зберігання 
продукції дитячого харчування.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Придбання спеціалізованих ав-
томашин для доставки продукції 
дитячого харчування до пунктів 
видачі. 

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Проєктування та буріння свердло-
винного водозбору підземних ар-
тезіанських вод.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Здійснення комплексу заходів що-
до недопущення заборгованості із 
заробітної плати працівникам під-
приємства.

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування»

2011—2025 
роки 

Розділ 17
Створення системи надання невідкладної медичної 

допомоги в місті Харкові 

Пріоритети муніципальної системи охорони здоров’я 
спрямовані на забезпечення харків’ян доступною і висо-
кокваліфікованою медичною допомогою.

У ході реформування системи охорони здоров’я України 
реорганізована система екстреної медичної допомоги. 
Критерії розподілу звернень залежно від стану пацієн-
та, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 
16 грудня 2020 року № 1271 «Про норматив прибуття 
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце 
події». Міністерством охорони здоров’я України розроб-
лені переліки причин звернень та скарг, відповідно до яких 
диспетчером з прийому викликів при роботі із звернення-
ми громадян за екстреною медичною допомогою служби 
швидкої медичної допомоги вирішується питання відправ-
ки бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або 
відмови в її направленні.

При відмові диспетчер рекомендує пацієнту зверну-
тися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з 
яким укладена декларація про вибір лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу, або до найближчого від-
ділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, або 
таке звернення може бути направлене до чергового цен-
тру первинної медико-санітарної допомоги відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. У разі відсут-
ності такої можливості диспетчер напрямку направляє 
до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допо-
моги, що не виконує критичні або екстрені виклики або 
надає дистанційну медичну консультацію щодо причини 
звернення.

Зазначена категорія громадян отримує медичну допо-
могу, яка відтермінована в часі, інколи це призводить до 
значного погіршення стану здоров’я хворого.

У разі розладу фізичного або психічного здоров’я пацієн-
та, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізова-
ної) або третинної (високоспеціалізованої) медичної до-
помоги пацієнту надається невідкладна медична допомога 
відповідно до режиму роботи надавача первинної медичної 
допомоги (далі — ПМД) та годин прийому пацієнтів ліка-
рем (командою) з надання ПМД.

Надання ПМД цілодобово є важливою потребою пацієн-
тів. У визначені робочі часи надавача ПМД та святкові і 
вихідні дні медична допомога хворим надається чергови-
ми лікарями комунальних некомерційних підприємств 
Харківської міської ради в умовах закладів охорони 
здоров’я.

Створення системи надання населенню невідкладної ме-
дичної допомоги забезпечить доступ хворих з тяжкими за-
хворюваннями до надання своєчасної, доступної, кваліфіко-
ваної медичної допомоги хворим, у тому числі з тяжкими за-
хворюваннями та обмеженими можливостями.

Система надання невідкладної, консультативної медичної 
допомоги та транспортування включає:

call-центр;
пункти невідкладної допомоги на базі центрів Первин-

ної медичної допомоги комунальних некомерційних під-
приємств Харківської міської ради;

санітарні автомобілі для виїзду бригад для надання невід-
кладної, консультативної медичної допомоги та транспорту-
вання пацієнтів.

Заходи Відповідальні Строк
виконання 

1 2 3 

Створення пунктів надання невід-
кладної та консультативної ме-
дичної допомоги на базі центрів 
первинної медичної допомоги 
комунальних некомерційних під-
приємств Харківської міської ради

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальні 
некомерційні підприємства 

Харківської міської ради

2021—
2025 роки 

Створення сall-центру в структурі 
комунального підприємства «Авто-
база спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова», 
закупівля обладнання та устатку-
вання для його функціонування 

Департамент охорони 
здоров’я Харківської міської 
ради, комунальний заклад 

охорони здоров’я «Харківський 
міський центр здоров’я» 

2021—
2025 роки 

Створення умов щодо співпраці 
комунального підприємства «Авто-
база спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова» з 
пунктами надання невідкладної та 
консультативної медичної допомоги 
в єдиному виробничому просторі. 

