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Ðàäîñòíîé 
Õàíóêè!

Â Õàðüêîâå îòìå÷àþò 
Õàíóêó — îäèí èç ãëàâíûõ 
èóäåéñêèõ ïðàçäíèêîâ.

Ñòð. 2 

Çàñèÿåò 
ÿð÷å âñåõ 

Õàðüêîâ óêðàøàþò 
ê íîâîãîäíèì 
ïðàçäíèêàì.

Ñòð. 2 

Íîâîå 
î ñóáñèäèÿõ

Êàáìèí âíåñ ðÿä 
èçìåíåíèé â óñëîâèÿ 
íàçíà÷åíèÿ ñóáñèäèé.

Ñòð. 5 

ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК ОТМЕТИЛ 100 ДНЕЙ РАБОТЫ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

З
а это время зоопарк посетили ты-
сячи жителей Харькова и области, в 
том числе дети льготных категорий. 

Благодаря отзывам посетителей работу 
зоосада продолжают улучшать.

— Эти 100 дней многому нас научили. Мы 
поняли, как лучше убирать территорию, как 
организовать режим дня животных в зави-
симости от их характера и особенностей. 
Животным жить стало лучше. Наши сотруд-
ники могут удовлетворить все потребности 
питомцев, — рассказал во время встречи с 
журналистами 30 ноября директор зоопар-
ка Алексей Григорьев.

Сейчас в зоопарке содержится более ты-
сячи разных видов животных, разработан 
план развития их популяции совместно с 
харьковскими учеными и специалистами 

Европейской ассоциации зоопарков и аква-
риумов. Также Харьковский зоопарк участ-
вует в программе по сохранению разных ви-
дов животных, среди которых — амурские 
тигр и леопард.

Харьковский городской голова Игорь 
Терехов: «Зоопарк является националь-
ным объектом, архиважным для Харько-
ва, который способен поднять город на 
высочайший уровень. В наш зоопарк бу-
дут приезжать все, потому что здесь нет 
клеток, потому что здесь роскошная кол-
лекция животных. А через 2 года еще по-
явится и океанариум!» 

Продолжение на стр. 7 

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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У 
своєму інтерв’ю заступник мера зазначив, що всі ре-

зонансні ДПТ протягом останнього часу на контролі 

в Генеральній прокуратурі, у СБУ, у нардепів:

— Проблема винесена на державний рівень, і є великі 

сподівання, що ці резонансні справи зрушать з місця. Те, 

що зараз коїться не тільки на дорогах Харківщини, а й усієї 

країни, — це жах. Харківщина на слуху, бо тут страшні 

ДТП сталися одна за одною. Буквально тиждень тому 

було опитування щодо ДТП, яке скоїв Микола Хар-

ківський. Більш ніж 60 % опитаних харків’ян назвали 

все це, скажу російською мовою, «беспределом». Ми 

спостерігаємо людей, які, нічого не боячись, просто 

граються на дорозі.

 ГЕТЬ ВІДЧУТТЯ БЕЗКАРНОСТІ!
— Відповідальність треба підвищувати. Закони що-

до покарання винуватців ДТП я зробив би значно жорсткіши-

ми. Якщо сів за кермо напідпитку, скоїв ДПТ навіть без по-

страждалих, повинно бути кримінальне покарання. Людина 

має розуміти, що вона не відбудеться штрафом або хабарем. 

Можливо, не сяде в тюрму, а щонайменше отримає умовний 

термін. Але вже буде відбиток на все життя. Особливо про це 

повинні подумати молоді люди. Такий вчинок може зіпсувати 

їхню кар’єру. Багато хто після цього вже не зможе піти в депу-

тати або на держслужбу.

 ЩО РОБИТЬ МІСЬКА ВЛАДА 
— Наше місто розвивається, стає більш заможним, кількість 

транспортних засобів збільшується. Нам слід змінити філо-

софію роботи наших пристроїв в організації дорожнього ру-

ху. Для цього ми спільно з ЄІБ (Європейський інвестиційний 

банк) розробляємо проєкт Диспетчерського центру моніто-

рингу та управління засобами організації дорожнього руху. 

Цей центр наразі працює і стане потужним центром міжна-

родного класу. Проєкт дасть можливість відслідковувати по-

токи автівок, порушників. Механізм такий: інформація 

буде передаватись на камери, оброблятись, правоохорон-

ці будуть мати доступ до потоку, МВС і СБУ — у першу 

чергу. Буде змога скоріше розкривати злочини. Наразі до 

тих камер, які вже є на дорозі, силовики мають доступ. 

Ми постійно і плідно співпрацюємо з правоохоронця-

ми. Збільшимо кількість камер, особливо на перехрестях. 

Це пр. Гагаріна, вул. Полтавський Шлях, пр. Незалежності, 

пр. Науки, пр. Московський, пр. Л. Ландау. Маємо охопити 

центр міста. Крім того, там будуть облаштовані знаки так зва-

ної «зеленої хвилі». Це якщо водій рухатиметься з рекомендо-

ваною швидкістю, яка буде зазначена на відповідних знаках, 

то він завжди потраплятиме на зелений сигнал світлофора. 

Наприклад, після реконструкції на ділян-

ці Московського проспекту можна побачити 

знаки із позначкою 45. Це означає, що водій, 

рухаючись із такою швидкістю, обов’язково 

буде потрапляти на зелене світло. Збудуємо 

таку систему. А тепер щодо коштів. Фінансує 

все це, як я зазначив, ЄІБ. Це кредит під ду-

же низький відсоток на 20 років уперед. Дуже 

вигідна для міста інвестиція. Кошторис близь-

ко 21 мільйона євро, не враховуючи ПДВ.

У Харкові наразі ми встановили два види камер. На Мо-

сковському проспекті камера фіксує правопорушення з від-

стані 30—40 метрів. 10 камер, які були встановлені МВС суміс-

но з містом, фіксують порушення зі 100 метрів. Ще кілька років 

тому питання зі встановлення камер піднімали на нараді в Каб-

міні. Механізм такий: камера фіксує порушення, обробляють-

ся дані; далі розподіляють кошти від сплати штрафів так: 50 % 

коштів від штрафу забирає собі держава, 20 % отримує МВС і 

30 % місто, яке інвестує в цей проєкт кошти. Це не бізнес у жод-

ному випадку! Адже ці камери треба утримувати, ремонтувати. 

І ми згодні. Від міської влади я звертався до нардепів на нараді, 

яка відбулася нещодавно у прокуратурі. Я сказав: пролобіюйте 

це питання в парламенті! Ми обов’язково підемо в банк по кре-

дит. Вони погоджуються, але відкрито кажуть, що Мінфін бло-

кує це рішення. Наразі нам для повноцінної роботи потрібно 

близько 200—250 камер. Вони дуже коштовні, близько 30 ти-

сяч доларів за одну. Ці камери стануть превентивним заходом 

для водіїв. Якщо водії розумітимуть, що відеофіксація є на цій 

ділянці дороги, то не будуть порушувати.

В ХАРЬКОВЕ ОТМЕЧАЮТ ХАНУКУ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ИУДЕЙСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ. МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ДО 6 ДЕКАБРЯ

В
озле Харьковской хораль-

ной синагоги 29 ноября 

выступил хор Харьковской 

еврейской школы и прошло фаер-

шоу. Радостной Хануки всем при-

сутствующим пожелал Харьковс-

кий городской голова Игорь Тере-

хов.

— Это очень светлый и семейный 

праздник, символизирующий побе-

ду добра над злом.

В этот день за праздничным сто-

лом встречаются родные, чтобы по-

здравить друг друга и побыть вме-

сте. Сегодня здесь много детей. Вы 

передаете традиции из поколения в 

поколение, и это очень ценно, — отме-

тил городской голова.

Считается, что в дни празднования 

Хануки в доме каждого иудея должна го-

реть ханукия — специальный под-

свечник с восемью светильниками. 

В первый праздничный вечер за-

жигают один светильник, во вто-

рой — два и так далее.

Представителей еврейской об-

щины поздравил главный раввин 

Харькова и Харьковской области 

Мойше Москович. Он отметил, 

что свечи ханукии освещают не 

только город, но и душу каждого чело-

века.

— Когда дома темно, когда, не дай бог, 

что-то не так, надо зажигать маленький 

огонь, который осветит наше общество, 

наш город. Дай бог, чтобы праздник все-

гда был осветлен и внутри нас было теп-

ло. Всем успехов! — сказал Мойше Мо-

скович.

После того как Мойше Москович и 

Игорь Терехов зажгли вторую свечу мено-

ры, возле синагоги запустили фейерверк.

В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноя-

бря по 6 декабря.

ÐÀÄÎÑÒÍÎÉ 
ÕÀÍÓÊÈ!

ÍÀÌ ÖÅ ÏIÄ ÑÈËÓ 
Як зменшити кількість ДТП та порушень ПДР у Харкові? 
Це одні з найболючіших наразі питань. Про те, як міська 
влада прагне зупинити сумну статистику трагедій 
на дорогах мегаполіса, розповів заступник міського 
голови з питань інфраструктури міста Євгеній 
Водовозов в інформаційно-аналітичній програмі 
«Насправді» на телеканалі Simon.

ÇÀÑÈßÅÒ 
ßÐ×Å ÂÑÅÕ 
Харьков продолжают украшать 
к новогодним праздникам.

Н
а площади Свободы уже 

завершили устанавливать 

главную городскую елку. 

Фото процесса харьковчане успели 

опубликовать в соцсетях. Торже-

ственное открытие главного симво-

ла Нового года состоится 19 дека-

бря, в День святого Николая.

В связи с работой ледового кат-

ка в Харькове до 31 марта 2022 го-

да запрещено движение транспорта 

по площади Свободы, на участке от 

перекрестка улиц Сумской и Свобо-

ды до Харьковского национального 

университета имени Каразина.

На этот период движение будет 

организовано по правой стороне 

площади Свободы: от улицы Сум-

ской до улицы Тринклера.

Харьковская новогодняя елка в 2018 г. 

