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Èíòåðåñíî 
è ñ ïîëüçîé
Íîâûé êëóá ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
«Ôåíèêñ» îòêðûëè íà äíÿõ ïîñëå 
ðåìîíòà â Íîâîáàâàðñêîì ðàéîíå.

Ñòð. 2 

Åñòü äîáðàÿ
òðàäèöèÿ
Ïðàçäíèê äëÿ æèâîòíûõ 
â Õýëëîóèí óñòðîèëè þííàòû 
Õàðüêîâñêîãî çîîïàðêà.

Ñòð. 2 

Ïåäàãîãè — 
âñåì ïðèìåð
Îêîëî 90% ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ âàêöèíèðî-
âàëèñü îò COVID-19.

Ñòð. 3 

ÕÀÐÜÊÎÂ
ÂÛÁÐÀË
ÌÝÐÀ

В 
целом выборы прошли максимально открыто и 

свободно, наблюдатели и доверенные лица канди-

датов имели доступ и к комиссиям, и к пресс-цен-

тру.  За избирательным процессом следили 1800 наблю-

дателей. В Комитете избирателей Украины отметили, что 

голосование в Харькове проходило спокойно, без грубых 

нарушений, и каждый желающий смог принять участие в 

волеизъявлении. 

Игорь Терехов поблагодарил всех, кто принял участие 

в выборах, заверив, что несомненно оправдает доверие 

харьковчан:

— Мы ожидали другую явку. Но, к сожалению, выска-

зывания одного из нардепов, которые прозвучали накану-

не выборов, сыграли свою роль. Тем не менее я благодарен 

всем харьковчанам, которые пришли проголосовать. Выбо-

ры прошли спокойно и без эксцессов. Харьков взял курс на 

развитие и будет его продолжать. Я храню верность традици-

ям, заложенным Геннадием Кернесом. У нашей команды есть 

четкий план действий, презентована Стратегия развития Харь-

кова, которая обречена на успех, и харьковчане своим выбором 

это подтвердили.

31 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 
ВЫБОРЫ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ГОЛОВЫ. ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ СОСТАВИЛА 
28,29 %. БЕЗОГОВОРОЧНУЮ ПОБЕДУ 
ОДЕРЖАЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ 
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ. ЗА НЕГО СВОИ ГОЛОСА 

ОТДАЛИ 146 240 ХАРЬКОВЧАН, 

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ  50,66  % 
ОТ ЧИСЛА ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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В 
выборах приняли участие бо-

лее 288 тысяч харьковчан. 

Председатель Харьковской 

городской территориальной избира-

тельной комиссии Елена Матвиенко 

сообщила, что всего в список изби-

рателей были включены 1 млн 19 тыс. 

175 избирателей. Списки голосовав-

ших на дому включали около 9 000 че-

ловек.

Комиссии сразу приступили к подсче-

ту голосов.  

 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО

Городская власть Харькова создала 

необходимые условия для безопасно-

го проведения внеочередных выборов в 

условиях пандемии COVID-19, заяви-

ла заместитель городского головы — 

управляющий делами исполнительного 

комитета Харьковского городского со-

вета Татьяна Чечетова-Терашвили.

Из резервного фонда бюджета тер-

риториальной громады на приобрете-

ние городской и районными террито-

риальными избирательными комис-

сиями средств индивидуальной защи-

ты, бесконтактных термометров, ан-

тисептических и дезинфицирующих 

средств было выделено 3 млн 721 тыс. 

796 грн.

— На всех избирательных участках 

была нанесена разметка для сохране-

ния социальной дистанции, установле-

ны контейнеры для сбора и утилизации 

средств индивидуальной защиты, орга-

низована влажная уборка и обработка 

контактных поверхностей, — сообщила 

вице-мэр.

Выборы Харьковского городского го-

ловы прошли в девяти избирательных 

округах, было создано 605 избиратель-

ных участков (550 — обычных, 55 — спе-

циальных).

 ЦЕЛЬ ОДНА — КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ

По состоянию на 14:00 31 октября в 

пунктах вакцинации, работавших на из-

бирательных участках, прививку против 

коронавирусной инфекции сделали бо-

лее 3 тыс. харьковчан.

Заместитель городского головы по 

вопросам здравоохранения и социаль-

ной защиты населения Светлана Гор-

бунова-Рубан отметила, что на изби-

рательных участках, расположенных в 

школах, работали 40 пунктов вакцина-

ции и один пункт в резерве. В наличии 

у медицинских бригад были вакцины 

«CoronaVac», «Pfizer», «AstraZeneca». 

— Кроме этих кабинетов, продолжа-

ют работать пункты вакцинации в поли-

клиниках, торговых центрах и на рын-

ках. Всего сегодня работают 150 меди-

цинских бригад — это 600 медицинских 

работников, 328 из которых — делают 

прививки на избирательных участках. У 

нас одна цель — как можно скорее сфор-

мировать коллективный иммунитет, — 

подчеркнула вице-мэр.

Также заместитель городского головы 

сообщила, что избирательные участки в 

23 больничных учреждениях города бы-

ли открыты вовремя и работали в штат-

ном режиме: 

— С небольшим опозданием открыл-

ся избирательный участок в городском 

перинатальном центре. Это связано с 

тем, что один из членов комиссии полу-

чил положительный тест на COVID-19, 

поэтому нужно было провести замену. 

 ОБОШЛОСЬ БЕЗ ГРУБЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

В полицию Харькова в день выборов по-

ступило 52 сообщения о возможных нару-

шениях законодательства. Все они зареги-

стрированы и проверены. Грубых наруше-

ний правопорядка не зафиксировано.

Открыто два уголовных производства: 

одно — по факту препятствования осу-

ществлению избирательного права или 

права участвовать в референдуме, рабо-

те избирательной комиссии, еще одно 

— по факту фальсификации, подлога, 

похищения, повреждения или уничто-

жения избирательной документации.

Полицейские продолжили нести служ-

бу на избирательных участках, поскольку 

на них возложена охрана избирательных 

бюллетеней и другой избирательной до-

кументации в помещениях избиратель-

ных комиссий и во время их транспорти-

ровки членами избирательных комиссий.

В
о многих зоопарках есть тра-

диция — в канун Хэллоуина 

животных угощают тыквами 

Джека. Не стал исключением и Харь-

ковский зоопарк.

Праздник для животных устроили 

юннаты Харьковского зоопарка. С 

утра они прослушали лекцию о тра-

дициях празднования Хэллоуина, а 

потом самостоятельно изготовили 

вкусные и полезные тыквы Джека. 

Вместо свечей в тыквы положили 

вкусняшки.

— Такая практика полезна и ин-

тересна не только нашим юным на-

туралистам, но и животным: кого-то 

из них привлекает тыква как эле-

мент развлечения, других же больше 

интересует ее содержимое. В обо-

их случаях положительные эмоции 

и новые впечатления получили как 

создатели тыкв Джека, так и живот-

ные, — рассказали в пресс-службе 

зоопарка.

И.о. мэра отметил, что такие центры должны быть со-

зданы в каждом микрорайоне города:

— Клубы по месту жительства необходимы прежде 

всего для гармоничного развития детей, здесь они смогут 

заниматься спортом, рисованием, музыкой, театральным 

искусством. Хорошо, что мы открыли новый клуб сейчас, 

на каникулах, и дети могут с пользой и интересно прово-

дить свободное время. Считаю, что мы должны развивать 

сеть таких центров и создавать условия для проведения 

разных кружков и секций.