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальне 
підприємство «Автобаза 

спеціалізованого санітарного 
автотранспорту міста Харкова»

2021—
2025 роки 

Забезпечення навчання співробіт-
ників сall-центру, медичного пер-
соналу пунктів надання невідклад-
ної та консультативної медичної 
допомоги 

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальні 
некомерційні підприємства 

Харківської міської ради 

2021—
2022 роки 

Впровадження системи інфор-
маційно-аналітичного моніто-
рингу за оцінкою якості надання 
транспортних послуг з перевезен-
ня пацієнтів, надання невідкладної 
та консультативної медичної до-
помоги і забезпечення умов для 
роботи медичного персоналу

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради, 

комунальне підприємство 
«Автобаза спеціалізованого 
санітарного автотранспорту 
міста Харкова», комунальні 
некомерційні підприємства 

Харківської міської ради 
Харківської міської ради

2021—
2025 роки 

Розділ 18
Заходи щодо протидії виникненню та поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 

Епідемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, стала викликом для всього 
світу, у тому числі для вітчизняної системи охорони здоров’я. 
Численні мутації вірусу, а також нові хвилі його поширення 
вимагають вжиття системних та комплексних заходів.

Особливе навантаження покладається на медичних праців-
ників комунальних некомерційних підприємств Харківської 
міської ради, що належать територіальній громаді м. Харкова 
та підпорядковуються Департаменту охорони здоров’я Хар-
ківської міської ради, які безпосередньо беруть участь у на-
данні медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та 
в заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поши-
ренню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

З огляду на викладене, доцільним є запровадження систе-
ми тимчасових надбавок до посадового окладу для медич-
них працівників, які безпосередньо беруть участь у наданні 
медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та в за-
ходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширен-
ню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також необхідним є проведення інформаційно-просвіт-
ницької роботи з населенням щодо необхідності дотримання 
протиепідемічних заходів та проведення вакцинації, адже за 
даними офіційної статистики саме вакцинація є дієвим ме-
ханізмом, який запобігає зараженню гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19 та суттєво знижує ризик тяжкого 
перебігу захворювання.

Заходи Відповідальні Строк 
виконання 

1 2 3 

Встановлення для медичних праців-
ників комунальних некомерційних 
підприємств Харківської міської 
ради, що належать територіальній 
громаді м. Харкова та підпоряд-
ковуються Департаменту охорони 
здоров’я Харківської міської ради, 
які безпосередньо беруть участь 
у наданні медичної допомоги хво-
рим на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коро-
навірусом SARS-CoV-2, та в захо-
дах, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 
тимчасово, на період дії каранти-
ну, запровадженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 «Про за-
побігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2», надбавки 
до посадового окладу 

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, комунальні 
некомерційні 

підприємства Харківської 
міської ради

На період 
епідемії 
гострої 

респіраторної 
хвороби 

COVID-19, 
спричиненої 

коронавірусом 
SARS-CoV-2 

Проведення інформаційно-просвіт-
ницької роботи з населенням щодо 
необхідності дотримання проти-
епідемічних заходів та проведення 
вакцинації

Департамент охорони 
здоров’я Харківської 

міської ради, Департамент 
у справах інморації та 

зав’язків з громадськістю 
Харківської міської ради, 
комунальні некомерційні 
підприємства Харківської 

міської ради

На період 
епідемії 
гострої 

респіраторної 
хвороби 

COVID-19, 
спричиненої 

короновірусом 
SARS-CoV-2 

Директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради 
Ю. В. СОРОКОЛАТ

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська 
рада 

ВИРІШИЛА:
Затвердити на посади:
Мірошника Віталія Миколайовича — заступника міського 

голови — директора Департаменту житлово-комунального 
господарства Харківської міської ради;

Кузьміна Сергія Сергійовича — заступника міського голо-
ви з питань цифрової трансформації 

