
Вторник
14 декабря 2021 года 

№ 153 (441)

ËÞÁÎÂÜ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ

Харьковская городская газетаХАРЬКОВСКІЯ ИЗВѢСТІЯ
Основана в 1817 годуОснована в 1817 году

.3

Çäðàâñòâóé, 
åëêà!

Îòêðûòèå íîâîãîäíåé 
åëêè ñîñòîèòñÿ 19 
äåêàáðÿ íà ïë. Ñâîáîäû.

Ñòð. 2 

Ïðåçèäåíòñêàÿ 
òûñÿ÷à

Áàíêè íà÷àëè âûïóñêàòü 
êàðòû äëÿ âûïëàòû òûñÿ÷è 
çà âàêöèíàöèþ.

Ñòð. 4 

Ñèñòåìíàÿ 
ðàáîòà

Êàêèå èçìåíåíèÿ 
ïðîèçîøëè â Êèåâñêîì 
ðàéîíå.

Ñòð. 6–7 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
«ÑÊÎÐÎÉ» ÁÛÒÜ!

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА В ХАРЬКОВЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ ЗАРАБОТАЕТ СВОЯ 
БЕСПЛАТНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕОТЛОЖНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

И
нициатором создания «ско-
рой» выступил Харьковский го-
родской голова Игорь Терехов. 

Идею поддержали на внеочередной сес-
сии депутаты горсовета и внесли соот-
ветствующие изменения в Комплексную 
программу «Инновации в приоритетных 
направлениях развития отрасли здра-
воохранения г. Харькова на 2011—2025 
годы».

Не откладывая в долгий ящик, власти 
приступили к воплощению задуманного. 
Игорь Терехов 13 декабря осмотрел по-
мещения будущей автобазы для «скорой 
помощи»:

— Дислоцироваться машины будут на 
территории КП «Автобаза специализи-
рованного санитарного автотранспорта 

г. Харькова» по адресу проспект Гагари-
на, 117. Здесь же они будут проходить 
техосмотр и обслуживание и разъез-
жаться по поликлиникам города. А отту-
да уже выезжать на вызовы. Семейный 
врач сядет в такую машину и отправится 
к пациенту. В случае необходимости он 
сможет забрать его в поликлинику. Бу-
дут закуплены и другие машины, кото-
рые в случае ургентной ситуации доста-
вят больного в стационар. Сами горожа-
не также смогут вызвать муниципальную 
скорую, чтобы в случае необходимости 
приехать к своему семейному врачу. На 
первом этапе будет приобретено около 
60 машин.

Продолжение на стр. 2 
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 Окончание. Начало на стр. 1

С
ейчас в городе ищут по-

мещение для единого 

колл-центра муници-

пальной скорой помощи. А вот 

номер для нее уже заброниро-

ван: «1503». Это будет многока-

нальный телефон для того, что-

бы харьковчане могли свободно 

дозваниваться.

— Мы обещали людям, что 

создадим муниципальную ско-

рую неотложную помощь. И 

обещание выполняем. Период 

становления по нашим подсче-

там составит 4–5 месяцев, мак-

симум полгода. Нужно прове-

сти тендер, создать колл-центр, 

приобрести программное обес-

печение — на все это, естествен-

но, нужно время.

Мы будем перенимать лучший 

опыт других городов, чтобы в 

Харькове муниципальная «ско-

рая» работала наиболее эффек-

тивно. Появление подобного 

медицинского подразделения, 

безусловно, повысит качество 

оказания неотложной помощи и 

услуг здравоохранения харьков-

чанам, — подчеркнул мэр.