была признана рекордсменкой Укра-

ины. Ее высота составила 40 метров 

49 сантиметров. Такая же елка укра-

шала площадь Свободы и в 2020 году.
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В ХАРЬКОВЕ ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ COVID-19 В РАЗЫ 
ПРЕВЫСИЛО ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ

З
аместитель Харьковского городского головы 

по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты населения Светлана Горбунова-Рубан 

на рабочем совещании 30 ноября сообщила, что всего 

за период наблюдения в городе лабораторно подтвер-

ждено 158 856 случаев забо-

левания COVID-19, 141 312 

пациентов выздоровели. 

На стационарном лечении 

находятся 877 харьковчан, 

14 756 человек лечатся ам-

булаторно.

— Пройден очень тяже-

лый пик. Ранее за неделю 

мы фиксировали до 8 тыс. новых случаев COVID-19. 

За прошедшую неделю имеем 1910 заболевших и 

5375 выздоровевших. То есть тенденция, когда количе-

ство выздоровевших превышает количество заболев-

ших в разы, сохраняется, — проинформировала Свет-

лана Горбунова-Рубан.

Вице-мэр также призвала харьковчан продолжить 

вакцинироваться против коронавируса, напомнив, что 

это единственная реальная возможность обезопасить 

себя и свое окружение.

— Для формирования коллективного иммунитета 

необходимо привить более 80 % взрослого населения 

и детей в возрасте от 12 до 17 лет. На данный момент 

всего с начала вакцинации две дозы вакцины получили 

694 274 человека.

В настоящее время в Харькове работают 34 пунк-

та вакцинации в городских поликлиниках, а также в 

территориальных центрах Немышлянского и Инду-

стриального районов и в амбулатории по ул. Довато-

ра, 7, в Новобаварском районе. Кроме того, центры 

массовой вакцинации против COVID-19 ежедневно 

функционируют на территории торговых центров 

«Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван», «Ни-

кольский», «Эпицентр» на пр. Гагарина, а также 

на шести рынках города — Центральном, Конном, 

Индустриальном, «Терминал» (Холодная Гора), 

«ХТЗ» и «Солли» (на рынках — кроме понедельни-

ка). Для получения прививки необходимо обяза-

тельно иметь при себе паспорт и код налогоплатель-

щика.

 ПРАВИЛА ДЛЯ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ 
УЖЕСТОЧАТ 

Кабмин внес изменения в Постановление № 1236, 

усилив карантинные правила для непривитых гра-

ждан. В первую очередь, изменения коснутся регионов 

«желтой» зоны.

— Теперь посещать общественные учреждения мож-

но будет только людям, которые получили, по крайней 

мере, одну прививку против COVID-19 или имеют 

отрицательный тест или сертификат о выздоровле-

нии. Эта же норма распространяется и на служащих. 

Ужесточение правил для невакцинированных нужно, 

чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую 

систему, ведь в стационары в большинстве попадают 

именно те пациенты, которые не получили полного 

курса прививки, — заявил глава Минздрава Виктор 

Ляшко.

Действующими для любых уровней эпиднебезопас-

ности остаются в силе следующие нормы, которые 

не отменяются и при наличии документов о вакцинации: 

работа учебных заведений, если на самоизоляции 

находится более 50 % соискателей образования и со-

трудников; пребывание на улицах без доку-

ментов, удостоверяющих личность; запрет 

самовольно покидать место самоизоляции 

или обсервации.

Все остальные ограничения, предусмотрен-

ные желтым уровнем, не будут действовать, 

если у всех работников и посетителей будет 

один из документов: «желтый» COVID-серти-

фикат или бумажная справка 063-О (действу-

ющие 30 дней); «зеленый» COVID-сертификат (дей-

ствующий 365 дней); международное свидетельство 

о вакцинации (действующее 365 дней); иностранный 

COVID-сертификат о прививках вакцинами, разре-

шенными ВОЗ (действует 365 дней); отрицательный 

результат ПЦР или экспресс-теста на определение ан-

тигена (действует 72 часа); сертификат о выздоровле-

нии от COVID-19 (действует 105 дней с даты установ-

ления диагноза).

Для работы и посещения заведений на желтом уров-

не достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь 

хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или 

временную справку 063-О, выданную семейным вра-

чом или прививающим врачом. Срок действия «желто-

го» сертификата уменьшили до 30 дней. Раньше он дей-

ствовал 120 дней.

Для соблюдения карантинных требований сотруд-

ники общественных учреждений должны проверять у 

посетителей все COVID-сертификаты путем считыва-

ния QR-кода мобильным приложением «Дія». После 

считывания на смартфоне проверяющего отобража-

ется статус сертификата COVID: действующий/недей-

ствительный. Без проверки и считывания сертификат 

COVID не считается предоставленным и проверен-

ным.

 ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ В «ДІЇ» 
В Минздраве рассказали, что нужно делать в случае 

возникновения проблем при генерировании сертифи-

ката о вакцинации в приложении или на портале «Дiя».

 НЕТ ДАННЫХ О ВАС. Если после запроса на со-

здание сертификата вы получили ответ «Нет данных о 

вас», попробуйте повторить попытку на портале «Дiя». 

Если и там не удалось, обратитесь к семейному вра-

чу или врачу, который делал прививку. Врач должен 

проверить следующие персональные данные: ФИО на 

украинском и английском языках; РНУКПН; УНЗР; 

дата рождения; актуальный номер телефона. Если у вас 

есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его 

карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПН и 

УНЗР. Также нужно проверить, нет ли дублей вашего 

профиля в системе или совпадений с профилем друго-

го пациента.

 ОШИБКА ПРИ ГЕНЕРАЦИИ СЕРТИФИКАТА. 
Если после запроса вы получили ответ «Ошибка ге-

нерации сертификата», то нужно обратиться к семей-

ному врачу или к врачу, который делал вам прививку, 

чтобы они проверили ваши персональные данные.

 СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ НЕДОСТУПЕН. 
Такая проблема возникает в случае, если ваши данные 

еще не внесли в систему. Если вы получили прививку, 

то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные 

внесли. Затем обновите приложение «Дiя» и сделайте 

повторный запрос на генерацию сертификата или сде-

лайте это на портале.

 ПРИВИТ НЕ В УКРАИНЕ. Если вакцинация была 

проведена за границей, то при генерации сертификата 

«Дiя» выдаст следующее сообщение: «Вы не вакцини-

ровались в Украине или данные о вакцинации внесены 

не тем врачом, который делал прививку». Сейчас лица, 

которые вакцинировались за пределами Украины, не 

могут сформировать COVID-сертификат, однако ми-

нистерство работает над такой возможностью.

 НОМЕР ПАРТИИ ВАКЦИНЫ ЛОЖНЫЙ. В слу-

чае, если «Дiя» выдала ошибку «Номер партии вакци-

ны ложный», вам необходимо обратиться к врачу, ко-

торый проводил прививки и вносил данные в систему, 

и попросить внести корректные данные. Пока врач 

этого не сделает, получить сертификат и международ-

ное свидетельство будет невозможно.

 К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОИЗОШЛА ОШИБКА. Если 

при попытке сгенерировать сертификат выплыло опо-

вещение «К сожалению, произошла ошибка», то реко-

мендация одна — обращаться к технической поддерж-

ке портала и приложения «Дiя».

 КОМБИНАЦИЯ ДОПУСТИМА 
В Украине, как и во многих других странах, разре-

шено в некоторых случаях комбинировать различные 

вакцины против COVID-19.

— Безусловно, лучше использовать одну и ту же 

вакцину для первой и для второй прививки. Однако, 

если вакцина, использовавшаяся при первой привив-

ке, недоступна или на первую дозу произошла тяже-

лая реакция, можно прививаться по следующей схеме: 

1-я доза — AstraZeneca, 2-я — Moderna или Comirnaty 

через 28 дней; 1-я доза — Comirnaty или Moderna, 2-я 

— Moderna или Comirnaty через 28 дней. Все вакцины 

AstraZeneca различных производителей (Covishield, 

AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый со-

став и технологию производства и являются взаимо-

заменяемыми. Приведенные схемы комбинирования 

различных вакцин были хорошо исследованы и при-

знаны безопасными и эффективными, — сообщили в 

Минздраве.

ÒÅÍÄÅÍÖÈß Ê ÂÛÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÞ

Ïî äàííûì íà 1 äåêàáðÿ, 
â Õàðüêîâå îôèöèàëüíî 

çàðåãèñòðèðîâàí 371 íîâûé 
ñëó÷àé êîðîíàâèðóñà. 

Â Óêðàèíå çà ìèíóâøèå ñóòêè 
çàôèêñèðîâàëè 11960 íîâûõ 

ïîäòâåðæäåíèé.

Ñìåðòíîñòü îò êîðîíàâèðóñà â ìèðå ñîêðàòèëàñü, 
ñîîáùèëè â ÂÎÇ: «Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ 

çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 47 òûñ. ñìåðòåé îò 
êîðîíàâèðóñà, ÷òî íà 10 % ìåíüøå, ïî ñðàâíåíèþ 

ñ ïðåäûäóùèìè ñåìüþ äíÿìè. Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé â ìèðå çàðàçèëèñü 

îêîëî 3,8 ìëí ÷åëîâåê. Íà Åâðîïó ïðèõîäèòñÿ 70 % 
çàôèêñèðîâàííûõ çà íåäåëþ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ è 
61 % ñìåðòåé: îòìå÷åí ïðèðîñò çàáîëåâàåìîñòè 
íà 7 %, òîãäà êàê ñìåðòíîñòü ñíèçèëàñü íà 2 %. 

Çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè çàðåãèñòðèðîâàí 
â Àôðèêå (íà 93 %) è Çàïàäíî-Òèõîîêåàíñêîì 
ðåãèîíå (íà 24 %). Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâåííî 

ìåíüøå ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ áûëî íà ìèíóâøåé íåäåëå 
â Àìåðèêå (íà 24 %) è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (íà 11 %). 