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 201/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ЗАСТУПНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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21 октября 2021 года

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 зазначено-
го Закону, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до Міської комплексної цільової соціальної програ-

ми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017—
2025 роки, затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ра-
ди 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Викласти завдання 1 «Створення умов для фізичного 
виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за міс-
цем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку 
населення» розділу 3 «Шляхи реалізації завдань Програми» 
у такій редакції:

«Для виконання завдання до Програми включено 22 за-
ходи, якими передбачається збільшення рухової активності 
всіх верств населення міста, залучення їх до активних занять 
фізичною культурою і спортом, навчання дітей плаванню, 
забезпечення закладів фізичної культури і спорту інвента-
рем та обладнанням, створення умов для занять фізичною 
культурою та спортом за місцем роботи, проживання, у міс-
цях масового відпочинку населення, у виробничій сфері, 
спортивних комплексах тощо.

Передбачається збільшення кількості та покращен-
ня якості проведення міських спортивно-масових та фіз-
культурно-оздоровчих заходів на основі нових підходів до 
планування, організації проведення та їх фінансування.

З метою якісної організації спортивно-масової та фіз-
культурно-оздоровчої роботи у виробничій сфері, за місцем 
проживання та в місцях масового відпочинку населення пла-
нується значно покращити роботу комунального підприєм-
ства «Харківський міський центр фізичного здоров'я насе-
лення «Спорт для всіх» та продовжити роботу щодо введення 
на підприємствах і в установах штатних посад фахівців, які 
проводитимуть роботу з фізичної культури.

Створення умов та організаційне забезпечення підготовки 
збірних команд з різних видів спорту та їх резерву, організація 
проведення місцевих, міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних спортивних змагань, у тому числі з футболу 
(матчів чемпіонатів Європи, Ліги націй, Ліги конференцій, 
Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Суперкубку УЄФА) тощо.

Реалізація завдання Програми передбачає здійснення за-
ходів, спрямованих на створення умов для занять фізичною 
культурою, спортом і проведення спортивної реабілітації 
осіб з інвалідністю та ветеранів спорту, для цього проводить-
ся інвентаризація спортивних споруд та їх подальше обла-
штування для занять фізичною культурою та спортом зазна-
ченою категорією населення.

З метою ефективного управління комунальною власністю 
у сфері фізичної культури та спорту, подальшого розвитку 
матеріально-технічної бази зазначеної сфери, якісного на-
дання гарантованих послуг жителям міста Харкова відповід-
ними ресурсами (у тому числі фінансовими) забезпечуються 
спеціально створені комунальні підприємства «Харківський 
Палац спорту», «Харківський міський центр фізичного здо-
ров'я населення «Спорт для всіх» та «Спортивний комплекс 
«Металіст» Харківської міської ради».».

1.2. Викласти пункт 30 додатка 1 до Програми в такій ре-
дакції:

«30. Здійснення заходів щодо створення харківським 
спортсменам -членам національних збірних команд України 
належних умов для підготовки та участі в офіційних міжна-
родних змаганнях, літніх та зимових Олімпійських, Паралім-
пійських, Дефлімпійських, Європейських та Всесвітніх іграх 
з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу та Європи.

Забезпечення виплати винагород харківським спортсме-
нам — чемпіонам, призерам літніх і зимових Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських ігор та 
Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

Виплата винагород харківським спортсменам — бронзо-
вим призерам XXXII літніх Олімпійських ігор, спортсменам 
— учасникам літніх XVI Паралімпійських ігор та їх тренерам.

2017—2025 роки».
1.3. Викласти пункт 37 додатка 1 до Програми в такій ре-

дакції:
«37. Надання фінансової підтримки:
37.1. КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:
37.1.1. Оплату праці працівників, комунальних послуг, 

придбання інвентарю, обладнання, реконструкцію, по-
точний та капітальний ремонт споруди, забезпечення модер-
нізації та зміцнення матеріально-технічної бази.