В залах нового клуба «Феникс» общей площадью бо-

лее 400 кв. м будут работать секции каратэ, где занятие 

будет проводить чемпионка мира по традиционному ка-

ратэ Виктория Соколова, самбо — с тренером Сергеем 

Гусаренко, воспитавшим более 30 чемпионов и призеров 

Украины, а также кружок раннего развития под руко-

водством директора школы искусств, методиста высшей 

категории Натальи Волошко. 

Посещать клуб смогут жители микрорайона частного сек-

тора (Липовая Роща, Филипповка, Ледное, Новая Бавария).

ÂÛÁÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ

ÄÅÒÈ, 
ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ!
В детских поликлиниках Харькова 
начали вакцинировать против коронавируса 
детей в возрасте 12—17 лет. 
Привили уже 174 ребенка. 

З
аместитель Харьковского городского 

головы по вопросам здравоохране-

ния и социальной защиты населения 

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что 

31 октября прививки против коронавирус-

ной инфекции сделали 5 014 человек, среди 

которых 3,5 тыс. — в пунктах на избиратель-

ных участках, расположенных в школах:

— На участках работали 40 пунктов вакци-

нации и один был в резерве, шесть бригад де-

лали прививки на рынках, четыре — в торго-

вых центрах, двадцать — во взрослых поли-

клиниках. Учитывая такой массовый выход 

наших бригад, от харьковчан мы ожидали 

лучшего результата, которого, к сожалению, 

не получили. Поэтому я еще раз приглашаю 

харьковчан в наши пункты вакцинации и 

подчеркиваю, что прививка — единствен-

ный способ защиты от COVID-19.

Кроме того, заместитель городского го-

ловы отметила, что на сегодняшний день в 

городе вакцинировано 92,9 % медицинских 

работников и педагогов. 

Ñåé÷àñ ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå 
â ãîðîäñêèõ áîëüíèöàõ ïðîõîäÿò 
1 179 ÷åëîâåê ñ êîðîíàâèðóñîì, èç 
êîòîðûõ 81 ïàöèåíò — ñ âàêöèíàöèåé. 
Çà ïðîøåäøèå ñóòêè ãîñïèòàëèçèðîâàëè 
44 ÷åëîâåêà. Çàíÿòîñòü êîåê â ãîðîäå 
ñîñòàâëÿåò 76 %. Íà êèñëîðîäíîé 
ïîääåðæêå íàõîäÿòñÿ 897 áîëüíûõ, 
â îòäåëåíèÿõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè — 
96 ïàöèåíòîâ, íà àïïàðàòàõ 
èñêóññòâåííîãî äûõàíèÿ — 51 ÷åëîâåê.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ÁÓÄÓÒ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ 
ÑÅÒÜ ÊËÓÁÎÂ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Новый клуб по месту жительства «Феникс» открыли на днях после ремонта 

в Новобаварском районе, на ул. Петра Свинаренко, 9. Участие в мероприятии принял 

исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÌ ÇÎÎÏÀÐÊÅ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÕÝËËÎÓÈÍ
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Д
вумя дозами вакцинировались 

почти 76  % работников спе-

циализированных заведений и 

около 62  % воспитателей детских садов. 

Самые высокие показатели вакцинации 

(по крайней мере одной дозой) среди 

сотрудников дошкольных учреждений 

в Тернопольской (97,7  %), Харьковской 

(95,2  %), Донецкой (92,9  %) областях. 

Наибольшее количество вакцинирован-

ных (хотя бы одной дозой) педагогов в 

специализированных заведениях в Хер-

сонской (99,2  %), Запорожской (97,8  %) 

и Черкасской (97,3  %) областях.

По состоянию на 30 октября порог 

вакцинации в 80  % среди учителей спе-

циализированных заведений был до-

стигнут во всех областях страны.

 НАЗВАНА САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ 
ВАКЦИНА 

Самым безопасным вариантом из 

четырех вакцин, которые используют в 

Украине (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, 

CoronaVac и Moderna), является инак-

тивированная вакцина CoronaVac/

Sinovac Biotech. Она содержит в своем 

составе неактивный, «убитый» вирус, 

утверждает заведующая кафедры ин-

фекционных болезней Национально-

го медуниверситета имени Богомольца 

Ольга Голубовская: 

— Все только изучается, но я абсо-

лютна согласна, что по профилю без-

опасности самая хорошая из тех, что у 

нас есть, это CoronaVac. Ею вакцини-

рованы жители Китая, Индонезии и, 

если не ошибаюсь, Сингапура — все 

тихо-спокойно. Относительно того, по-

чему CoronaVac не хотят признавать в 

некоторых странах Евросоюза. На мой 

взгляд, это не медицинская, а экономи-

ческая причина. 

 ПРИВИВКА ОТ КОВИДА: 
КОМУ МОЖНО, КОМУ НЕЛЬЗЯ

Минздрав утвердил перечень меди-

цинских противопоказаний к вакцина-

ции против коронавируса. Всего в нем 

16 пунктов. Теперь в случае наличия 

противопоказаний врачи смогут вы-

давать справки, которые подтвердят 

необходимость освобождения от вак-

цинации. Правда, если окажется, что 

риск существует в отношении толь-

ко одной вакцины и можно привиться 

другой, документ об освобождении не 

выдадут.

AstraZeneca, Janssen. Абсолютным 

противопоказанием для вакцин на век-

торной платформе является тромбоз и 

тромбоцитопения. В первом случае речь 

идет о повышенной свертываемости 

крови и образовании сгустков, во вто-

рой, наоборот, о повышенной кровото-

чивости.

Конкретно AstraZeneca и Janssen про-

тивопоказаны лицам, у которых было 

одно из следующих состояний: гепари-

ноиндуцированная тромбоцитопения 

(HIT); синдром тромботических анти-

фосфолипидных антител (АФС); зна-

чительный венозный или артериаль-

ный тромбоз с тромбоцитопенией после 

применения вакцины против COVID-19 

на векторной платформе.

Для вакцинации беременных лучше 

отдавать предпочтение мРНК-вакцинам 

— Pfizer и Moderna. Если же беременная 

получила первую дозу векторной вакци-

ны или была вакциниро-

вана первой дозой до на-

ступления беременности, 

то колоть вторую можно 

только после надлежа-

щего информирования о 

сопоставлении рисков и 

пользы.

CoronaVac. Нельзя — бе-

ременным и кормящим 

грудью. Также от нее сле-

дует отказаться тем, кто 

имеет в анамнезе син-

дром Гийена — Барре.

Pfizer, Moderna. Абсо-

лютным противопоказа-

нием для этих вакцин являются такие 

проблемы с сердцем, как миокардит 

(воспаление сердечной мышцы) или пе-

рикардит (воспаление оболочки серд-

ца). Симптомы этих состояний включа-

ют усталость, прерывистый пульс, жар, 

боль в груди при глубоком вдохе. 

В списке общих противопоказаний 

для всех вакцин: острая болезнь с по-

вышением температуры выше 38 граду-

сов. Вакцинацию рекомендуют делать 

спустя две недели после выздоровления. 