Ñìåðòíîñòü âûðîñëà â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (íà 
26 %) è Àôðèêå (íà 7 %), íî ñîêðàòèëàñü â Àìåðèêå 
(íà 36 %) è Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå (íà 8 %)».
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«ÝÌÈËÈ Â ÏÀÐÈÆÅ» 
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…
ДЕКАБРЬ — МЕСЯЦ БОЛЬШИХ ВОЗВРАЩЕНИЙ. КИНОМАНОВ ЖДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
КУЛЬТОВОГО СЕРИАЛА «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ», ВТОРОЙ СЕЗОН «ЭМИЛИ В ПАРИЖЕ», 
«ВЕДЬМАК» И НЕ ТОЛЬКО. VESTI.UA СОБРАЛИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ 
СЕРИАЛЬНЫЕ НОВИНКИ

 «БУМАЖНЫЙ ДОМ» — 3 ДЕКАБРЯ 
Создатели хита «Бумажный дом» решили продлить 

интригу, поэтому пятый, он же финальный, сезон шоу 

представили в двух частях. Первая вышла в сентябре, 

а вторую ждем 3 декабря. «Теперь банда будет втяну-

та в необратимые ситуации, в дикую войну. Это самая 

эпическая часть из всех, которые мы сняли», — говорит 

создатель шоу Алекс Пина. Судя по трейлеру, финал 

сериала будет динамичным и жестким: в тизере второй 

части пятого сезона Профессор говорит, что больше не 

позволит, чтобы кто-то погиб из-за ограбления, а за-

тем выходит из своего убежища с оружием в руках.

 «САДОВНИКИ» — 6 ДЕКАБРЯ 
Новый потенциальный хит HBO, у которого есть все 

шансы повторить успех других нашумевших крими-

нальных драм платформы. В «Садовниках» показана 

уникальная история любви Криса и Сьюзан Эдвардс 

(в главных ролях Оливия Колман и Дэвид Тьюлис), на 

первый взгляд обычной британской пары, которые ока-

зались в центре необычного расследования, когда в саду 

их дома в Ноттингеме были обнаружены два трупа. Ока-

залось, это тела родителей Сьюзан, убитых много лет 

назад. Эта история произошла в Британии в конце 90-х 

годов, а убийства были раскрыты только спустя 15 лет. 

 «ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…» — 
9 ДЕКАБРЯ 

Пожалуй, самый долгожданный сериал не только 

зимы, но и всего года — это продолжение культового 

«Секс в большом городе». Еще до премьеры переза-

пуск «Секса в большом городе» успел наделать не-

мало шума и инициировал в обществе дискуссию о 

возрасте и внешнем виде главных героинь. На первых 

кадрах со съемок заметно, что Сара Джесска Паркер, 

Синтия Никсон и Кристин Дэвис изменились и по-

старели — очевидно, это вызвало эмоциональную ре-

акцию в соцсетях.

 «СТАНЦИЯ ОДИННАДЦАТЬ» — 15 ДЕКАБРЯ 
В основе сериала — одноименный постапокалип-

тический роман 2014 года канадской писательницы 

Эмили Сент-Джон Мандел. Его действие происходит 

в недалеком будущем, в мире, который пострадал от 

последствий пандемии гриппа. В «Станции Одинна-

дцать» рассказывается о труппе шекспировских акте-

ров, которая путешествует по городам в районе Вели-

ких озер в Северной Америке.

Книга выиграла премию Артура Кларка как лучший 

научно-фантастический роман, а теперь ее экранизи-

ровал HBO. Судя по трейлеру, нас ждет увлекательный 

и пугающе актуальный сериал.

 «ВЕДЬМАК» — 17 ДЕКАБРЯ 
«Ведьмак» — один из самых популярных релизов 

Netflix: первый сезон фэнтези с Гэнри Кавиллом в 

главной роли посмотрели почти 80 миллионов чело-

век. В основе второго сезона — книги Анджея Сап-

ковского «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также 

рассказы из сборника «Меч Предназначения».

Во втором сезоне создатели сериала сосредоточи-

лись на развитии отношений между героями. Так, в 

фокусе сериала будут отношения между Геральтом и 

принцессой Цириллой (Фрея Аллан). Основное дей-

ствие будет происходить в крепости Каер Морхэн, в 

которой столетиями готовили ведьмаков.

 «ЭМИЛИ В ПАРИЖЕ» — 22 ДЕКАБРЯ 
«Эмили в Париже» стал одним из самых обсуждае-

мых сериалов 2020 года как в хорошем ключе, так и не 

очень. Накануне премии «Золотой глобус» разгорелся 

скандал – экспертов кинопремии обвинили в получе-

нии взяток.

Что же будет происходить во втором сезоне? Эми-

ли продолжает осваивает город, а также отправляет-

ся на Французскую Ривьеру в отпуск. Без сомнения, 

следующий сезон будет включать в себя новые задачи 

для агентства Savoir, где работает девушка, но фана-

ты «Эмили в Париже» действительно хотят знать, что 

произойдет между Эмили и ее соседом Габриэлем…

 «ДОМ С ПРИСЛУГОЙ» — 14 ЯНВАРЯ 
В начале 2022 года выходит третий сезон популярного 

хоррора М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой». Се-

риал рассказывает о семье, потерявшей сына-младенца. 

Позже в их доме появляется загадочная няня и начина-

ет нянчиться с куклой, которая со временем оживает. К 

своим ролям в третьем сезоне вернутся Руперт Гринт, 

Лорен Эмброуз и Тоби Кеббелл, а их жуткие приключе-

ния со странной няней и куклой продолжатся.

 «1899» — НАЧАЛО 2022 ГОДА 
«По пути на новый континент группа переселенцев 

самого разного происхождения замечает дрейфую-

щий в море корабль. На борту судна их ждет жуткая 

тайна». Так звучит сюжет нового сериала «1899» от ав-

торов запутанного мистического сериала «Тьма».

Одна из главных тем сериала — это европейский им-

миграционный кризис, а иммигранты будут пытаться 

перебраться из Европы в Америку.

 «ДОМ ДРАКОНА» — НАЧАЛО 2022 ГОДА 
«Дом Дракона» — сериал-приквел «Игры престо-

лов» о гибели последних драконов в Вестеросе. Сюжет 

расскажет о «Танце Драконов» — гражданской войне, 

причиной которой стал кризис между двумя ветвями 

дома Таргариенов. Война развернется между принцес-

сой Рейнира Таргариен и принцем Эйгоном Таргари-

еном, которые одновременно объявили о своих правах 

на Железный трон.
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РОДИТЕЛИ — САМЫЕ БЛИЗКИЕ НАМ ЛЮДИ. И 
ПОКА ОНИ ЖИВЫ, МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО НЕ ОДНИ 
В ЭТОМ ОГРОМНОМ МИРЕ, СЕРДЦЕМ ЧУВСТВУЕМ 
ИХ ЗАЩИТУ. 10 ВЕЩЕЙ, О КОТОРЫХ СТОИТ 
ПОМНИТЬ, ПОКА НАШИ РОДИТЕЛИ РЯДОМ

О
тноситесь к ним с достоинством и уважением. 
Прежде всего, относитесь к своим родителям 

с достоинством и уважением, которого они 

заслуживают. Думаем, что наши родители более чем 

заслужили этого.

Слушайте их. Ваши родители потратили, как мини-

мум, 18 лет, слушая вас. Они терпеливо отвечали на 

ваши 10 000 «почему», когда вы были ребенком. Они 

проявляли неподдельный интерес к увлекательней-

шему рассказу о жуке, которого вы видели на игровой 

площадке в детском саду. Теперь настала ваша оче-

редь выслушивать их. Да, даже в том случае, если они 

рассказывают одну и ту же историю снова и снова.

Не обращайтесь с ними, как с детьми. Зачастую мы 

склонны обращаться с пожилыми людьми, как с 

детьми. Это называется инфантилизировать роди-

телей. Такое общение является унизительным.

Находите для них время. Мы так заняты своей взрос-

лой жизнью, что часто забываем не только навещать 

родителей, но даже просто звонить им. Это вовсе не 

означает, что вы плохой сын или дочь. Ваши родите-

ли знают, что теперь у вас есть своя жизнь. Но разве 

в этой самостоятельной жизни не должно находиться 

им места?

Каждый раз, даже если они улыбаются и говорят, 

что все в порядке, когда вы забываете об их дне ро-

ждения, они тайно плачут внутри. Уделять время ро-

дителям — это наш долг. В конце концов, они отдава-

ли нам почти каждый момент своей жизни с самого 

момента нашего рождения.

Защищайте их. Вы должны отстаивать интересы ро-

дителей. Например, в ситуациях, когда врач отмахива-

ется от медицинских проблем вашей мамы, говоря, что 

она просто стареет. Вспомните времена, когда родите-

ли вступались за вас — перед несправедливыми учите-

лями, которые говорили: «Вашему ребенку нужно по-

взрослеть», врачами, хулиганами.

Учите их. Существует заблуждение, что пожилые лю-

ди похожи на старых собак, которые не могут научить-

ся новым трюкам. Мы часто смеемся над их пробле-

мами с освоением новых технологий. Но вместо того 

чтобы превращать неумение папы пользоваться скай-

пом в тему для семейных шуток, просто помогите ему 

освоить эту программу. Он хочет учиться — это глав-

ное! И не забывайте проявлять терпение. Он был тер-

пелив, когда вы учились ездить на велосипеде. Или, 

что еще хуже, водить его машину.

Учитесь у них. Больше всего на свете родители любят 

проводить время с вами. Они учат секретным семей-

ным рецептам, рассказывают истории из своего про-

шлого и просто делятся своей мудростью.

У них должен быть дом. Из всех обязанностей, которые 

мы обсуждали, это единственная, которая имеет фи-

нансовый характер. Но при этом она является одной 

из самых важных. Мы обязаны обеспечивать местом 

жительства своих постаревших родителей не по юри-

дическому, а по нравственному закону. Если для этого 

нам нужно взять их к себе, то, значит, это действитель-

но необходимо сделать.

Не делайте им одолжение, выполняя свои обязатель-
ства. Не напоминайте постоянно, на какую жертву 

идете, позволяя жить с вами. Не ведите себя само-

довольно или высокомерно, когда учите их чему-то 

новому.

Уважайте их желания. Одна из самых трудных обязан-

ностей по отношению к нашим родителям — это вы-

полнение их просьб и желаний. Надеемся, до этого мо-

мента еще далеко. А сейчас ваш долг — сесть и честно 

поговорить с ними, чтобы выяснить, что именно они 

желают и о чем хотят попросить.