37.1.2. Реабілітацію з пристосуванням до сучасних умов 
функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») 
з прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта 
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків. (Реставрація. Пам'ятка 
архітектури місцевого значення, охоронний номер 50).

37.2. КП «Спортивний комплекс «Металіст» Харківської 
міської ради», у тому числі на:

37.2.1. Оплату праці працівників, комунальних послуг, 
придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, послуги з 
поточного утримання та технічного обслуговування, ре-
конструкцію, поточний та капітальний ремонт споруд та ін-
фраструктури спорткомплексу, забезпечення модернізації та 
зміцнення матеріально-технічної бази.

Фінансова підтримка є державною допомогою в розумінні 
Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господа-

рювання» та надається при виконанні КП «Харківський Па-
лац спорту» таких умов:

ведення окремого обліку доходів, витрат та видатків за ви-
дами діяльності та за джерелами фінансування окремо в ро-
зрізі синтетичних та аналітичних рахунків;

фінансова підтримка повинна бути спрямована виключ-
но на спортивну та культурну діяльність спортивної інфра-
структури, тобто операційні витрати повинні фінансуватися 
пропорційно використаному часу спортивною інфраструк-
турою на спортивні та культурні заходи;

розмір фінансової підтримки на операційну діяльність 
(поточні трансферти) дорівнює розміру операційних збитків 
КП «Харківський Палац спорту», обчислених на основі вит-
рат, пов'язаних із діяльністю у сфері спорту та культури;

відшкодування отриманої фінансової підтримки на опе-
раційну діяльність надавачу в разі отримання операційного 
прибутку з урахуванням вимог чинного законодавства.

2017—2025 роки».
1.4. Викласти пункт 2 розділу II «Умови виплати винагоро-

ди» додатка 3 до Програми в такій редакції:
«2. Розмір винагород для спортсменів становить:

№ 
з/п Найменування змагань Призове 

місце
Розмір винагороди, 

тис. грн 

1 2 3 4 

1 Літні та зимові Олімпійські ігри

І 100 

II 75 

III 50 

2

Літні та зимові Паралімпійські, 
Дефлімпійські, Європейські 
ігри та Всесвітні ігри з 
неолімпійських видів спорту

І 75 

II 50 

III 30 

Тренерам виплачується 50 відсотків загальної суми від-
повідної винагороди спортсмена в індивідуальних програмах.

Винагорода тренерам за отриману перемогу і призові міс-
ця спортсменів (незалежно від їх кількості у складі) у ко-
мандних, групових видах програми та ігрових видах спорту 
становить 20 відсотків від кожного призового місця, але не 
більше ніж розмір винагороди спортсмена.

Якщо в підготовці спортсмена брали участь декілька тре-
нерів, то винагорода розподіляється між ними в рівних ча-
стинах.».

1.5. Доповнити Програму додатком 4 (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постій-

ну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань 
(освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і 
секретаря Харківської міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 4 
ДО МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ М. ХАРКОВА НА 2017—2025 РОКИ 

ВІД 12.10.2021 № 198/21 

1. Розмір винагород 

харківським спортсменам — учасникам XVI літніх Паралімпійських ігор

№ з/п Найменування змагань Розмір винагороди, тис. грн 

1 2 3 

1 Літні XVI Паралімпійські ігри 200,0 

Тренерам виплачується 50 відсотків загальної суми відповідної винагороди спорт-

смена.  

2. Розмір винагород 

спортсменам — бронзовим призерам XXXII літніх Олімпійських ігор 

№ з/п Найменування змагань Розмір винагороди, (тис.дол.США) 

1 2 3 

1 Літні XXXII Олімпійські ігри 55,0 

Винагороди виплачуються у гривнях за офіційним курсом гривні до долара США, 

встановленим Національним банком на дату виплати винагород.