Для тех, кто не был привит ни одной до-

зой и заболел COVID-19, прививку со-

ветуют делать не раньше чем через три 

месяца после начала болезни. Такие же 

рекомендации для тех, кто был привит 

первой дозой. Вторую — не раньше чем 

через 4 недели. Если во время ковида 

применялось лечение моноклональны-

ми антителами или реконвалесцентной 

плазмой — то прививаться можно не 

ранее чем через 90 дней. Абсолютным 

противопоказанием является аллерги-

ческая реакция на компоненты вакцины 

после первой дозы.

По словам главы комитета Рады по 

вопросам здоровья нации Михаила Ра-

дуцкого, в каждом конкретном случае 

решать, соответствует ли диагноз проти-

вопоказаниям, должен исключительно 

врач. При этом данные о пациентах, ко-

торым действительно противопоказана 

вакцинация, будут вносить в электрон-

ные системы охраны здоровья, а значит, 

документ об этом можно будет сгенери-

ровать в приложении «Дii».

Справки о противопоказаниях для 

вакцинации от COVID-19 начнут выда-

вать в начале ноября.

 ДАВАЙТЕ ЛЕЧИТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО

Врач и телеведущий Евгений Кома-

ровский рассказал о главных ошибках, 

которые допускаются при лечении ко-

ронавируса. По его словам, прием ан-

тибиотиков и гормональных препаратов 

при легком течении COVID-19 мешает 

выздоровлению:

— При показаниях пульсоксиметра 

более 93 — у человека легкая форма ко-

вида или начало болезни. В таком слу-

чае нужно предпринимать стандартные 

действия: ограничить употребление пи-

щи, обеспечить больному обильное пи-

тье и чистый прохладный воздух. Кате-

горически никакого постельного режи-

ма! Если высокая температура — прини-

майте парацетамол и ибупрофен. 

Заложен нос — промойте его соле-

вым раствором. И все.

При этом Комаровский счита-

ет недопустимым прием дексаме-

тазона или антибиотиков в начале 

болезни, поскольку эти препараты 

«убивают пациентов максимально».

Помимо этого, врач добавил, 

что амбулаторная помощь при 

COVID-19 не отличается от лече-

ния гриппа. 

— Что касается профилактики 

коронавируса. Всего два слова — 

вакцинация и вентиляция. Вакцинация 

людей и вентиляция помещений, мак-

симальный воздухообмен везде, — ре-

зюмировал он.

 ЧЕРЕЗ ПЛАСТЫРЬ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Австралийские ученые успешно вве-

ли подопытным мышам американскую 

вакцину от коронавируса с помощью 

пластыря с микроиглами. Лаборатор-

ные мыши получили препарат против 

коронавируса Hexapro, разработанный 

Техасским университетом (США).

Специальный пластырь разработан 

учеными из Квинсленда и австралийской 

биотехнологической компанией Vaxxas. 

Он оснащен микроиглами высокой плот-

ности, которые покрыты препаратом. 

— Пластырь прикладывается на 

несколько секунд к коже, через которую 

препарат впитывается в организм. Ощу-

щение при применении этого способа 

инъекции — как нажатие ногтя, — пояс-

нили ученые. 

Результаты доклинических испыта-

ний Hexapro, обнародованные в науч-

ном издании Science Advances, пока-

зали, что введение вакцины через пла-

стырь было более действенным, чем с 

помощью иглы: мыши быстрее произ-

водили иммунный ответ на COVID-19.

Теперь вакцину-пластырь планируют 

испытать на людях. Разработчики наде-

ются, что это ускорит прививание лю-

дей во всем мире, прежде всего в странах 

с низким и средним уровнем дохода:

— Вакцина в высушенном состоянии 

на пластыре сохраняет свои свойства в 

течение не менее 30 дней при температу-

ре 25 °C и в течение недели — при темпе-

ратуре 40 °C. Поэтому она не нуждается 

в холодном температурном режиме, как 

некоторые нынешние аналоги.

ÁÅÐÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐ Ñ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ!

Ïî äàííûì íà 1 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàí 851 íîâûé ñëó÷àé êîðîíàâèðóñà. 
Â Óêðàèíå çàôèêñèðîâàíî 13 936 íîâûõ ïîäòâåðæäåíèé, 
÷òî çíà÷èòåëüíî íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ âûõîäíûìè äíÿìè.

Â Õàðüêîâå îñåííèå êàíèêóëû â øêîëàõ ïðîäëÿòüñÿ äî 
7 íîÿáðÿ, ñîîáùèëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
ÕÃÑ Îëüãà Äåìåíêî. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî â ýòîì ãîäó 
øêîëüíûå êàíèêóëû íà÷àëèñü íà íåäåëþ ðàíüøå, 18 îêòÿáðÿ, 
÷òîáû ñäåðæàòü ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà.

В Украине по крайней мере одну дозу прививки 
от коронавируса получили почти 85  % работников детских 
садов и почти 92  % работников специализированных 
учебных заведений, сообщается на сайте Кабмина.
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 ПОЧЕМ ГАЗ И СВЕТ?

Самый низкий тариф на газ в ноябре составит 

7,788 гривни за кубометр, его предложил поставщик 

ETG.UA. Самое высокое предложение уже в который 

раз у поставщика «Энергия страны» — 38,35 грив-

ни за кубометр. Напомним, что в октябре месячный 

тариф на газ колебался в пределах от 7,99 гривни до 

31,06 гривни за кубометр газа.

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются 

от 7,80 гривни за кубометр до 13,50 гривни за кубо-

метр.

Если газопоставщика лишили лицензии или он 

обанкротился, то его потребители автоматически 

переходят на тарифы поставщика последней надежды 

(ППН). В Украине роль ППН исполняет государствен-

ная компания «Нафтогаз». Согласно постановлению 

Кабмина от 25 октября № 1102, правительством уста-

новлена предельная цена на тарифы поставщика по-

следней надежды. Для бытовых потребителей, то есть 

для рядовых украинцев он будет на уровне 7,96 гривни 

за кубометр. Для потребителей, являющихся бюджет-

ными учреждениями, учреждениями здравоохране-

ния государственной собственности и учреждениями 

здравоохранения коммунальной собственности, — 

16,8 гривни за кубометр.

Тариф на электроэнергию в ноябре не изменится 

и будет, так же как в октябре, зависеть от количества 

потребленных киловатт. Так что схема расчета тарифа 

будет такой: если домохозяйство (семья) потребило за 

месяц менее 250 киловатт в час — 1,44 гривни, если бо-

лее 250 киловатт в час — 1,68 гривни.

 ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОЛОСА

С 1 ноября 2021 года в Украине вступили в силу но-

вые правила дорожного движения (ПДД), согласно 

которым вводятся такие понятия, как «велосипедная 

полоса» и «велосипедный переезд». Также вводятся 

новые дорожные знаки и разметка. Для украинцев 

будут действовать новые диагональные пешеходные 

переходы и общие дороги для автомобилей и велоси-

педистов.

Теперь велосипедисты обязаны пересекать проез-

жую часть по велосипедному переезду. Если же его не 

будет — согласно ПДД. Также в местах, где регулирует-

ся движение, велосипедистам нужно будет пользовать-

ся сигналами регулировщика или светофора.