УРЯД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ ЩОДО УТОЧНЕННЯ 
ЗМІН В УМОВАХ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ 
СУБСИДІЙ

П
ро це повідомляє сайт Департаментy 

соціальної політики Харківської міської 

ради.

З метою надання допомоги на оплату житло-

во-комунальних послуг найбільш незахищеним 

категоріям громадян Уряд прийняв рішення що-

до уточнення змін в умовах призначення житло-

вих субсидій.

Набули право на отримання субсидії грома-

дяни в таких випадках:

 якщо у власності є саморобний транспорт-

ний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох 

мінімальних заробітних плат, яким менше 5 

років;

 якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням 

у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

 у разі придбання житла за рахунок коштів, 

виділених з державного чи місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні права осіб на отри-

мання житлової субсидії не враховуватимуться 

житлові приміщення, які розташовані в селищах 

міського типу, а також ті, на які оформлено за-

повіт.

Також внесені зміни щодо обмежень: відтепер 

житлова субсидія не призначається (у тому чис-

лі на наступний період), якщо будь-хто зі складу 

домогосподарства або член сім’ї особи зі складу 

домогосподарства на 1 число місяця, з якого при-

значається житлова субсидія, має на депозитно-

му банківському рахунку (рахунках) кошти в за-

гальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або 

облігації внутрішньої державної позики на за-

гальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

Звертаємо увагу, що громадянам, які звернуть-

ся за оформленням житлової субсидії протягом 

двох місяців від початку опалювального періоду, 

субсидія призначатиметься з початку такого опа-

лювального сезону.

ВИ ПИТАЄТЕ — МИ ВІДПОВІДАЄМО 
Які документи необхідно подати для державної 

реєстрації зміни керівника та складу профспілкового 

комітету організації професійної спілки?

— Для державної реєстрації змін до відомостей про про-

фесійну спілку, організацію професійних спілок, що містять-

ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі 

змін до установчих документів, подаються наступні докумен-

ти: заява щодо державної реєстрації юридичної особи — гро-

мадського формування форми 4; примірник оригіналу (но-

таріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу 

управління про зміни, що вносяться до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-

мадських формувань, крім внесення змін до інформації про 

місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною 

особою; відомості про керівні органи (ім’я, дата народження 

керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний но-

мер облікової картки платника податків (за наявності), поса-

да, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

Строк розгляду документів — не пізніше 15 робочих днів з 

дати подання документів для державної реєстрації.

За державну реєстрацію змін до відомостей про професій-

ну спілку, організацію професійних спілок, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців та громадських формувань, у тому чис-

лі змін до установчих документів, адміністративний збір не 

справляється.

Юстиція інформує

ÍÎÂÅ ÏÐÎ ÑÓÁÑÈÄII
...

ÏÎÊÀ ÎÍÈ ÆÈÂÛ, ÌÛ ÅÙÅ ÄÅÒÈ 
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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ 
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  Окончание. Начало на стр. 1

Н
езависимо от наступления холо-

дов, в зоопарке можно будет уви-

деть всех животных, кроме медве-

дей, которые готовятся к спячке. А амурский 

тигр Елисей очень любит зиму, поделилась с 

журналистами пресс-секретарь 

Харьковского зоопарка Жанна 

Сусло: «Японские макаки даже 

при минус пяти чувствуют себя 

абсолютно комфортно. Любит 

гулять по снегу наш слон Аун 

Нейн Лей. Даже африканские 

львы любят снег. И для тигра 

Елисея любимые забавы связаны с водой — 

снегом, дождем. Если погода не критична, 

нет сильных снегопадов, заморозков, штор-

мовых ветров, то животные гуляют. Только у 

разных видов животных своя продолжитель-

ность прогулок. К примеру, крупные живот-

ные замерзают не так быстро. 

У животных всегда открыта перегородка 

между внутренним и внешним вольерами, 

чтобы они могли сами выбирать, где им на-

ходиться — внутри помещения или на улице».

В зоосаде рассказали, что процесс адап-

тации проходит комфортно для животных. 

Они привыкают к посетителям. Впервые в 

реконструированном зоосаде лев Ричард и 

слон Аун Нейн Лей отметили свои дни ро-

ждения в кругу гостей. Также в зоопарке 

возобновили традицию проведения конкур-

сов и различных мероприятий, что-

бы дети и взрослые могли поучаст-

вовать в жизни зоосада. По словам 

директора зоосада Алексея Григо-

рьева, в планах — привезти в зоо-

парк шимпанзе и кенгуру.

На сайте зоосада и в социальных 

сетях отмечается, что пять лет, в 

течение которых шла реконструкция, бы-

ли непростыми. Зато сейчас перед харьков-

чанами и гостями города распахнул двери 

зоопарк европейского уровня, настоящая 

жемчужина и гордость Харькова! Первые 

100 дней навсегда войдут в летопись зооса-

да, потому что они были полны множества 

знаковых моментов, были яркими и эмоцио-

нальными, ведь за это время Харьковский 

зоопарк посетили более 200 тысяч детей и 

взрослых. История продолжается!

Íà äàííûé ìîìåíò âñå ýêñïîçèöèîííûå çîíû çîîïàðêà, êðîìå òåððàðèóìà, 
îòêðûòû. ×àñòè÷íî ðàáîòàåò «Ìèð ïîáåðåæüÿ», ãäå ïîêà æèâóò ïåðâûå 

â Óêðàèíå òðè ñàìêè ïèíãâèíîâ Ãóìáîëüäòà — Àãàòà, Ìàðãàðåò è Øàðëîòòà. 
Èõ ïîïóëÿöèþ ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü. Â áóäóùåì ïîÿâÿòñÿ è áåëûå ìåäâåäè.

Âõîä â çîîñàä 
îòêðûò ñ 9:00 äî 
15:30. Ïîêèíóòü 

òåððèòîðèþ 
çîîïàðêà íóæíî 

äî 17:00.

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÕÀÐÜÊÎÂÀ
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 З метою підвищення рівня збережен-

ня житлового фонду житлово-будівель-

них кооперативів, житлових коопера-

тивів та об’єднань співвласників бага-

токвартирних будинків (далі — ЖБК, 

ЖК та ОСББ), у зв’язку з розширенням 

напрямів використання фінансової під-

тримки ЖК, ЖБК, ОСББ, на підставі 

статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись 

статтями 42, 50, 59 зазначеного Закону, 

Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про поря-

док проведення поточних і капітальних 

ремонтів багатоквартирних житлових 

будинків та прибудинкових територій 

житлово-будівельних кооперативів, 

житлових кооперативів та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будин-

ків на умовах співфінансування до Про-

грами підтримки житлово-будівельних 

кооперативів, житлових кооперативів та 

об’єднань співвласників багатоквартир-

них будинків у місті Харкові на 2015—

2022 рр. (додається).

2. Доповнити розділ 3 Програми пунк-

том 3.26 такого змісту:

«3.26. Розробка висновків про техніч-

ний стан будівлі та проєктно-кошто-

рисну документацію з урахуванням екс-

пертизи».

3. Контроль за виконанням рішення 

покласти на постійну комісію Харків-

ської міської ради з питань житлово-ко-

мунального господарства, благоустрою 

та інженерної інфраструктури міста і се-

кретаря Харківської міської ради.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 1 
ДО ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ, ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ У МІСТІ ХАРКОВІ НА 2015—2022 РР.

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ І КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ, ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ 

1. Загальна частина 

1.1. Положення про порядок проведення поточних і 

капітальних ремонтів багатоквартирних житлових бу-

динків та прибудинкових територій житлово-будівель-

них кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на умовах 

співфінансування (далі — Положення) поширюється 

на багатоквартирні житлові будинки, які обслугову-

ються і знаходяться в управлінні житлово-будівельних, 

житлових кооперативів та об’єднань співвласників ба-

гатоквартирних будинків (далі — ЖБК, ЖК та ОСББ), 

та визначає механізм використання коштів, передба-

чених у бюджеті Харківської міської територіальної 

громади на реалізацію Програми підтримки житло-

во-будівельних кооперативів, житлових кооперативів 

та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

у місті Харкові на 2015—2022 рр. (далі — Програма).

1.2. Положення розроблено відповідно до поло-

жень законів України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про об’єднання співвласників багато-

квартирного будинку», «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», «Про 

публічні закупівлі», Порядку участі в організації та 

фінансуванні ремонту приватизованих житлових бу-

динків їх колишніх власників, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572, 

наказу Державного комітету України з питань жит-

лово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 

«Про затвердження Правил утримання житлових бу-

динків та прибудинкових територій», наказу Держав-

ного комітету України з питань житлово-комунально-

го господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затверджен-

ня Примірного переліку послуг з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій та послуг з ре-

монту приміщень, будинків, споруд» та інших норма-

тивно-правових актів.

1.3. ЖБК, ЖК та ОСББ отримують з бюджету Хар-

ківської міської територіальної громади підтримку на 

умовах співфінансування на виконання ремонтно-від-

новлювальних робіт з поточного і капітального ре-

монтів багатоквартирних житлових будинків та прибу-

динкових територій.

1.4. Для забезпечення збереження житлового фонду 

та благоустрою прибудинкових територій ЖБК, ЖК та 

ОСББ сплачується обов’язкове співфінансування із за-

лученням власних коштів ЖБК, ЖК та ОСББ в обсязі 

не менш ніж 25 % від загальної вартості ремонтно-від-

новлювальних робіт.

1.5. Фінансування заходів Програми визначаєть-

ся на підставі наявної потреби у проведенні ремонт-

но-відновлювальних робіт та здійснюється відповідно 

до бюджетних призначень, затверджених Харківською 

міською радою в бюджеті Харківської міської тери-

торіальної громади, на відповідний бюджетний період.

1.6. Положення впорядковує відносини між Депар-

таментом житлово-комунального господарства Хар-

ківської міської ради (далі — Департамент) ЖБК, ЖК 

та ОСББ з питань організації таких робіт:

поточного ремонту багатоквартирних житлових бу-

динків ЖБК, ЖК та ОСББ;

капітального ремонту багатоквартирних житлових 

будинків ЖБК, ЖК та ОСББ;

поточного ремонту прибудинкових територій ЖБК, 

ЖК та ОСББ;

капітального ремонту прибудинкових територій 

ЖБК, ЖК та ОСББ;

поточний ремонт елементів благоустрою на прибу-

динкових територіях багатоквартирних житлових бу-

динків ЖБК, ЖК та ОСББ.