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 198/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
М. ХАРКОВА НА 2017—2025 РОКИ

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради О. С. ЧУБАРОВ 

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, на 
підставі ст.ст. 17, 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 зазначеного 
Закону, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 

8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 «Про закріплення кому-
нальних унітарних підприємств» такі зміни:

1.1. Доповнити пункт 3 додатка до рішення підпунктами 
3.26—3.30 такого змісту:

«3.26. Комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побу-
тових відходів».

3.27. Комунальне підприємство «Муніципальна компанія 
поводження з відходами» Харківської міської ради.

3.28. Спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзе-
ленбуд» Харківської міської ради.

3.29. Комунальне підприємство «Харківський архітектур-
но-проектний центр».

3.30. Комунальне підприємство «Об’єднання парків 
культури та відпочинку міста Харкова».

1.2. Викласти пункт 7 додатка до рішення в такій редак-
ції:

«7. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківсь-
кої міської ради.

7.1. Комунальне підприємство «Зелений каркас».
7.2. Комунальне підприємство «Спортивний комплекс 

«Металіст» Харківської міської ради».».
1.3. Викласти пункт 17 додатка до рішення у такій редакції:
«17. Департамент земельних відносин Харківської міської 

ради.
17.1. Комунальне підприємство «Сучасне місто».».
1.4. Виключити пункт 18 додатка до рішення.

1.5. Доповнити додаток до рішення пунктом 19 такого 
змісту:

«19. Управління з питань фізичної культури та спорту Де-
партаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради.

19.1. Комунальне підприємство «Харківський Палац спор-
ту».

19.2. Комунальне підприємство «Харківський міський 
центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».».

2. Рішення набуває чинності з 01.01.2022, крім підпунктів 
1.2, 1.5.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постій-
ні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської 
міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 202/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 1 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 09.12.2020 № 8/20 
«ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
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З метою впорядкування діяльності підприємства, яке зна-
ходиться в комунальній власності територіальної громади 
міста Харкова, на підставі ст.ст 26, 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 
59 зазначеного Закону, Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати комунальне підприємство «Обласний 

спортивний комплекс «Металіст» Харківської міської ради», 
скорочена назва: КП «ОСК «Металіст» ХМР» на комуналь-
не підприємство «Спортивний комплекс «Металіст» Хар-
ківської міської ради», скорочена назва: КП «СК «Металіст» 
ХМР».

2. Встановити для комунального підприємства розмір ста-
тутного капіталу в сумі 74 410 979,63 грн (сімдесят чотири 
мільйона чотириста десять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять 
гривень шістдесят три копійки). Статутний капітал фор-
мується за рахунок майна, що знаходиться в комунальній 
власності територіальної громади міста Харкова.

3. Виконавчим органам Харківської міської ради здійсни-
ти відповідні заходи щодо виконання рішення:

3.1. Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківсь-
кої міської ради узгодити нову редакцію Статуту комунально-
го підприємства «Спортивний комплекс «Металіст» Харківсь-
кої міської ради», скорочена назва: КП «СК «Металіст» ХМР».

3.2. Управлінню комунального майна та приватизації Де-
партаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради затвердити нову редакцію Статуту комуналь-
ного підприємства «Спортивний комплекс «Металіст» Хар-
ківської міської ради», скорочена назва: КП «СК «Металіст» 
ХМР».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постій-
ну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань 
(освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і 
секретаря Харківської міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 197/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

З метою збереження цілісності та належного стану споруд 
стадіону «Металіст», створення належних умов для популя-
ризації здорового способу життя серед жителів міста, беру-
чи до уваги розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.04.2018 № 234-р, Закон України «Про управління об’єк-
тами державної власності», згідно листа т. в.о. директора ДП 
«ХАРКІВ-АРЕНА» від 31.08.2021 № 34, на підставі Цивіль-
ного кодексу України, Господарського кодексу України, 
ст.ст. 2, 3, 4, 7 Закону України «Про передачу об’єктів пра-
ва державної та комунальної власності», керуючись ст.ст. 25, 
42, 50, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 4 сесії Харківської міської ради 
8 скликання від 21.04.2021 № 110/21 «Щодо ініціювання пи-
тання про передачу об’єктів права державної власності до ко-
мунальної власності територіальної громади міста Харкова» зі 
змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням 6 сесії 
Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 166/21:

1.1. виклавши пункт 2 цього рішення в такій редакції:
«2. Надати згоду на прийняття у власність Харківської місь-

кої територіальної громади цілісного майнового комплексу 
Державної установи «ХАРКІВ-АРЕНА» (код згідно з ЄДРПОУ 
43510388) та взяти зобов’язання використовувати зазначе-
ний об’єкт за цільовим призначенням і не відчужувати у при-
ватну власність.».

1.2. виклавши пункт 3 цього рішення в такій редак-
ції:

«3. Виконавчим органам Харківської міської ради здійсни-
ти відповідні заходи, пов’язані з безоплатним прийняттям у 
власність Харківської міської територіальної громади ціліс-
ного майнового комплексу Державної установи «ХАРКІВ-
АРЕНА».

1.3. виключити підпункт 3.1. цього рішення.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постій-

ну комісію Харківської міської ради з питань промисловості, 
економічного розвитку та власності і секретаря Харківської 
міської ради.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

На підставі Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Статуту територіальної громади міста 
Харкова, затвердженого рішенням 14 сесії Харківської 
міської ради 5 скликання від 04.07.2007 № 121/07, рішен-
ня 9 сесії Харківської міської ради народних депутатів 
22 скликання від 14.09.1995 «Про затвердження герба 
міста», ураховуючи звернення ТОВ «Футбольний клуб 

«Металіст», керуючись ст.ст. 50, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська 
рада 

ВИРІШИЛА:
1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Футбольний клуб «Металіст» право (дозвіл) на використан-
ня символіки Харківської міської територіальної громади 

— гербу міста Харкова як елементу (складової) торговельної 
марки згідно з ескізом, який додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секрета-
ря Харківської міської ради та постійну комісію Харківської 
міської ради з питань промисловості, економічного розвитку 
та власності.

Секретар міської ради І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ 7 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ «ПРО НАДАННЯ ПРАВА (ДОЗВОЛУ) НА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» 

ВІД 12.10.2021 № 196/21 

ЕСКІЗ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕТАЛІСТ» 

Директор Юридичного департаменту І. О. БРОВЧЕНКО 

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 195/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ 4 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ ВІД 21.04.2021 № 110/21 
ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО З РІШЕННЯМ 6 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 14.07.2021 № 166/21

Р І Ш Е Н Н Я 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
7 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД 12.10.2021 № 196/21 
М. ХАРКІВ

ПРО НАДАННЯ ПРАВА (ДОЗВОЛУ) НА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Порыв, пыл. 5. Группа людей, 

нанятых для создания успеха или провала спек-

такля. 8. Приспособление в плуге для отделения 

и переворачивания пласта земли. 10. Насекомое, 

питающееся кровью людей, животных. 11. Пуш-

ное млекопитающее. 13. Бурный грязекаменный 

поток. 14. Имущество, принадлежащее физиче-

скому или юридическому лицу. 15. Двухэлектрод-

ный прибор с односторонней проводимостью. 

16. Крупное вокально-инструментальное произве-

дение. 19. Разряд, категория. 22. Неудача, невезе-

ние. 23. Пышность, великолепие. 26. Род растений 

семейства кутровых. 28. Выпуск в обращение цен-

ных бумаг. 32. Скреплённый корнями многолетних 

растений верхний слой почвы. 34. Мысленный об-

раз чего-нибудь сильно желаемого. 35. Категория, 

разряд товара, продукции. 36. Толпа, скопище, 

банда. 37. Параллелограмм, у которого две смеж-

ные стороны равны. 38. Установленный обязатель-

ный платёж, взимаемый с граждан и юридических 

лиц. 39. Приспособление для подхватывания в пе-

чи горшков, чугунов. 40. Орудие, средство.