К черно-белой вертикальной разметке добавляется 

новая — желто-красная.

Также одним из важнейших изменений для води-

телей стало ограничение скорости вне населенных 

пунктов. Оно будет регулироваться шириной размет-

ки. Запрещено двигаться со скоростью 110 км/ч, если 

элемент дороги, отделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений, не выделен размет-

кой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2), разметки различаются 

между собой шириной — до 15 см и 20 см соответствен-

но.

Кроме того, согласно новым правилам, изменилось 

содержание понятия «государственные дороги». К 

трем общепринятым типам (международные, нацио-

нальные и региональные) добавлен четвертый — тер-

риториальные.

 ЛЬГОТАМ «ЕВРОБЛЯХЕРОВ» — КОНЕЦ

10 ноября прекращают действие законы об упрощен-

ной процедуре растаможивания автомобилей на евро-

номерах. Штрафы и не только ожидают «евробляхе-

ров», которые не воспользовались упрощенной про-

цедурой и не растаможили авто.

Сначала «евробляхерам» грозят штрафы в размере 

8,5 тыс. грн. После того как правоохранители переда-

дут данные, Государственная таможенная служба бу-

дет наказывать их большей суммой — 170 тыс. грн за 

превышение срока ввоза авто.

 НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В «ДІЇ»

В ноябре 2021 года для украинцев станут доступными 

еще три услуги в электронном сервисе «Дія», а именно: 

получение субсидий, назначение пенсий и услуги для 

внутренне перемещенных лиц.

Как заявлял министр цифровой трансформации 

Украины Михаил Федоров, на портале «Дія» появится 

услуга для внутренне перемещенных лиц, которым для 

получения выплат нужно каждые полгода появляться 

в госорганах и подтверждать информацию. Уже в но-

ябре украинцы смогут делать это онлайн в несколько 

кликов.

 НЕТ ПРИВИВКИ — НЕТ РАБОТЫ

С 8 ноября чиновников и педагогов, которые не вак-

цинировались против COVID-19, будут отстранять от 

работы. Ответственность за это несут руководители та-

ких сотрудников.

Чтобы выходить на работу, вакцинироваться обя-

зательно должны сотрудники: образовательных учре-

ждений; центральных органов исполнительной власти 

и их территориальных подразделений; местных госу-

дарственных администраций; предприятий, учрежде-

ний и организаций в сфере управления центральных 

органов исполнительной власти; учреждений и заве-

дений, оказывающих социальные услуги, учреждений 

защиты прав детей, реабилитационных учреждений; 

предприятий, учреждений и организаций из перечня 

объектов государственной собственности, имеющих 

стратегическое значение для экономики и безопасно-

сти государства.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ НЕ БУДЕТ

Ноябрь 2021 года состоит из 30 календарных дней, 

на выходные попадает 8 дней, а на рабочие — 22 дня 

соответственно. К сожалению, дополнительных дней 

отдыха в ноябре у украинцев не будет. Таких месяцев 

в году всего четыре. Помимо ноября, праздников, как 

правило, нет в феврале, июле и сентябре. 

Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 

14, 20, 21, 27, 28 числа.

Примечательно, что ноябрь богат на тематические 

даты и профессиональные праздники: 4 ноября отмеча-

ется День железнодорожника, 7 ноября будем поздрав-

лять работников социальной сферы, 9-го — День бух-

галтера, 14 ноября — День логопеда, 16 ноября — про-

фессиональный праздник работников радио и телеви-

дения, а 21-го — работников сельского хозяйства.

×ÒÎ ÏÐÈÍÅÑÅÒ 
ÓÊÐÀÈÍÖÀÌ ÍÎßÁÐÜ
Новые правила дорожного движения, обязательная вакцинация для отдельных категорий 

граждан, прекращение действия упрощенной процедуры растаможки автомобилей 

с еврономерами и другие нововведения ждут украинцев в последнем месяце осени. 
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OECD (Организация Экономического Сотрудниче-

ства и Развития) недавно опубликовала большое ис-

следование об образовании, в котором написала и о 

зарплатах учителей государственных школ в разных 

странах.

Эксперты отмечают, что зарплата влияет на то, будут 

ли абитуриенты выбирать профессию учителя и будут 

ли высококвалифицированные специалисты оставать-

ся в профессии, если им предложат альтернативу в дру-

гой сфере.

 СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ УЧИТЕЛЯ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Согласно исследованию, зарплаты учителей в стра-

нах, которые входят в OECD, в основном меньше, чем 

у других работников с высшим образованием.

Например, на каждый доллар, который получает 

условный банкир или инженер, педагог будет иметь от 

81 до 96 центов.

 ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ

В большинстве стран зарплата учителей растет вме-

сте с уровнем, на котором они преподают. То есть 

педагоги в сфере дошкольного образования обычно 

получают меньше всего, а учителя старших классов — 

больше всех.

Пример Дании или Литвы: двое учителей имеют 

15 лет опыта. Только один работает с дошкольника-

ми, а другой — со старшеклассниками средней шко-

лы. Поэтому зарплата второго на 25—30   % выше, чем 

у первого. 

Вот в Чили, Коста-Рике и Турции разница между 

зарплатами этих двух педагогов была бы не такой рази-

тельной — где-то до 5   %.

Кроме того, чем дольше учитель работает, тем 

больше ему платят. Зарплата учителя младших 

классов средней школы после 10 лет стажа будет на 

29   % выше, чем в начале карьеры. А после 15 лет — на 

38 % выше.

В целом зарплаты на пике педагогического развития 

— где-то после 25 лет преподавания — на 67   % выше, 

чем начальные.

Также зарплаты учителей со всевозможными квали-

фикациями преимущественно выше, чем у остальных. 

Например, педагог через 15 лет работы будет получать 

на 40   % больше, чем в начале карьеры.

Интересный факт: в Чили, Коста-Рике, Соединен-

ном Королевстве, Нидерландах, Венгрии, Корее и 

многих других странах за повышение профессиона-

лизма зарплату по меньшей мере удваивают. И что не-

маловажно — на фактическую зарплату учителей влия-

ют доплаты и бонусы. Подзаработать можно за участие 

в школьном управлении, большее количество часов 

преподавания, классное руководство, работу в инклю-

зивных классах и пр.

 ПОВЫШАЮТ 
ЛИ ЗАРПЛАТЫ 
УЧИТЕЛЯМ

За последние 20 лет зар-

платы учителей выросли в 

двух третях стран OECD. 

Так, более чем на 40 % ста-

ли больше платить воспи-

тателям и учителям сред-

ней школы в Израиле, а 

еще учителям начальной и 

средней школ в Ирландии.

Между тем на 5—14   % 

меньше стали зарабатывать педагоги в Греции, Фран-

ции и Японии. В среднем для всех стран с 2005 по 2020 

год на всех уровнях зарплаты выросли на 2—4   %.

Также почти всем учителям в Польше на протя-

жении последних десяти лет начали платить на 20   % 

больше. Это произошло вследствие го-

сударственной программы по постепен-

ному повышению учительских зарплат, 

которую запустили в 2007 году. Похожая 

ситуация — у австрийцев, немцев, ис-

ландцев и норвежцев.