РЕМОНТ ДОМОВ И РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОДНИМАЛИСЬ НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ 
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА

Х
арьковчане обратились к пред-

ставителям городской власти 

с рядом вопросов, которые ка-

сались выделения материальной помо-

щи на лечение, улучшения жилищных 

условий, ремонта домов, тротуаров, 

строительства игровых и спортивных 

объектов и пр. В частности, с просьбой 

построить площадку для игры в городки 

обратились представители Федерации 

городошного спорта. Они рассказали, 

что харьковчане успешно выступают на 

всеукраинских соревнованиях по этому 

виду спорта, однако специальной базы 

для тренировок в Харькове до сих пор 

нет. Городскому голове был презенто-

ван проект будущего комплекса с ше-

стью кортами и трибунами для болель-

щиков. Игорь Терехов поддержал идею 

и предложил построить такую площадку 

в парке Победы.

Также городской голова высказался 

в поддержку инициативы харьковчани-

на Игоря Удовикова очистить от мусо-

ра русло реки Немышля на участке от 

ул. Любви до впадения в реку Харьков. 

Игорь Удовиков рассказал, что река мо-

жет быть использована для построения 

байдарочного маршрута. Игорь Терехов 

поручил изучить этот вопрос и помочь в 

его реализации.

Кроме того, по заявкам горожан в 

2022 году реконструируют стадион в гим-

назии № 34, а также отремонтируют ряд 

домов, в частности, кровлю на пр. Мо-

сковском, 302-а, ул. Владислава Зубен-

ко, 34, ул. Краснодарской, 179-б и др.

Подводя итоги встречи, Игорь Тере-

хов подчеркнул: «Все просьбы должны 

выполняться сейчас или быть включе-

ны в план на следующий год. Однако все 

они должны быть выполнены».

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÅËÊÀ!
Открытие главной новогодней елки 
Харькова состоится 19 декабря на площади 
Свободы. Мероприятие стартует в 17:00. 
В программе праздника — концерт, 
карнавал, включение новогодних огней.

А 
25 декабря в Харьковском муни-

ципальном культурном центре 

начнет работать резиденция Де-

да Мороза, в которой харьковчанам при-

готовили массу развлечений — задания от 

Деда Мороза, квесты, викторины и, ко-

нечно, волшебное включение огней на 

новогодней елке. «Вход в резиденцию че-

рез фэнтези-парк, где с 25 декабря также 

засияют новогодние огни, инсталляции, 

начнут работать сказочные фотозоны, бу-

дут организованы развлечения для детей и 

взрослых», — рассказал главный режиссер 

городских праздников, художественный 

руководитель театра «Мадригал» Алексей 

Настаченко. Он подчеркнул, что взрослые 

смогут пройти в резиденцию Деда Мороза 

только при наличии ковид-сертификата, 

справки о перенесенном заболевании или 

ПЦР-теста. Резиденция будет принимать 

посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 

7 января. 31 декабря в 23:00 на пл. Свободы 

начнется новогоднее шоу.

«Мы предлагаем харьковчанам и гостям 

города встретить Новый год на площади. 

Там будут выступать харьковские музы-

кальные исполнители, запланирована дис-

котека, карнавальное шоу и, конечно, по-

явление Деда Мороза», — рассказал режис-

сер праздника.

Согласно ежедневным результатам исследований лаборатории 
санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал», 
качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, 
соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Е
жедневный контроль ка-

чества водопроводной во-

ды осуществляется на всех 

контрольных точках отбора. «Это 

накопительные резервуары чистой 

воды, насосные и подкачивающие 

водопроводные станции, водораз-

борные колонки — словом, вся во-

допроводная сеть, которая идет 

к жильцам многоэтажных домов 

и частного сектора. Каждый день 

здесь отбирают от 30 до 50 проб во-

ды», — сообщил начальник лабора-

тории санитарно-эпидемиологиче-

ского контроля качества воды КП 

«Харьковводоканал» Андрей Старо-

дубов.

Начальник физико-химического 

отдела лаборатории санитарно-эпи-

демиологического контроля качества 

воды Светлана Атрощенко проде-

монстрировала методику определе-

ния содержания аммиака в водопро-

водной воде.