1.7. Положення визначає механізм роботи відповід-

но до Програми з урахуванням вимог Закону України 

«Про публічні закупівлі» (далі — Закон).

2. Порядок надання документів 

на розгляд для участі в Програмі 

та механізм співфінансування 

2.1. Для участі в Програмі ЖБК, ЖК та ОСББ нада-

ють до відділу з контролю за діяльністю ОСББ, ЖК і 

ЖБК та з питань енергоефективності житлового фон-

ду Управління житлового господарства Департамен-

ту житлово-комунального господарства Харківської 

міської ради (далі — Відділ) такі документи:

звернення (заяву) голови правління/керівника об-

слуговуючої компанії/управителя;

протокол зборів (за підсумком проведення загаль-

них зборів/зборів правління складається протокол про 

намір власників та/або правління багатоквартирного 

житлового будинку на проведення поточного та/або 

капітального ремонтів багатоквартирних житлових бу-

динків і прибудинкових територій);

висновок про технічний стан будинку;

проєктно-кошторисний розрахунок;

дефектний акт (якщо відсутня потреба щодо розроб-

ки висновку технічного стану, дефектний акт є основ-

Р І Ш Е Н Н Я 

У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
___ СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ 

ВІД __________ № _______/21 
М. ХАРКІВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ І КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 
ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ, ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ

ПРОЄКТ

З метою визначення умов та ефективного механізму 

надання фінансової підтримки житлово-будівельним 

кооперативам, житловим кооперативам та об’єднан-

ням співвласників багатоквартирних будинків у рам-

ках Програми підтримки житлово-будівельних коо-

перативів, житлових кооперативів та об’єднань спів-

власників багатоквартирних будинків у місті Харкові 

на 2015—2022 рр. шляхом співфінансування з бюджету 

Харківської міської територіальної громади проведен-

ня поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних 

житлових будинків та прибудинкових територій жит-

лово-будівельних кооперативів, житлових коопера-

тивів та об’єднань співвласників багатоквартирних бу-

динків, Департаментом житлово-комунального госпо-

дарства Харківської міської ради розроблено проєкт 

рішення Харківської міської ради «Про затверджен-

ня Положення про порядок проведення поточних і 

капітальних ремонтів багатоквартирних житлових бу-

динків та прибудинкових територій житлово-будівель-

них кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на умовах 

співфінансування».

На виконання Закону України «Про засади дер-

жавної регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та Методики про-

ведення аналізу впливу регуляторного акта, затвер-

дженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 № 308 (зі змінами), з метою прийняття від 

громадськості та суб’єктів господарювання зауважень 

та пропозицій до вищевказаного проєкту рішення, 

публікується проєкт рішення Харківської міської ради 

«Про затвердження Положення про порядок прове-

дення поточних і капітальних ремонтів багатоквартир-

них житлових будинків та прибудинкових територій 

житлово-будівельних кооперативів, житлових коопе-

ративів та об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків на умовах співфінансування» та Аналіз регу-

ляторного акта впливу до нього в цьому номері газети 

«Харьковские известия» та буде розміщено на Офіцій-

ному сайті Харківської міської ради, міського голо-

ви та виконавчого комітету Харківської міської ради 

http://www.city.kharkov.ua.

Зауваження та пропозиції до вищезазначеного 

проєкту рішення Харківської міської ради прийма-

ються в письмовому вигляді розробником протя-

гом одного місяця з дня його опублікування за адре-

сою: 61002, м. Харків, майдан Конституції, 16, кімн. 4 

(тел. 725-26-58).

Заступник міського голови — директор Департаменту 
житлово-комунального господарства Харківської міської ради 

В. М. МІРОШНИК 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ І КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ 
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ТА ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ»
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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЄКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

ПОТОЧНИХ І КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ, ЖИТЛОВИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконан-

ня та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регулятор-

ної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Мето-

дики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 (зі змінами) та визначає правові 

та організаційні засади реалізації рішення сесії Харківської міської ради «Про 

затвердження Положення про порядок проведення поточних і капітальних ре-

монтів багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій житло-

во-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків на умовах співфінансування» (надалі – проєкт рішен-

ня) як регуляторного акта.

I. Визначення проблеми 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачається 

здійснення органами місцевого самоврядування участі в організації та фінансуванні 

капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебу-

ває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, у межах бюджет-

них програм (пункт 9 стаття 28) та надання допомоги власникам квартир (будинків) 

в їх обслуговуванні та ремонті (пункт 3 стаття 30).

Відповідно до Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, жит-

лових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті 

Харкові на 2015—2022 рр., затвердженої рішенням 31 сесії Харківської міської ра-

ди 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами) (далі — Програма), Харківсь-

кою міською радою запроваджено механізм надання фінансової підтримки житло-

во-будівельним кооперативам, житловим кооперативам та об’єднанням співвлас-

ників багатоквартирних будинків шляхом співфінансування з бюджету Харківської 

міської територіальної громади на проведення поточних і капітальних ремонтів ба-

гатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій житлово-будівель-

них кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквар-

тирних будинків.

Однією з основних проблем житлово-будівельних кооперативів, житлових коо-

перативів та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі — ЖБК, 

ЖК та ОСББ) є зношеність, старіння, руйнування будівель у процесі технічної 

експлуатації зазнають різних впливів, унаслідок чого їх експлуатаційні якості 

погіршуються, і з часом будівлі перестають відповідати своєму призначенню. За 

ступенем руйнування і значенням наслідків можна виділити 3 категорії несправ-

ностей: 1) аварійного характеру, що викликані сукупністю впливів різних фак-

торів, — необхідно виконувати відновлення окремих елементів або всієї будівлі; 

2) основних елементів неаварійного характеру — їх усувають під час капітально-

го ремонту чи реконструкції; 3) другорядних елементів — їх усувають під час по-

точного ремонту.

Технічні, санітарно-гігієнічні, екологічні, ергономічні та естетичні характери-

стики будинку визначають його експлуатаційну якість. Проведення поточних/

капітальних ремонтів у будинку є одним зі способів підвищення технічних, еколо-

гічних та ергономічних характеристик будинку, що дозволить забезпечити належну 

експлуатацію будівлі, створити комфортні та безпечні умови проживання в будин-

ках. Проведення поточних/капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках по-

требує значних фінансових витрат. Переважно у структурі і розмірі тарифів/внесків 

на оплату послуг з управління, утримання будинків, споруд та прибудинкових те-

риторій відсутні статті оплати на проведення капітальних та поточних ремонтів у 

багатоквартирних житлових будинках. Також існує певна обмеженість фінансових 

ресурсів ЖБК, ЖК та ОСББ та особистих коштів співвласників багатоквартирних 

житлових будинків.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, — це 

відсутність ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму фінансо-

вої підтримки ЖБК, ЖК та ОСББ за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади.

Прийняття цього регуляторного акта дозволить сприяти підвищенню рівня екс-

плуатаційних, технічних характеристик багатоквартирних житлових будинків ЖБК, 

ЖК та ОСББ, упровадженню енергоефективних та/або ресурсозберігаючих техно-

логій у таких будинках.

Ураховуючи викладене, Департаментом житлово-комунального господарства 

Харківської міської ради розроблено проєкт рішення «Про затвердження Поло-

ження про порядок проведення поточних і капітальних ремонтів багатоквартир-

них житлових будинків та прибудинкових територій житлово-будівельних коопера-

тивів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будин-

ків на умовах співфінансування».

ним для розробки проєктно-кошторисної докумен-

тації);

позитивний експертний звіт щодо розгляду проєкт-

ної документації, у разі якщо вартість робіт перевищує 

300,00 (триста) тис. грн.

2.2. Для капітального ремонту додатково до пунк-

ту 2.1 щодо модернізації теплового пункту надати 

проєкт, який погоджено в теплопостачальній ор-

ганізації.

2.3. Для капітального ремонту додатково до пункту 

2.1 щодо ліфтового обладнання надати висновок екс-

пертизи за результатами експертного обстеження ліф-

та та/або технічне свідоцтво.

2.4. Для придбання, встановлення приладів обліку, 

а також додаткового обладнання до них, додатково 

до пункту 2.1 щодо котелень надати робочий проєкт 

(оснащення вузлів обліку газу системою дистанційної 

передачі даних);

технічні умови.

2.5. Для заміни та ремонту конструкції, а також до-

датково до пункту 2.1 щодо несучих та огороджуваль-

них конструкцій, надати:

робочий проєкт;

висновок проєктної організації.

2.6. Пакет документів, який надійшов до Відділу, 

розглядається залежно від наявності бюджетних асиг-

нувань.

2.7. ЖБК, ЖК та ОСББ може бути відмовлено в під-

тримці, якщо до Відділу надано не в повному обсязі па-

кет документів та/або він не відповідає вимогам цього 

Положення.

3. Порядок фінансового забезпечення 

проведення ремонтно-відновлювальних 

робіт 

3.1. Наявність бюджетних призначень за напрямка-

ми Програми.

3.2. ЖБК, ЖК та ОСББ зобов’язані сплатити 

кошти співфінансування в обсязі не менш ніж 25 % 

від загальної вартості ремонтно-відновлювальних 

робіт.

3.3. Якщо ЖБК, ЖК та ОСББ не виконує зазначені 

умови Програми з обов’язкової сплати співфінансу-

вання, що унеможливлює виконання умов Програми, 

Відділ не розглядає таку заяву та наданий пакет доку-

ментів.

4. Порядок організації роботи для участі ЖБК, ЖК 

та ОСББ в проведенні ремонтно-відновлювальних 

робіт у рамках Програми 

4.1. Для участі в Програмі та проведення ремонт-

но-відновлювальних робіт ЖБК, ЖК та ОСББ надає 

на розгляд до Відділу пакет документів.

4.2. ЖБК, ЖК та ОСББ надає до Відділу лист фінан-

сової установи та/або виписку з банківського рахунка 

про наявність коштів та гарантійний лист.