Фактически на всех уровнях образова-

ния (дошкольного, начального, среднего 

и высшего) зарплаты становились выше 

пропорционально. Иная ситуация только 

в Израиле, где учителя в дошкольном об-

разовании стали получать на 50   % больше, 

начальной школы — на 42   %, а средней — 

на 44   %.

 ТАК КАКУЮ ЗАРПЛАТУ 
ПОЛУЧАЮТ УЧИТЕЛЯ 
ЗА РУБЕЖОМ

Высокоразвитые страны
В Канаде учитель с самыми распространенными 

классификациями получает от 40 тысяч долларов в год. 

Если работает в школе уже больше 15 лет — его зарпла-

та вырастает до 72 тысяч долларов в год. 

В США начинающие могут заработать 

42 тысячи долларов в год, а опытные — 

62 — 66 тысяч.

Зарплаты немецких педагогов от-

личаются в зависимости от уровня, на 

котором они преподают. Например, в 

дошкольном образовании в начале ка-

рьеры можно получать где-то 65 тысяч 

долларов в год, а после 15 лет — уже 

80 тысяч. Зато если учитель работает со 

старшеклассниками, то сначала может 

зарабатывать примерно 75 тысяч дол-

ларов в год, а со временем — 91 тысячу.

У японцев учителя начинают с 30 ты-

сяч долларов в год и через 15 лет могут 

заработать до 49 тысяч независимо от 

уровня, на котором они преподают.

Страны ближнего зарубежья
В Польше учителя с минимальным 

опытом получают 19 тысяч долларов в 

год, а более опытные специалисты — 

31 тысячу.

В Венгрии и начинающие, и педаго-

ги, которые работают годами, получают 

меньше, чем в Польше. Зарплата здесь 

стартует с 16 тысяч долларов в год и со 

временем может вырасти до 20 тысяч.

В Литве ситуация самая благоприят-

ная — в начале работы можно получать 

29 тысяч долларов в год. С опытом за-

работная плата вырастет до 33 тысяч.

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ УЧИТЕЛЯ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ МЕНЬШЕ ДРУГИХ

В США учитель будет зарабатывать от 59 до 66 цен-

тов на каждый доллар другого специалиста с высшим 

образованием, который работает в течение полного ра-

бочего дня. Во Франции — от 80 до 99 центов, а в Бри-

тании — от 84 до 93 центов.

Зато чуть больше других специалистов могут полу-

чать педагоги средней школы в Германии, старшей и 

средней школы в Финляндии.

Эстонские учителя зарабатывают от 73 до 95 центов 

на каждый доллар других специалистов с высшим об-

разованием. Словацкие — от 56 до 75 центов. Наихуд-

шая ситуация у венгерских педагогов — учителя полу-

чают только 58 — 66 центов на каждый доллар зарпла-

ты другого работника.

Между тем больше других зарабатывают учите-

ля-латвийцы — от 1,07 до 1,48 доллара на каждый дол-

лар. В Литве также зарплаты педагогов немного выше, 

чем у остальных, — на каждый доллар они получают 

1,19 доллара.

Что же касается зарплат украинских учителей, то в 

начале 2021 года они выросли на 20   %, а с декабря вы-

растут еще почти на 9   %. В МОН обещают, что в следу-

ющем году учителям стоит ждать повышения в размере 

10   % к зарплате.

Источник: «Освіторія»

ÏÎ×ÅÌ Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÄ?
В декабре украинским учителям должны поднять зарплату 
почти на 10 %. Но в целом большинство педагогов в Украине 
хотели бы получать больше. И часто сравнивают свой доход
с доходом коллег других стран. Сколько платят учителям 
за границей, за что можно получить надбавку и от чего 
зависит их зарплата? Интересные детали — в статье. 
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– Чи може громадське об’єднання 
здійснювати діяльність без статусу 
юридичної особи та які права мають та-
кі громадські об’єднання? 

Громадське об’єднання може здій-

снювати діяльність зі статусом юридич-

ної особи або без такого статусу. При 

створені громадського об’єднання йо-

го засновники приймають рішення про 

створення громадського об’єднання зі 

статусом юридичної особи або без тако-

го статусу.

Для здійснення своєї мети (цілей) 

громадське об’єднання, у тому числі 

громадське об’єднання, що не має ста-

тусу юридичної особи, має право:

• вільно поширювати інформацію 

про свою діяльність, пропагувати свою 

мету (цілі);

• звертатись у порядку, визначеному 

законом, до органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядуван-

ня, їх посадових і службових осіб з про-

позиціями (зауваженнями), заявами 

(клопотаннями), скаргами;

• одержувати в порядку, визначено-

му законом, публічну інформацію, що 

знаходиться у володінні суб’єктів влад-

них повноважень, інших розпорядни-

ків публічної інформації;

• брати участь у порядку, визначе-

ному законодавством, у розробленні 

проєктів нормативно-правових ак-

тів, що видаються органами держав-

ної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери ді-

яльності громадського об’єднання та 

важливих питань державного і суспіль-

ного життя;

• проводити мирні зібрання;

• здійснювати інші права, не заборо-

нені законом.

– Чи існують строки, у межах яких 
громадським формуванням необхідно 
повідомляти про своє створення та/або 
про прийняті зміни?

Так, чинним законодавством встановле-

ні певні строки та терміни для громадських 

формувань. Подання документів з пору-

шенням встановленого законодавством 

строку для їх подання є однією з підстав 

для зупинення розгляду документів, вста-

новлених пунктом 7 частини першої стат-

ті 27 Закону України «Про державну реє-

страцію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань».

Для уникнення таких обставин та 

своєчасного повідомлення суб’єкта 

державної реєстрації нагадуємо стро-

ки, що встановлені чинним законо-

давством, у межах яких громадським 

формуванням необхідно звернутися до 

суб’єкта державної реєстрації для про-

ведення реєстраційних дій, пов’язаних 

зі створенням громадського формуван-

ня та/або з реєстрацією змін:

• протягом 60 днів з дня прийняття 

відповідного рішення — для громад-

ського об’єднання;

• 10-денний строк після прийняття 

відповідного рішення — для політич-

ної партії, структурного утворення по-

літичної партії, передбаченого статутом 

політичної партії;

• 60-денний строк — для організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців;

• 60-денний строк — для творчої 

спілки, територіального осередку твор-

чої спілки;

• протягом 15 днів — для постійно ді-

ючого третейського суду в разі внесення 

змін до Положення про постійно діючий 

третейський суд та  /  або регламенту тре-

тейського суду, або списку третейських 

суддів постійно діючого третейського суду.

Юстиція інформує

К
риза в галузі охорони здоров’я, 

викликана пандемією COVID-19, 

виявила нагальну потребу ще 

більше контролювати стан серця. Вико-

ристання можливостей цифрової охоро-

ни здоров’я: телемедицини, встановлення 

спеціальних додатків на телефони для про-

філактики та лікування серцево-судинних 

захворювань у всьому світі — нагальна ме-

та світової спільноти в 2021 році. 

За даними статистики, в Харкові за 

6 місяців 2021 року зареєстровано: 

• гіпертонічна хвороба — 

157 475 випадків;

• ішемічна хвороба серця — 

130 394 випадки; 

• інфаркт міокарда — 819 ви-

падків; 

• інсульт — 1473 випадки. 