«После проведенного исследования 

мы видим, что водопроводная вода, 

проба которой взята из воды, посту-

пающей из реки Северский Донец, не 

содержит аммиака. Таким образом, 

никаких опасений для здоровья харь-

ковчан не было и быть не может», — 

подчеркнул начальник санитарно-

экологической службы КП «Харьков-

водоканал» Владислав Бучнев.

— Информация о якобы загрязнен-

ной воде в реке Северский Донец, 

которая потом поступает в дома харь-

ковчан, активно распространяемая в 

социальной сети «Вайбер», не соот-

ветствует действительности. По всем 

показателям качество водопроводной 

воды полностью соответствует сани-

тарным нормам и стандартам, ника-

ких отклонений выявлено не было, — 

подчеркнул Андрей Стародубов.

Èãîðü ÒÅÐÅÕÎÂ: «ÂÑÅ ÏÐÎÑÜÁÛ 
ÄÎËÆÍÛ ÂÛÏÎËÍßÒÜÑß»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
«ÑÊÎÐÎÉ» ÁÛÒÜ!

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ 
ÏÎÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ 
ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
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П
ятнадцатого декабря исполнится 27 лет со 

дня смерти известного поэта Бориса Чичи-

бабина. Биография Бориса Алексеевича до-

вольно известна. Почти всю взрослую жизнь, за ис-

ключением лет, которые отсидел в лагерях, он прожил 

в Харькове. Благодаря таланту этого человека Харь-

ков на просторах тогдашней огромной Родины был 

третьей поэтической столицей. Хотя сам Чичибабин 

этим особо не гордился. При этом он не просто писал 

стихи, а без преувеличения жил этим поэтическим со-

стоянием. Чему не помешали ни тюрьма, ни работа в 

трамвайно-троллейбусном управлении, ни жизнен-

ная боль. Последние 26 лет жизни рядом с поэтом бы-

ла женщина, чья любовь дана ему как божий дар. До 

конца дней он боготворил свою Лилечку. Посвятил ей 

сонеты и стихотворения о любви. Его нет с нами уже 

почти столько, сколько пара была вместе. Но Лилия 

Семеновна Карась-Чичибабина до сих пор живет мыс-

лями о муже, будто он и не уходил. Она всеми силами 

старается сохранить память о прекрасном поэте и хо-

рошем человеке.

 ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СТИХОВ 
— Лилия Семеновна, вы часто вспоминаете свою 

первую встречу с супругом, как зарождались ваши 
отношения?

— Все случается на небесах… (Смеется.) Я ра-

ботала в проектном институте «Гипрозавод-

транс». Работа инженера не помешала мне силь-

но любить поэзию. Зачитывалась и Пастернаком, 

и Цветаевой. А Борис Чичибабин тогда руково-

дил литературной студией, которая находилась в 

этом самом здании, где мы с вами сейчас общаем-

ся, теперь уже в «Чичибабин-центре». Я в то вре-

мя немного писала стихи, и один из сослуживцев 

Леня взял и отдал Чичибабину тетрадочку с мои-

ми стихами. Чтобы вернуть ее, пришлось за этой 

тетрадкой идти самой. Вот так в первый раз я и попала 

на занятия литературной студии. Пришел Чичибабин с 

большим портфелем, положил его на стол и произнес: 

«Будем работать!». Он вызывал по одному, и люди чи-

тали стихи, потом обсуждали их. Чуть позже он достал 

мою тетрадочку и говорит: «Вот мне дали тетрадь, здесь 

я нашел стихотворение «Прощание в поезде», что-то 

есть в нем!». Потом я пыталась пробиться к нему и за-

брать тетрадь. Он крикнул мне, что будет выступать во 

Дворце пионеров, дескать, туда приходите.

— В этот момент у вас уже появились ощущение судьбо-
носности происходящего?