4.3. Департамент надає ЖБК, ЖК та ОСББ раху-

нок для оплати співфінансування. ЖБК, ЖК та ОСББ 

перераховує впродовж 10 банківських днів кошти спів-

фінансування на субрахунок Департаменту, відкритий 

в органах Державної казначейської служби України.

4.4. Департамент відповідно до ст. 4 Закону здійснює 

планування закупівлі.

4.5. Департамент оголошує процедуру закупівлі від-

повідно до Закону.

4.6. Після завершення процедури закупівлі через 

електронну систему закупівель визначається перемо-

жець відповідно до вимог пункту 6 статті 14 та пункту 

15 статті 29 Закону.

4.7. Департамент укладає договір з переможцем, 

який є підрядником (виконавцем).

4.8. Після укладання договору підрядник (викона-

вець) виконує роботи.

5. Порядок виконання робіт 

5.1. Підрядник (виконавець) здійснює підготовку 

місця проведення робіт.

5.2. Підрядник (виконавець) здійснює замовлення, 

постачання, приймання, розвантажування, складан-

ня, збереження та доставку на об’єкт будівельних ма-

теріалів, виробів і конструкцій, контролює їх якість та 

комплектацію. Усі матеріали та конструкції, які засто-

совуються під час виконання робіт (надання послу-

ги), відповідають вимогам ДСТУ, чинним на території 

України.

5.3. Підрядник (виконавець) під час виконання робіт 

повинен здійснювати заходи щодо захисту довкілля, 

дотримання екологічних та гігієнічних норм, вимог 

охорони праці персоналу.

5.4. Підрядник (виконавець) під час виконання робіт 

повинен гарантувати відповідність технології, якості 

виконуваних робіт, застосованих матеріалів вимогам 

чинних державних стандартів, будівельних, протипо-

жежних та санітарних норм і правил, визначеним для 

виконання зазначених видів робіт.

5.5. Підрядник (виконавець) виконує роботи від-

повідно до календарного графіка виконання робіт та 

кінцевого строку дії договору.

5.6. Підрядник (виконавець) гарантує якість викона-

них робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій, 

устаткування, досягнення показників та можливості їх 

експлуатації протягом гарантійного строку.

5.7. Після виконання робіт підрядник (виконавець) 

залишає місце проведення робіт у належному санітар-

ному стані.

6. Приймання виконаних робіт 

6.1. Контроль за виконанням робіт здійснюють 

ЖБК, ЖК та ОСББ на місці їх виконання.

6.2. Департамент залучає спеціалізовані організації 

для проведення таких робіт:

технагляду;

авторського нагляду.

6.3. Голова правління та/або виконавчий директор 

підтверджує виконання робіт.

6.4. Департамент після виконання робіт здійснює 

оплату на підставі акта приймання виконання будівель-

них робіт за формою КБ-2 в (далі — КБ-2 в), довідки 

про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 

формою КБ-3 (далі — КБ-3).

6.5. У разі неякісного виконання робіт підрядник 

(виконавець) несе відповідальність згідно з умовами 

договору підряду між ним та Департаментом відповід-

но до норм чинного законодавства України.

6.6. На поточний і капітальний ремонт багатоквар-

тирних житлових будинків та прибудинкових тери-

торій надається гарантійний строк, який визначається 

договором підряду залежно від напряму.

7. Прикінцеві положення 

7.1. Спори, які виникають між ЖБК, ЖК та ОСББ, 

Департаментом та виконавцем (підрядником), вирішу-

ються за взаємною згодою сторін та/або в порядку, 

визначеному нормами чинного законодавства України.

7.2. У разі внесення змін до чинного законодавства 

відповідні зміни і доповнення вносяться до цього По-

ложення.

Заступник міського голови — директор Департаменту 
житлово-комунального господарства Харківської міської ради

В. М. МІРОШНИК 
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З огляду на вищевикладене, цей регуляторний акт має врегулювати наступні пи-

тання:

— визначення механізму залучення коштів міського бюджету на фінансування 

проведення робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквар-

тирних будинках м. Харкова;

— встановлення основних умов та принципів взаємодії органів місцевого само-

врядування та співвласників багатоквартирних будинків у проведенні робіт по-

точного та капітального ремонтів (реконструкції, модернізації) житлового фонду 

територіальної громади м. Харкова.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні

Громадяни + -

Орган місцевого самоврядування + -

Суб'єкти господарювання + -

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторно-

го акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою наявних механізмів, 

оскільки потребує нормативного врегулювання.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних 

актів. Проєкт рішення Харківської міської ради «Про затвердження Положення про 

порядок проведення поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових 

будинків та прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів, житло-

вих кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на умовах 

співфінансування» розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве 

самоврядування», «Про кооперацію», «Про об’єднання співвласників багатоквар-

тирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартир-

ному будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про регулю-

вання містобудівної діяльності», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти 

та оцінку відповідності», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», з 

урахуванням норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

ІІ. Цілі державного регулювання 

Основна ціль прийняття регуляторного акта — визначення умов та ефективно-

го механізму надання фінансової підтримки житлово-будівельним кооперативам, 

житловим кооперативам та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків 

шляхом співфінансування з бюджету Харківської міської територіальної громади 

проведення поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків 

та прибудинкових територій житлово-будівельних кооперативів, житлових коопе-

ративів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Фінансова підтримка з бюджету Харківської міської територіальної громади дозволить:

знизити рівень аварійності, зношеності, старіння, руйнування окремих елементів 

або всієї будівлі в процесі технічної експлуатації;

продовжити строк експлуатації основних елементів неаварійного характеру та 

другорядних елементів будівлі після проведення капітального/поточного ремонту;

підвищити технічні, екологічні та ергономічні характеристики будинку;

створити комфортні та безпечні умови проживання населення в будинках.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1.
Залишення існуючої ситу-
ації без змін

Недоцільно. Зношеність, старіння, руйнування будівель у процесі технічної експлуа-
тації зазнають різних впливів, унаслідок чого їх експлуатаційні якості погіршуються, і 
з часом будівлі перестають відповідати своєму призначенню. Такі будівлі можуть бу-
ти об’єктами підвищеної небезпеки не передбачені для проживання в них населення.

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту регуля-
торного акта

Прийняття проєкту рішення дозволить вирішити існуючу проблему, визначить ме-
ханізм надання фінансової підтримки житлово-будівельним кооперативам, житловим 
кооперативам та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків шляхом спів-
фінансування з бюджету Харківської міської територіальної громади на проведення 
поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибудинко-
вих територій житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.
Залишення існуючої 
ситуації без змін Відсутні

Не потребує матеріальних витрат, не забезпе-
чує досягнення поставленої мети, недотриман-
ня вимог чинного законодавства у сфері житло-
во-комунального господарства, втрата довіри 
до місцевої влади.

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту 
регуляторного акта

Реалізація вимог Закону України «Про місце-
ве самоврядування» передбачає здійснення 
органами місцевого самоврядування участі 
в організації та фінансуванні капітальних 
ремонтів житлових будинків, капітальних 
ремонтів майна, що перебуває у спільній 
власності співвласників багатоквартирного 
будинку, у межах бюджетних програм та на-
дання допомоги власникам квартир (будин-
ків) в їх обслуговуванні та ремонті.
Позитивний імідж, зниження рівня аварій-
ності, зношеності, старіння, руйнування 
будівель, зниження аварійних ситуацій тощо.

Виділення коштів бюджету Харківської місь-
кої територіальної громади на фінансову під-
тримку житлово-будівельним кооперативам, 
житловим кооперативам та об’єднанням спів-
власників багатоквартирних будинків шляхом 
співфінансування на проведення поточних і 
капітальних ремонтів багатоквартирних жит-
лових будинків та прибудинкових територій 
житлово-будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об’єднань співвласників ба-
гатоквартирних будинків, витрати ресурсів на 
підготовку регуляторного акта та забезпечення 
виконання його вимог. 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.
Залишення існуючої си-
туації без змін Відсутні

Зношеність, старіння, руйнування будівель в процесі тех-
нічної експлуатації зазнають різних впливів, унаслідок чо-
го їх експлуатаційні якості погіршуються, і з часом будівлі 
перестають відповідати своєму призначенню. Такі будівлі 
можуть бути об’єктами підвищеної небезпеки не передба-
чені для проживання в них населення.

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту ре-
гуляторного акта

Отримання допомоги влас-
никам квартир (будинків) в 
їх обслуговуванні та ремонті, 
створення комфортних та 
безпечних умов проживання 
населення в будинках.

Обов’язкова сплата співфінансування за рахунок коштів 
співвласників ЖБК, ЖК та ОСББ на проведення поточних і 
капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків 
та прибудинкових територій житлово-будівельних коопе-
ративів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Дія регуляторного акта розповсюджується на всі ЖБК, ЖК та ОСББ міста Хар-

кова, які мають намір взяти участь у проведенні поточних і капітальних ремонтів 

багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій на умовах спів-

фінансування.

Для наочності висвітлення зазначеного питання надаємо показники щодо кіль-

кості ЖБК, ЖК та ОСББ міста Харкова за 2020 рік, а саме:

у 950 будинках, загальною площею 4 750,0 тис. кв. м, функції з утримання та/або 

управління багатоквартирним будинком здійснюються житлово-будівельними, жит-

ловими кооперативами і об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. 

Станом на 01.11.2021 у місті Харкові зареєстровано 629 ОСББ, 441 ЖК та 31 ЖБК.

Однак, фінансова підтримка здійснюється в межах кошторисних призначень, 

передбачених на Програму з бюджету Харківської міської територіальної громади 

на відповідний рік та відповідно до помісячного плану асигнувань.

У бюджеті Харківської міської територіальної громади на 2022 рік у межах дії Про-

грами передбачені кошти для надання фінансової підтримки житлово-будівельним 

кооперативам, житловим кооперативам та об’єднанням співвласників багатоквар-

тирних будинків шляхом співфінансування на проведення поточних і капітальних 

ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій житло-

во-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у сумі 36 млн грн.