Причини виникнення серцевої 
патології: 

• біологічні фактори: вік, 

стать, спадковість, генетич-

ні фактори, цукровий діабет і 

ожиріння; 

• поведінкові фактори: харчові звич-

ки, паління, низька рухова активність, 

вживання алкоголю, стреси. 

Наявність навіть одного з факторів 

ризику збільшує смертність чоловіків у 

віці 50–69 років в 3,5 раза, а поєднана 

дія кількох чинників — в 5–7 разів. 

Найбільш поширеними симптомами 

серцево-судинних захворювань є болі або 

неприємні відчуття в області грудної кліт-

ки, за грудиною, задишка, набряклість 

нижніх кінцівок, підвищення артеріаль-

ного тиску, запаморочення і головні болі, 

перебої в роботі серця, підвищена стом-

люваність тощо. Ці симптоми мають різну 

ступінь важкості та можуть проявлятись 

ізольовано або в поєднанні між собою. 

Профілактика захворювань серця і су-
дин полягає в дотриманні наступних ре-
комендацій: 
Правильний раціон харчування. За 

рекомендаціями ВООЗ, збалансований 

раціон харчування має включати не мен-

ше 400 г овочів і фруктів на добу; про-

дукти, що містять поліненасичені жирні 

кислоти, — морепродукти, рибу — 2 ра-

зи на тиждень; рослинні олії (оливкова, 

кукурудзяна, соняшникова) — близь-

ко 2 ст.л./добу; продукти, багаті калієм і 

магнієм (сухофрукти, горіхи, каші, пече-

на картопля). Слід обмежити вживання: 

легкозасвоюваних вуглеводів, у першу 

чергу цукру; продуктів, багатих на холе-

стерин (печінка, вершкове масло, смета-

на, вершки, яйця); алкоголю.

Зменшення споживання кухонної 
солі до 5 г/добу, зокрема в продуктах, що 

містять «приховану» сіль: копчені та ва-

рені ковбасні вироби, консервовані про-

дукти, хліб. Дослідження показали, що, 

якщо обмежити вживання солі, 

ризик інфаркту міокарда може 

знизитися на 25 %. 

Регулярна фізична актив-
ність і контроль маси тіла. Здо-

ровим людям рекомендована 

будь-яка фізична активність 

протягом 30–45 хв. 4–5 разів на 

тиждень. Для пацієнтів з вста-

новленими серцево-судинними 

захворюваннями рекомендації 

мають ґрунтуватися на всебіч-

ному клінічному обстеженні, що 

включає результати проб наван-

таження. 

Надмірна вага підвищує ризик ро-
звитку ішемічної хвороби серця та ін-
ших захворювань, пов’язаних з атеро-
склерозом. Для оцінки своєї ваги ви-
користовуйте просту формулу визна-
чення індексу маси тіла (ІМТ): масу 
тіла (у кг) поділіть на квадрат росту (у 
м2). ІМТ до 24,9 — це нормальна ма-
са тіла; 25–29,9 — надлишкова маса 
тіла; 30–34,9 — ожиріння I ступеня; 
35–39,9 — ожиріння II ступеня; 40 і 
більше — ожиріння III ступеня. 

Відмова від паління. Люди, що 

палять, у 5 разів більше схильні до ри-

зику розвитку серцево-судинних за-

хворювань у порівнянні з однолітками, 

що не палять. Ризик розвитку інфарк-

ту або інсульту починає знижуватися 

відразу ж після припинення вживання 

тютюну, а через рік може знизитися на 

50%. 

Контроль артеріального тиску. 
Підвищення артеріального тиску на-

багато прискорює розвиток атеро-

склерозу та ішемічної хвороби сер-

ця. Тому найважливішим завданням 

є постійний контроль артеріально-

го тиску і підтримка його не вище 

140/90 мм рт. ст. 

Контроль рівня глюкози в крові, 
який не повинен перевищувати показ-

ники 3,3—5,5 ммоль/л, а глікований ге-

моглобін не має перевищувати 6,5 %. 

Зниження кількості стресів. 
Постійні психологічні перевантаження 

призводять до викиду гормонів стресу 

(катехоламінів і кортикостероїдів), які 

викликають спазм судин, прискорене 

серцебиття. Підвищення психологічної 

стресостійкості займає важливе місце в 

профілактиці серцево-судинних захво-

рювань. 

За інформацією КЗОЗ «Харківський 

міський центр здоров’я», у Харкові ви-

сококваліфікована медична допомога 

хворим з серцево-судинними захворю-

ваннями надається в ДУ «Національний 

інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН 

України», розташованому за адресою: 

пр. Любові Малої, 2а; КНП «Міська 

клінічна лікарня № 8» ХМР, розташова-

ному за адресою: вул. Салтівське шосе, 

266г; структурному підрозділі «Відділен-

ня кардіохірургії та невідкладної кардіо-

логії» ДУ «Інститут загальної та невід-

кладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН 

України», розташованому за адресою: 

в’їзд Балакірєва, 1.

ßÊ ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÑÂÎ  ÑÅÐÖÅ
Хвороби серця залишаються основною причиною смертності 

в усьому світі вже протягом 20 років. Проте ніколи ця група 

захворювань не забирала так багато життів, як на сьогоднішній день. 

З 2000 р. число випадків смерті від ішемічної хвороби серця зросло 

більш ніж на 2 мільйони і 2019 р. досягло майже 9 мільйонів, що 

складало 16 % усіх смертей у світі. 

Ñó÷àñí³ ä³àãíîñòè÷í³ ìåòîäè äîçâîëÿþòü ç âèñîêèì ð³âíåì 
äîñòîâ³ðíîñò³ âèçíà÷àòè ñòàí ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Êîíòðîëü 
àðòåð³àëüíîãî òèñêó, âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ë³ïîïðîòå¿ä³â, 
õîëåñòåðèíó, ãëþêîçè, êðåàòèí³íó, åëåêòðî- òà åõîêàðä³îãðàìà, 
õîëòåð³âñüêå ìîí³òîðóâàííÿ òà ³íø³ ìåòîäè ëàáîðàòîðíî¿ òà 
³íñòðóìåíòàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè äîïîìàãàþòü êîíòðîëþâàòè ñòàí 
ñåðöåâîãî ì’ÿçà, êëàïàí³â òà ñóäèí, à òàêîæ âèÿâëÿòè çì³íè 
ó ìåòàáîë³çì³.
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 

комунального закладу культури «Будинок 
культури Основ’янського району м. Харкова»

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культу-
ри не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та 
здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Департа-

менту культури Харківської міської ради;
— згода на обробку персональних даних відповідно до За-

кону України «Про захист персональних даних»;
— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, 

число, місяць, рік і місце народження, інформацію про грома-
дянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце 
роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), 
контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи ін-
шого засобу зв’язку; 

— довідка про наявність чи відсутність судимості;
— інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
— копія документу, що посвідчує особу;
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ської міської ради) або надсилаються на електронну адре-
су: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері 
культури не менше трьох років, вільне володіння держав-
ною мовою та здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати від-
повідні посадові обов’язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Де-

партаменту культури Харківської міської ради;
— згода на обробку персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»;
— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по бать-

кові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію 
про громадянство, відомості про освіту, трудову діяль-

ність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), контактний номер телефону, 
адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; 

— довідка про наявність чи відсутність судимості;
— інформаційна довідка з Єдиного державного реє-

стру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
— копія документу, що посвідчує особу;
— копія документів про вищу освіту;
— два рекомендаційні листи довільної форми;
— мотиваційний лист довільної форми.
Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна відпустка 

тривалістю 24 календарних днів та додаткова оплачувана від-
пустка строк 7 календарних днів (ненормований робочий день).