По вертикали: 2. Мелкие частицы чего-либо на по-

верхности или в воздухе. 3. Вращающаяся широкая 

часть какого-нибудь устройства, машины. 4. Доля, 

часть, норма. 5. Распространение о ком-либо заве-

домо ложных, позорящих его честь фактов. 6. По-

ложительный полюс гальванического элемента. 

7. Сахар в виде мелких крупинок. 9. Напевы альпий-

ских горцев. 10. Дерево с характерными лопастны-

ми листьями. 12. Знак препинания в виде длинной 

горизонтальной чёрточки. 17. Большой и сильный 

человек. 18. Узкая дорожка, протоптанная пешехо-

дами. 20. Страховая квитанция. 21. Короткие чул-

ки, не доходящие до колен. 24. Алмаз. 25. Государ-

ственное запрещение вывоза из страны или ввоза 

в страну товаров, валюты. 26. Организация, общи-

на с определённым уставом. 27. Денежная едини-

ца Германии, Италии и некоторых других стран. 

29. Человек, стремящийся слепо подражать аристо-

кратическим вкусам и манерам. 30. Кушанье, еда. 

31. Жалящее насекомое. 33. Характер, душевный 

уклад. 35. В больших городах: удушливый туман, 

смешанный с выхлопными газами, дымом.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 3. Заметка. 9. Люстра. 10. Нокаут. 11. Се-

мерик. 12. Мимоза. 13. Ералаш. 14. Диалект. 15. Кромка. 

18. Ананас. 22. Рыбак. 25. Путассу. 26. Русалка. 27. Бурса. 

28. Сморчок. 29. Журавль. 30. Арама. 33. Арахис. 37. Игу-

ана. 40. Косинус. 41. Основа. 42. Триада. 43. Чувство. 

44. Кимоно. 45. Микрон. 46. Каторга.

По вертикали: 1. Пюпитр. 2. Откорм. 3. Засада. 4. Мемуа-

ры. 5. Торпеда. 6. Анкета. 7. Октава. 8. Бумага. 15. Капуста. 

16. Острота. 17. Кусачки. 19. Носорог. 20. Наливка. 21. Сва-

дьба. 22. Рубка. 23. Бирка. 24. Кража. 31. Рассвет. 32. Мо-

нитор. 34. Россия. 35. Хлопок. 36. Скачок. 37. Истома. 

38. Улитка. 39. Надзор.

 В древние времена существовали свои на-

родные средства для борьбы с болезнями и хан-

дрой. Один из них — корень имбиря. Тертый им-

бирь смешивали с медом, лимонным соком, ку-

рагой и съедали по несколько ложек в день.

 Сок алоэ содержит ряд витаминов групп В, С, 

Е и аминокислоты, которые необходимы организ-

му для хорошего метаболизма. Сок лучше смеши-

вать с медом в пропорции 50/50, потому что ина-

че он сильно горчит. К сожалению, все полезные 

вещества в нем живут только сутки, поэтому гото-

вить его лучше перед употреблением.

Мед содержит целый ряд витаминов групп А, 

В, С, Е, К и фолиевую кислоту. Но главным его 

преимуществом является содержание флавоно-

идов — веществ, которые влияют на активность 

ферментов в организме. Важно лишь помнить, 

что мед должен быть натуральным, а не искус-

ственным. Подходить к его покупке стоит вни-

мательно, приобретать только в проверенных ме-

стах.

Орехи. Жирные кислоты Омега-3, которые 

организмом, увы, не вырабатываются, но необ-

ходимы для его функционирования, содержатся 

в грецких орехах или их смесях. А растительные 

белки — сродни белкам в мясе.

Молочные продукты. Для повышения имму-

нитета лучше употреблять ряженку, кефир или 

ацидофилин. Наличие в них пробиотиков улуч-

шает процесс пищеварения и способствует выве-

дению вредных веществ. Употреблять лучше либо 

вечером, либо рано утром натощак.