За рахунок цих коштів орієнтовно 250 суб’єктів господарювання можуть отримати 

з міського бюджету фінансову підтримку.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.
Залишення існуючої 
ситуації без змін

Відсутні

Складність доступу до фінансових ресурсів, необхідність опла-
ти повної вартості ремонтів житлового фонду.
Зношеність, старіння, руйнування будівель в процесі техніч-
ної експлуатації зазнають різних впливів, унаслідок чого їх 
експлуатаційні якості погіршуються, і з часом будівлі переста-
ють відповідати своєму призначенню. Такі будівлі можуть бути 
об’єктами підвищеної небезпеки не передбачені для прожи-
вання в них населення.

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту 
регуляторного акта

Отримання допомоги влас-
никам квартир (будинків) в 
їх обслуговуванні та ремонті, 
створення комфортних та 
безпечних умов проживання 
населення в будинках.

Витрати часу та коштів на:
ознайомлення та опрацювання Порядку;
оформлення пакета документів для отримання фінансової під-
тримки;
обов’язкова сплата співфінансування за рахунок коштів спів-
власників ЖБК, ЖК та ОСББ на проведення поточних і капіталь-
них ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибу-
динкових територій.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності 
(за 4-бальною 

системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.
Залишення існуючої ситу-
ації без змін

1
Не сприяє вирішенню визначеної проблеми

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту регуля-
торного акта

4
Оптимальний варіант збалансування інтересів органів місце-
вого самоврядування, громадян (співвласники багатоквар-

тирних житлових будинків) та суб’єктів господарювання.

Рейтинг 
результативності

Вигоди
 (підсумок) Витрати (підсумок)

Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1.
Залишення існую-
чої ситуації без змін Відсутні

Не забезпечує досягнення постав-
леної мети, недотримання вимог 

чинного законодавства у сфері жит-
лово-комунального господарства, 
втрата довіри до місцевої влади.

У разі прийняття цієї 
альтернативи пробле-

ма, яку передбачається 
розв’язати, продовжу-

ватиме існувати.

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту 
регуляторного акта

Реалізація вимог За-
кону України «Про міс-
цеве самоврядування» 
передбачає здійснення 

органами місцево-
го самоврядування 

участі в організації та 
фінансуванні капіталь-
них ремонтів житлових 
будинків, капітальних 
ремонтів майна, що 
перебуває у спільній 
власності співвлас-

ників багатоквартир-
ного будинку, у межах 
бюджетних програм 

та надання допомоги 
власникам квартир 

(будинків) в їх обслу-
говуванні та ремонті.

Кошти бюджету Харківської міської тери-
торіальної громади на фінансову підтрим-

ку житлово-будівельним кооперативам, 
житловим кооперативам та об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будин-
ків шляхом співфінансування на прове-
дення поточних і капітальних ремонтів 
багатоквартирних житлових будинків 
та прибудинкових територій житло-

во-будівельних кооперативів, житлових 
кооперативів та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, витрати ре-
сурсів на підготовку регуляторного акта 
та забезпечення виконання його вимог. 
Кошти співвласників ЖБК, ЖК та ОСББ 
на проведення поточних і капітальних 
ремонтів багатоквартирних житлових 
будинків та прибудинкових територій 
житлово-будівельних кооперативів, 
житлових кооперативів та об’єднань 
співвласників багатоквартирних бу-
динків на умовах співфінансування.

Сприяє досягненню 
цілей регулювання, від-

повідає вимогам чинного 
законодавства України.
Запровадження чіткого 
та прозорого механіз-
му надання фінансової 
підтримки ЖБК, ЖК та 
ОСББ на умовах спів-
фінансування. Зміц-

нення діалогу між вла-
дою і громадянами.

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/
причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію 
запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.
Залишення існуючої 
ситуації без змін

Проблема існуватиме. х

Альтернатива 2.
Прийняття проєкту 
регуляторного акта

Обрана альтернатива є найбільш раціональним 
варіантом врахування інтересів усіх основ-

них груп, на яких проблема справляє вплив.

Зміни до чинного законодавства України, 
економічні або соціальні кризи тощо.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Запропоноване проєктом регуляторного акта регулювання є варіантом, що одно-

часно здатний спростити доступ співвласників ЖБК, ЖК та ОСББ до додаткових 

фінансових ресурсів та сприятиме забезпеченню потреби населення міста в прове-

денні поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків та при-

будинкових територій житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів 

та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування.

Запровадження регулювання сприятиме підвищенню рівня експлуатаційних, тех-

нічних характеристик багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ, 

упровадженню енергоефективних та/або ресурсозберігаючих технологій у таких 

будинках за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної грома-

ди та коштів співвласників ЖБК, ЖК та ОСББ. Порядком установлюються умо-

ви надання фінансової підтримки житлово-будівельним кооперативам, житловим 

кооперативам та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків шляхом 

співфінансування з бюджету Харківської міської територіальної громади проведен-

ня поточних і капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибу-

динкових територій житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися шляхом 

запровадження наступних заходів:

Адміністративно-правових: прийняття місцевого нормативного акта, який у рам-

ках чинного законодавства дасть можливість розробити та впровадити прозорий 

механізм дольової участі співвласників багатоквартирних будинків у місті Харкові 

у фінансуванні витрат на проведення робіт поточного та капітального ремонтів 

об’єктів житлового фонду міста Харкова.
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На підставі ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконав-

чого комітету Харківської міської ради на 2022 рік (додається).

2. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Хар-

ківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-

новленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови — 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради (Чечетову-Терашвілі Т. М.).

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 24.11.2021 № 950 

ПЛАН 
ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК 

№ 
з/п Вид документа Назва проєкту 

регуляторного акта Мета прийняття Cтроки 
підготовки

Найменування 
органів та підрозділів 
розробників проєкту

Відповідальні 
за підготовку 

регуляторного акта 

1 2 3 4 5 6 7 

1
Рішення виконавчого 
комітету Харківської 

міської ради

Про затвердження Архітектурно-
художньої концепції оформлення 

зовнішнього вигляду вулиць, магістралей 
та території м. Харкова, інформаційних 

та рекламних конструкцій

Упорядкування розміщення рекламних 
конструкцій, вивісок на фасадах будівель, 
покращення естетичних якостей міського 
середовища, збереження автентичності 
історичного середовища та туристичної 

привабливості міста Харкова

Другий квартал 
2022 року

Департамент містобудування 
та архітектури 

Юридичний департамент

Директор департаменту 
містобудування та 

архітектури 

Директор Юридичного 
департаменту 

2
Рішення виконавчого 
комітету Харківської 

міської ради

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 02.10.2013 № 609 «Про 
затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами у місті Харкові»

Удосконалення механізму оформлення 
дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами на фасадах будинків і споруд

Перший квартал
2022 року

Департамент контролю

Юридичний департамент

Директор Департаменту 
контролю 

 Директор Юридичного 
департаменту 

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку В. В. КИТАЙГОРОДСЬКА 
Начальник відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Управління з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку В. Б. БАКІН 

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

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

ВІД 24.11.2021 № 950

Р І Ш Е Н Н Я
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК 

Організаційні заходи посідають значне місце в досягненні мети, цілей регуляторно-

го акта і завдань щодо впровадження механізму залучення коштів міського бюдже-

ту та коштів співвласників багатоквартирних будинків, а саме: проведення заходів 

щодо заохочення співвласників багатоквартирних будинків до участі співвласників 

багатоквартирного будинку у співфінансуванні витрат, пов’язаних з утриманням 

будинку і прибудинкової території і проведенням робіт капітального характеру.

Інформаційно-рекламні: Положення про порядок проведення поточних і капіталь-

них ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій 

житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвлас-

ників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування підлягає оприлюд-

ненню разом з даним аналізом регуляторного впливу в міській комунальній газеті 

«Харьковские известия» та розміщено на офіційному вебсайті Харківської міської 

ради, міського голови та виконавчого комітету в мережі Інтернет http://www.city.

kharkov.ua.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Очікуваними результатами прийняття акта є досягнення в повному обсязі визна-

чених цілей державного врегулювання.

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного 

підрозділу. Орган, який несе витрати, пов’язані з розробкою регуляторного акта, 

контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню ре-

зультативності регуляторного акта, — Департамент житлово-комунального госпо-

дарства.

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

Сфера впливу Вигоди Витрати

Органи місцевого само-
врядування

• Підвищення іміджу місцевої вла-
ди.
• Підвищення рівня довіри до міс-
цевої влади.
• Забезпечення належного утри-
мання житлового фонду тери-
торіальної громади м. Харкова.

Витрати на фінансування заходів, передбачених По-
ложенням за рахунок місцевого бюджету, — 36 млн 
грн у рік.

Співвласники багато-
квартирних будинків

• Отримання фінансової підтримки 
у загальних витратах, пов’язаних 
з проведенням робіт капітального 
ремонту (реконструкції, модер-
нізації) в багатоквартирних будин-
ках.
• Комплексне оновлення мереж та 
конструктивних елементів багато-
квартирних будинків.

Витрати часу та коштів на:
ознайомлення та опрацювання Порядку — 36,11 
грн;
оформлення пакета документів для отримання 
фінансової підтримки — 2000—25000 грн;
обов’язкова сплата співфінансування за рахунок 
коштів співвласників ЖБК, ЖК та ОСББ на прове-
дення поточних і капітальних ремонтів багатоквар-
тирних житлових будинків та прибудинкових тери-
торій здійснюється в розмірі не менше 25  % від за-
гальної вартості ремонтно-відновлювальних робіт.

Територіальна громада 
міста

• Комплексне вирішення питання 
оновлення внутрішньобудинкових 
мереж та конструктивних елемен-
тів багатоквартирних будинків те-
риторіальної громади м. Харкова.

Витрати відсутні.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Запропонований проєкт регуляторного акта є безстроковим. У разі виявлення не-

врегульованих та проблемних питань та в разі змін у чинному законодавстві, які мо-

жуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені 

відповідні зміни та доповнення.

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Основними показниками результативності запровадження регуляторного акта 

слід вважати:

— кількість ЖБК, ЖК та ОСББ, які нададуть пакети документів для участі в Програмі;

— кількість ЖБК, ЖК та ОСББ, які отримають фінансову підтримку;

— обсяг коштів для надання фінансової підтримки проведення поточних і 

капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових те-

риторій житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування передбаче-

ний у міському бюджеті.