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення. 

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першому за-
сіданні конкурсна комісія розглядає документи конкур-
сантів на відповідність кваліфікаційним вимогам, на дру-
гому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з 
кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації 
проектів Програм розвитку закладу на 1 і 5 років. 

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 64, кім. 221 (Департамент культури Харків-
ської міської ради) або надсилаються на електронну адре-
су: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері 
культури не менше трьох років, вільне володіння держав-
ною мовою та здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати від-
повідні посадові обов’язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Де-

партаменту культури Харківської міської ради;
— згода на обробку персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»;
— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по бать-

кові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію 
про громадянство, відомості про освіту, трудову діяль-

ність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), контактний номер телефону, 
адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; 

— довідка про наявність чи відсутність судимості;
— інформаційна довідка з Єдиного державного реє-

стру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
— копія документу, що посвідчує особу;
— копія документів про вищу освіту;
— два рекомендаційні листи довільної форми;
— мотиваційний лист довільної форми.
Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна відпустка 

тривалістю 24 календарних днів та додаткова оплачувана від-
пустка строк 7 календарних днів (ненормований робочий день).

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення. 

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першому за-
сіданні конкурсна комісія розглядає документи конкур-
сантів на відповідність кваліфікаційним вимогам, на дру-
гому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з 
кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації 
проектів Програм розвитку закладу на 1 і 5 років. 

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 64, кім. 221 (Департамент культури Харків-
ської міської ради) або надсилаються на електронну адре-
су: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері 
культури не менше трьох років, вільне володіння держав-
ною мовою та здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати від-
повідні посадові обов’язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Де-

партаменту культури Харківської міської ради;
— згода на обробку персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»;
— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по бать-

кові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію 
про громадянство, відомості про освіту, трудову діяль-

ність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому 
числі на виборних посадах), контактний номер телефону, 
адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; 

— довідка про наявність чи відсутність судимості;
— інформаційна довідка з Єдиного державного реє-

стру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
— копія документу, що посвідчує особу;
— копія документів про вищу освіту;
— два рекомендаційні листи довільної форми;
— мотиваційний лист довільної форми.
Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна відпустка 

тривалістю 24 календарних днів та додаткова оплачувана від-
пустка строк 7 календарних днів (ненормований робочий день).

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення. 

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першому за-
сіданні конкурсна комісія розглядає документи конкур-
сантів на відповідність кваліфікаційним вимогам, на дру-
гому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з 
кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації 
проектів Програм розвитку закладу на 1 і 5 років. 

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 64, кім. 221 (Департамент культури Харків-
ської міської ради) або надсилаються на електронну адре-
су: е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 

комунального закладу культури 
«Центральна бібліотека ім. І.Я. Франка 

централізованої бібліотечної системи 
Новобаварського району м. Харкова»

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культу-
ри не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та 
здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 
— заява про участь у конкурсі на ім’я директора Департа-

менту культури Харківської міської ради;
— згода на обробку персональних даних відповідно до За-

кону України «Про захист персональних даних»;
— автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, 

число, місяць, рік і місце народження, інформацію про грома-
дянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце 
роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), 
контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи ін-
шого засобу зв’язку; 

— довідка про наявність чи відсутність судимості;
— інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
— копія документу, що посвідчує особу;
— копія документів про вищу освіту;
— два рекомендаційні листи довільної форми;
— мотиваційний лист довільної форми.
Умови праці: посадовий оклад, премія, щорічна відпустка 

тривалістю 24 календарних днів та додаткова оплачувана від-
пустка строк 7 календарних днів (ненормований робочий день).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення. 

Конкурс буде складатись з двох етапів: на першому засіданні 
конкурсна комісія розглядає документи конкурсантів на відпо-
відність кваліфікаційним вимогам, на другому засіданні кон-
курсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої 
заслуховує публічні презентації проектів Програм розвитку за-
кладу на 1 і 5 років. 

Документи приймаються за адресою: 61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 64, кім. 221 (Департамент культури Харків-
ської міської ради) або надсилаються на електронну адресу: 
е-mail: dep_kult@.kharkov.ua.

Довідки за телефонами: (057) 725-22-86, 725-22-69.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Харківський літературний музей»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Будинок культури Холодногірського району м. Харкова»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова централізованої бібліотечної системи Індустріального району м. Харкова»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім. В.Г. Бєлінського 
централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Харкова»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Підлітковий клуб «Ровесник» м. Харкова»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Муніципальний центр культурних ініціатив»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка централізованої бібліотечної 

системи Холодногірського району м. Харкова»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА 
комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім. Д.І.Писарєва централізованої бібліотечної системи Немишлянського району м. Харкова»
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ХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ

По горизонтали: 1. Умышленное нанесение ущер-

ба имуществу с использованием огня. 4. Порода 

собак. 7. Род травянистых многолетних растений 

семейства ароидных. 8. Твердые атмосферные 

осадки. 9. Условный язык обособленной социаль-

ной или профессиональной группы. 11. Шут, паяц. 

12. Регистрация с количественной или качествен-

ной стороны чего-либо. 13. Заключение под стра-

жу. 15. Разговор. 17. Судья в спортивном соревно-

вании. 19. Растение, отвар листьев которого приме-

няется при лечении воспалений ротовой полости и 

горла. 22. Помещение для собак. 25. Мнение, вы-

сказанное кому-нибудь по поводу того, как ему по-

ступить. 26. Часть стола для бильярда. 28. Судьба, 

участь. 29. В буддизме: духовный наставник, учи-

тель. 30. Минеральная краска, имеющая обширное 

применение в малярном деле. 31. Очертание губ. 

32. В древнегреческой мифологии: титан, восстав-

ший против богов. 33. Тропическое и субтропиче-

ское растение семейства бобовых.

По вертикали: 1. В строительной механике: вер-

тикальное перемещение точек оси элемента. 

2.  Живопись на бытовые сюжеты. 3. Крупная 

северная водоплавающая птица. 4. След, остав-

ляемый в воздухе пулей, ракетой, снарядом. 

5. Кушанье из мелко нарезанной рыбы с пряной 

и острой приправой. 6. Руководитель высше-

го учебного заведения. 8. Чувственная страсть. 

10. Самый распространенный из оптических при-

боров. 13. Письменное приветствие в ознаменова-

ние юбилея. 14. Опека над имуществом. 16. Прием 

пищи. 18. Частокол. 19. Нечто лишнее, ненужное. 

20. Звук, издаваемый при ударе зубов друг о друга. 

21. Молочнокислый продукт. 22. Старейший род 

сухопутных войск. 23. Минеральное вещество. 