Изюм. Положительно сказывается на лече-

нии кашля, насморка. Рекомендованная к упо-

треблению норма — 200 г в день, минимально — 

50 г. Для улучшения работы сердца и легких зама-

чивают горсть изюма в холодной воде, оставляют 

на ночь и выпивают сразу после пробуждения.

 Виноград. Снижает риск возникновения 

тромбов, способствует хорошей работе сердечно-

сосудистой системы, повышает уровень гемогло-

бина, очищает кровь и улучшает работу печени.

Сонливость, плохое настроение, депрессия 
могут появиться даже тогда, когда у вас все 
хорошо. Упадок сил происходит из-за снижения 
защитных функций организма. Бессонница, 
переутомление на работе, сидячий образ жизни 
и множество других факторов — причина слабой 
защиты организма. Не сдавайтесь и берите 
себя в руки!

ÁÓÄÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÎÄÐÛÌ ÁÓÄÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÎÄÐÛÌ 
È ÑÈËÜÍÛÌ!È ÑÈËÜÍÛÌ!

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
В идеале вам нужно взять небольшой отпуск. Как 

минимум старайтесь высыпаться и не перерабаты-

вать. Не давите на коллег своей педантичностью. Си-

туация не требует столь тщательно копаться в мело-

чах, как вы привыкли. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ожидается яркое свидание, возможно, короткое 

совместное путешествие. Одиноким Тельцам улыб-

нется удача: держитесь за человека, с которым позна-

комились недавно. Вероятны расходы, в том числе 

непредвиденные.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Благоприятное расположение звезд обеспечит 

успех в любых делах. Не следует забывать о полно-

ценном отдыхе, который пойдет на пользу. Устройте 

небольшой семейный праздник. Не стесняйтесь про-

являть чувства.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Начинается период эмоционального обновления, 

связанный с умением правильно направлять свои 

жизненные силы. Люди, с которыми вы познакоми-

тесь сегодня, сыграют в вашей жизни большую роль.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Предстоит покупка или неожиданные расходы. 

Домашние хлопоты отнимут много времени и сил. 

Интересы детей потребуют от вас повышенного вни-

мания и личного участия.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы будете на редкость честолюбивы, а ваше умение 

вести себя в обществе пригодится на светском рауте. 

Смело надевайте смокинг и вперед — миллионеры 

уже заждались вас.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
При желании вы сумеете договориться с кем угодно 

и о чем угодно. Вы способны огранить любой брил-

лиант, вам доставляет удовольствие выводить своих 

деловых знакомых в свет.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Здоровье — на первом месте! Сейчас будьте осто-

рожнее обычного. Если почувствуете грозное при-

ближение простуды, используйте старые проверен-

ные средства — чеснок, лук, мед.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Общительность и жизнерадостность привлекут 

поклонников, полных самых серьезных намерений. 

Нельзя обещать больше, чем можете реально дать. Не 

удивляйтесь, если вас не так поймут.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Отличный день для заработка, особенно если вы не 

собираетесь выделяться и открыто демонстрировать 

свои амбиции. Именно за скромность вас и повысят.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Ваш начальник разошелся не на шутку. Он спосо-

бен надавить на вас, чтобы заставить принять нужное 

ему решение. Постарайтесь в мягкой форме выяс-

нить, чем вызвано такое поведение.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вы так непредсказуемы, часто желаете того, чего на 

свете вообще не может быть. Вовремя обратите все в 

шутку — тогда прослывете тонкой штучкой и ориги-

налкой. Вы щедро делитесь мыслями с коллегами и 

выдаете яркие идеи по сто штук в минуту.

22 îêòÿáðÿ — малооблачно, ясно. Ветер юго-западный, 

5–6 м/сек. Температура ночью — 8 °С, днем — 17 °С.

23 îêòÿáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер переменный, 

2–4 м/сек. Температура ночью — 7 °С, днем — 13 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
югоо зазапападдны

Ãîðîñêîï íà 21 îêòÿáðÿ