Для реалізації Програми на проведення поточних і капітальних ремонтів багато-

квартирних житлових будинків та прибудинкових територій житлово-будівельних 

кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків на умовах співфінансування у 2021 році було виділено бюджетні асигну-

вання в розмірі 22,73 млн грн.

У бюджеті Харківської міської територіальної громади на 2022 рік у межах дії Про-

грами передбачені кошти для надання фінансової підтримки житлово-будівельним 

кооперативам, житловим кооперативам та об’єднанням співвласників багатоквар-

тирних будинків шляхом співфінансування на проведення поточних і капітальних 

ремонтів багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій житло-

во-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у сумі 36 млн грн.

Розмір коштів, що витрачатимуться ЖБК, ЖК та ОСББ, пов’язаними з виконан-

ням вимог акта, — залежить від загальної вартості ремонтно-відновлювальних робіт 

та не може бути меншим ніж 25  % від загальної вартості відповідних робіт.

Час, що витрачатиметься ЖБК, ЖК та ОСББ, пов’язаними з виконанням вимог 

акта, може змінюватися залежно від виду та складності виконуваних робіт. Орієн-

товний час може бути від одного тижня до одного місяця.

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта 

Базове відстеження результативності дії вказаного регуляторного акта буде здійсню-

ватися після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого 

починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено про-

тягом 2 років з дня набрання ним чинності шляхом порівняння результативності 

показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на 3 роки, починаючи з дня вико-

нання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогіч-

ними показниками, що встановлені під час повторного обстеження.

Метод проведення відстеження результативності — статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативнос-

ті, — статистичні.

Відстеження здійснюватимуться Департаментом житлово-комунального госпо-

дарства Харківської міської ради.

Заступник міського голови — директор Департаменту житлово-комунального господарства В. М. МІРОШНИК 
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По горизонтали: 1. Сигнальный духовой инстру-

мент. 6. В некоторых странах: младший матрос. 

9. Внесистемная единица экспозиционной до-

зы гамма-излучения. 10. Безукоризненная внеш-

ность. 12. Материал для внутренней оклейки стен. 

13. Дипломатическое представительство. 16. Три-

гонометрическая функция. 18. Краткая запись. 

19. Католический священнослужитель. 20. В огне-

стрельном оружии: основная часть в виде трубы. 

21. Карточная игра. 22. Отчетливо видная, высту-

пающая из-под кожи кость. 24. Занимательность, 

значительность. 25. Инструмент для проведения 

на заготовке разметочных линий. 28. Отрасль рас-

тениеводства. 31. Газ без цвета и запаха. 32. Тра-

вянистое растение, сорняк. 33. Узор, вырезан-

ный по металлу и проложенный другим металлом. 

34. Отец одного из супругов по отношению к роди-

телям другого супруга. 35. Замкнутая группировка 

людей.

По вертикали: 1. Светлые круги, наблюдаемые с 

Земли вокруг или вблизи Солнца. 2. Действие на-

удачу в надежде на счастливый исход. 3. Обслужи-

ваемый за обедом человек. 4. Безветрие, затишье на 

море. 5. Переменное сопротивление для регулиро-

вания силы тока или напряжения в электрической 

цепи. 7. Обитель богов. 8. Часть оперы. 11. Меха-

ническое соединение разнородных частей и пред-

метов. 12. Отрасль животноводства. 14. Специаль-

но оборудованная площадка для гонок на особых 

автомобилях. 15. Мостовое сооружение с каналом. 

17. Отток воды из какого-либо водоема. 18. Огра-

да. 22. Страстный любитель музыки. 23. Словарный 

состав языка. 26. Легкое двухколесное транспорт-

ное средство. 27. В древнейших мифологических 

представлениях: беспорядочная материя. 28. Чело-

век, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, чем 

утром. 29. Животное семейства лошадиных. 30. Ла-

герь, место стоянки.

П
озитив действует как магнит, 

притягивая окружающих. 

Быть позитивным — значит не выходить 

из себя при любых неудачах, искать во всем поло-

жительные стороны, поддерживать других. Если 

мы научимся контролировать собственные эмо-

ции, то сможем с легкостью настроить позитив-

ное мышление и развить чувство юмора.

Для этого нужно полюбить жизнь, прислушать-

ся к своим желаниям, забыть о сделанных ошиб-

ках, принять себя настоящего.

Научитесь радоваться мелочам. Начинайте 

свой день с приятных пожеланий себе самому или 

близким, благодарите мир за жизнь, находите по-

вод для радости в каждом мгновении. Это может 

быть лучик солнца, любимый цветок на подокон-

нике или плитка вкусного шоколада.

Самоирония — мощное оружие против стресса. 

Если бы юмористы воспринимали все серьезно, 

обижались на шутки, то у них никогда бы не по-

лучилось добиться успеха в своем ремесле. Иро-

ническое восприятие себя избавляет от депрес-

сии, помогает пережить трудности и развить чув-

ство юмора.

Смех исцеляет и притягивает людей. Найди-

те свою волну! Кто-то любит классический чер-

ный американский юмор и смеется над героями, 

попадающими в разные неприятности. А кто-то 

смеется только над «плоскими» шутками, где аб-

сурд — главная черта. Чтобы поймать свою юмо-

ристическую волну, можно, например, пересмот-

реть выступления самых ярких мировых коми-

ков, прочитать топовые комические произведе-

ния, побывать на юмористических мероприяти-

ях. Где-то обязательно щелкнет!

Будьте свободными от предубеждений, стерео-

типов, не бойтесь осуждения, будьте собой. Же-

лательно научиться не воспринимать шутки на 

свой счет, не обижаться на их содержание.

Есть люди, рядом с которыми невозможно не 

смеяться. Они могут в любой трудной ситуации 

найти повод для шутки. Такими людьми жела-

тельно максимально окружать себя. Их можно 

найти среди детей, родственников, соседей. Важ-

но просто проводить с ними время, общаться, 

напитываясь позитивной энергией.

Вам говорят, что вы не понимаете 
шуток? Популярные камеди-шоу 
не вызывают улыбки? А может, вы 
просто устали от постоянных стрессов 
и хотите научиться смотреть проще 
на жизнь? Тогда пора узнать, как 
развить чувство юмора.

ÍÅ ÒÅÐßÅÌ ×ÓÂÑÒÂÀ ÍÅ ÒÅÐßÅÌ ×ÓÂÑÒÂÀ 
ÞÌÎÐÀÞÌÎÐÀ

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Опасное время для здоровья, вероятен травматизм. 

Ни в коем случае никаких поездок! Дела, связанные 

с домом и дачей, лучше отложить, так как вас ждет 

разочарование.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Тельцам этот день звезды советует провести в кругу 

семьи. Если позволяет погода — выберитесь на при-

роду. Финансовыми и деловыми вопросами зани-

маться не стоит.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы будете настроены на достижение цели одним 

рывком, волевым импульсом. Можно смело пускать-

ся в вояжи и турне, лучше всего за рубеж. Однако 

следует проявлять разумную осторожность и не со-

вершать поздних прогулок.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Материальное положение некоторых Раков ста-

билизируется. Если средств окажется недостаточно, 

смело берите взаймы. Самое важное — сохранить це-

леустремленность, но при этом не горячиться.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Может поступить неожиданное деловое предло-

жение от партнеров, на которых вы давно поставили 

крест. Не спешите давать согласие, хорошо взвесьте 

все «за» и «против», чтобы впоследствии не разоча-

роваться.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Мир несовершенен. Увы! В нем есть недостойные 

люди, угрожающие вашему благополучию. Проявите 

бдительность и предусмотрительность, не ссорьтесь 

с друзьями — для этого нет серьезного повода.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День символизирует мудрость, душевную щед-

рость, любые знания сегодня легко усваиваются. 

Благоприятны поездки, денежные обмены, новые 

знакомства, контакты.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Положение планет одарит Скорпионов созида-

тельной энергией. Благоприятна разработка фунда-

ментальных проектов. Необходимо ко всему отно-

ситься серьезно. Решайте проблемы взаимоотноше-

ний, не добивайтесь выгоды лишь для себя.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Появится желание побыть наедине с собой. Дайте 

это понять окружающим. Необходимо сбавить обо-

роты, отрешиться от карьерных забот, разобраться в 

себе.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Сегодня вы явно не в настроении. Некоторая 

агрессия с вашей стороны отпугнет друзей и коллег, 

привыкших обращаться к вам за помощью. Зато они 

поймут, как много вы для них значите.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Предстоит решать множество вопросов, отдохнуть 

и расслабиться не удастся. Романтические знаком-

ства, которые произойдут в это время, будут отли-

чаться бурным проявлением чувств.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Удачный день для старта политической карьеры, 

проведения рекламной кампании. Звезды благопри-

ятствуют Рыбам-меценатам. Вечер хорошо бы прове-

сти в приятной компании единомышленников.

3 äåêàáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 

5–7 м/сек. Температура ночью — 6 °С, днем — 10 °С.

4 äåêàáðÿ — пасмурно, дождь. Ветер северный, 4 м/сек. 

Температура ночью — -4 °С, днем — 4 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
Вететерр южюжны

Ãîðîñêîï íà 2 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Силуэт. 6. Кресло. 9. Оркестр. 10. Рысь. 

11. След. 12. Кустарник. 15. Кисет. 17. Брага. 18. Боч-

ка. 22. Демагог. 23. Газойль. 24. Часовой. 25. Метелка. 

28. Жакет. 29. Сырец. 30. Колли. 35. Мороженое. 37. Член. 

38. Ложе. 39. Мандрил. 40. Гречка. 41. Альянс.

По вертикали: 1. Сюртук. 2. Лоск. 3. Тонус. 4. Экстерн. 

5. Острога. 6. Круиз. 7. Сель. 8. Отдача. 13. Гематоген. 

14. Поросенок. 16. Икебана. 19. Колокол. 20. Мороз. 

21. Ларец. 26. Выбоина. 27. Серебро. 28. Жемчуг. 31. Ин-

декс. 32. Форма. 33. Коала. 34. Реле. 36. Доля.