24. Фруктовое дерево. 27. Проявление души и ду-

ха человека. 28. Ящик для опускания бюллетеней 

при тайном голосовании.

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Возможна проверка на крепость духа, и тот, кто вы-

держит ее с честью, быстро обзаведется новым спут-

ником жизни или в очередной раз простит старого. 

Если вас ничего не радует, лучший совет — побесе-

дуйте с психологом.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Постоянство усилий способствует закреплению 

достигнутого результата. Дела идут успешно и ровно. 

Доходы лучше всего вложить в перспективное дело.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Этот день сложится спокойно, если вы воздержи-

тесь от любых пререканий с шефом и ни в чем не 

станете прекословить чиновникам вышестоящих 

инстанций. Вечер посвятите семье.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Этот день принесет гармонию и возможность ис-

править ошибки. Гороскоп на день способствует 

психологической мобильности, изменчивости. Надо 

ориентироваться на главное, не заниматься мелоча-

ми.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Счастье сопутствует вам в игре, но есть опасность 

растраты всего выигрыша. Не поддавайтесь желанию 

повторить однажды достигнутый успех. День могут 

продолжить благоприятные тенденции. 

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Хорошее время для активных действий в продви-

жении по служебной лестнице. Ваши энергичность и 

творческий потенциал будут по достоинству оцене-

ны начальством.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Ремонтные и строительные работы отнимут много 

сил и времени. Но вы останетесь довольны результа-

том. Если вы испытывали колебания по поводу при-

обретения земельного участка или дачного домика, 

можете принимать окончательное решение.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Сегодня лучше воздержаться от бурной деятельно-

сти, но можно оформлять документы, давать пись-

менные обязательства, обращаться в государствен-

ные инстанции, подавать судебные иски. 

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
У многих сегодня появится время на то, чтобы обес-

печить уют своим домочадцам. Вы будете способны 

вкладывать в своих родных душу и сердце. Не ждите 

слов благодарности, просто живите для них.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вы сможете подняться по служебной лестнице, 

укрепить авторитет в семье, но доходы пока не силь-

но вырастут. Вопросы с конкурентами старайтесь ре-

шать мирно, на взаимовыгодных условиях.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Благоприятны поездки, денежные обмены, новые 

знакомства, контакты. Решайте проблемы взаимо-

отношений, не добивайтесь выгоды лишь для себя. 

Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вы будете склонны прислушиваться к чужим со-

ветам в отношении своего здоровья. Однако следует 

быть осторожнее. Не все средства, которые помогли 

другим, подходят для вас. 

3 íîÿáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 

5 м/сек. Температура ночью — 9 °С, днем — 12 °С.

4 íîÿáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 

5 м/сек. Температура ночью — 10 °С, днем — 12 °С.

Если вы заметили, что ваша стиральная маши-

на стала плохо работать, первым делом выясните, 

в чем причина. Утечка воды — самая распростра-

ненная проблема. Внимательно проверьте рези-

ну дверцы на предмет повреждений. Если дело в 

этом, вам просто нужно ее заменить. Грязь или 

твердый налет также блокирует путь и застав-

ляет воду вытекать обратно. Если вы обнаружите 

следы сухого мыла или другого материала, хоро-

шенько очистите это место.

Останавливается на середине цикла. Машина мо-

жет сделать паузу, пока доливается или, наобо-

рот, сливается необходимое количество воды, в 

зависимости от выбранного режима стирки. Но 

если ситуация затянулась, причиной может стать 

засор или неправильное положение сливного 

шланга.

Фильтр. Это задача, которую вы не должны иг-

норировать, желательно решать ее с определен-

ной периодичностью, чтобы ваша одежда выхо-

дила чистой и хорошо пахла. Вы знаете, что остат-

ки всего остаются в фильтре. Нормально то, что, 

когда вы открываете его, начинает вытекать ско-

пившаяся вода. Затем вы должны снять фильтр и 

удалить остатки, отложившиеся внутри фильтра 

или внутри насоса.

Барабан и резиновая прокладка стиральной машины
— это поверхности, которые очень подвержены 

воздействию влаги и на которых быстро образует-

ся плесень. Поэтому после каждого использова-

ния следует давать барабану хорошо проветрить-

ся. Для очистки барабана желательно поставить 

длительный цикл в стиральной машине без оде-

жды и с максимальным уровнем воды. Резиновую 

прокладку следует очищать тканью, смоченной 

водой с моющим средством, которое выбирают в 

зависимости от степени загрязнения.

Еще одна деталь, которой часто не уделяют 

должного внимания, — это кювета для моющих 
средств. Достаточно каждые три-четыре месяца ее 

снимать и промывать теплой водой. Постарайтесь 

удалить все оставшееся мыло, кондиционер для 

белья или любой другой прилипший продукт. 

Ñåãîäíÿ íàì òðóäíî ïðåäñòàâèòü 
ñâîé áûò áåç ñîâðåìåííîé ñâîé áûò áåç ñîâðåìåííîé 
ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ïîýòîìó, ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ïîýòîìó, 
êîãäà îíà âûõîäèò èç ñòðîÿ, ýòî êîãäà îíà âûõîäèò èç ñòðîÿ, ýòî 
ðàâíîñèëüíî êàòàñòðîôå. Áåçóñëîâíî, ðàâíîñèëüíî êàòàñòðîôå. Áåçóñëîâíî, 
ïðè ñåðüåçíîé ïîëîìêå ïðèäåòñÿ ïðè ñåðüåçíîé ïîëîìêå ïðèäåòñÿ 
îáðàòèòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì. îáðàòèòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì. 
Îäíàêî ìíîãîå òàêæå çàâèñèò Îäíàêî ìíîãîå òàêæå çàâèñèò 
îò âíèìàòåëüíîãî è áåðåæíîãî îò âíèìàòåëüíîãî è áåðåæíîãî 
îòíîøåíèÿ ê áûòîâîé òåõíèêå. îòíîøåíèÿ ê áûòîâîé òåõíèêå. 

Ãîðîñêîï íà 2 íîÿáðÿ

ÏÎÃÎÄÀ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe

По горизонтали: 6. Каракулеводство. 9. Пульсар. 12. Водо-
ем. 13. Эскорт. 17. Подкормка. 19. Йога. 20. Рыба. 21. Нужда. 
22. Суржа. 23. Труд. 24. Фора. 25. Рояль. 26. Лапти. 27. Обои. 
30. Кокс. 31. Сепарация. 34. Ананас. 35. Тандем. 36. Эсминец. 
40. Ценообразование.

По вертикали: 1. Гравер. 2. Гуру. 3. Цепь. 4. Мода. 5. От-
тиск. 7. Злоупотребление. 8. Термобарокамера. 10. Лодка. 
11. Смерд. 14. Гондольер. 15. Оккупация. 16. Мандрил. 18. Гра-
фика. 28. Гарем. 29. Сатин. 32. Сажень. 33. Саронг. 37. Сабо. 
38. Ишак. 39. Енот.

×ÒÎÁÛ ÑÒÈÐÊÀ×ÒÎÁÛ ÑÒÈÐÊÀ
ÏÐÈÍÎÑÈËÀ ÐÀÄÎÑÒÜÏÐÈÍÎÑÈËÀ ÐÀÄÎÑÒÜ
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