— Нет, что вы! Тогда я смотрела на него как на обыч-

ного человека, безо всякой влюбленности. Я все-таки 

пошла во Дворец пионеров за тетрадью. Он выступил 

там, а потом говорит мне: «Давайте я вас провожу, вы 

где живете? Заодно и поговорим». Потом предложил 

мне прийти на следующее занятие и дал стихи почи-

тать — целую тетрадь машинописного Мандельшта-

ма. Долго их читала. Я редко ходила на занятия ли-

тературной студии и на некоторое время потеряла из 

виду Бориса Алексеевича. Совсем недалеко отсюда 

жила моя хорошая знакомая Зара Довжанская. В обе-

денный перерыв я частенько бегала к ней пообщаться. 

И однажды я столкнулась на улице с Борисом Алек-

сеевичем. Он шел какой-то понурый, в пальто, хотя 

была чудесная осенняя погода. Увидев меня на ули-

це, Чичибабин сказал: «А, Лиля Карась, здравствуй-

те. Хотите, я вам стихи почитаю?» Он читал стихи, а 

я сидела тихонько. И вдруг он говорит: «Я вас встречу 

после работы». Так и произошло. Борис Алексеевич 

встретил меня вечером с авоськой манда-

ринов, и мы пошли бродить по городу.

 «ОН БЫЛ СОСРЕДОТОЧЕННЫМ 
В СЕБЕ» 

— Вам было с ним легко?
— Нет, что вы! Вначале было очень слож-

но. Во-первых, 15-летняя разница в воз-

расте: мне 30 лет, ему — 45. Во-вторых, 

разный круг общения. А еще он пережил 

расставание с супругой. И все же Борис во-

шел в мою жизнь, познакомился с мамой, 

она приняла его. Привыкать было сложно. Я долго на-

зывала его на «вы».

— Зато с ним было интересно…
— Да, Борис был творческим и очень умным чело-

веком. Рядом с ним всегда было интересно, жизнь не 

превратилась в рутину. Борис посвящал мне такие со-

неты, что я даже чувствовала себя неловко. На момент 

знакомства я видела перед собой человека, которому 

было плохо. Он нуждался в моей помощи. Борис был 

очень влюбчивым, я знала его женщин. Филфак он так 

и не окончил, из образования — бухгалтерские курсы, 

а затем работа экономистом. Да и после лагеря он ни-

куда не мог устроиться на работу. До меня он прожил 

большую непростую жизнь, полную горечи и любви. Я 

ему была послана как бы во спасение!

Мне часто задают вопрос: а трудно ли быть женой та-

кой личности? Конечно, ведь нужно понимать, что че-

ловек этот необычный. Например, Борис сам по себе 

был не то чтобы замкнутый, а внутренний, что ли. Он 

был сосредоточенным в себе, постоянно что-то пережи-

вал внутри. Я старалась его не трогать в такие моменты. 

Он даже мне говорил: «Сейчас помолчи, пожалуйста». 

Он думал. В его голове в этот момент на ходу рождались 

строки. Часто он приходил домой и сразу читал стихо-

творение, написанное на работе. Иногда я себе разре-

шала возразить против каких-то лишних четверости-

ший. Порой он прислушивался. 

Наша жизнь была интересная и сложная. Мы много 

ходили к друзьям. Он любил эти «пирушки». На день 

рождения к нему всегда приходило очень много людей. 

Мы с мамой старались выставить на стол самые лучшие 

угощения.

Как работнику института мне полагались бесплат-

ные билеты. Поэтому мы ездили всюду: по Украине, 

по миру, в Прибалтике были… И везде у него находи-

лись слушатели. Во время путешествий он успевал пи-

сать стихи. Были вечера, на которых зал вставал и хло-

пал. На всех таких вечерах я была в первых рядах. Даже 

чувствовала, что сейчас он забудет строки или слово из 

стихотворения. И у меня это слово сразу выскакивало, 

а он сразу подхватывал. Были и трудные времена. На 

протяжении всей жизни он был под колпаком КГБ. В 

1973 году Чичибабина исключили из Союза писателей 

с формулировкой «за антиобщественную деятельность 

и написание антисоветских стихотворений». В апре-

ле 1974 года 3 часа провел в КГБ, где ему предъяви-

ли обвинение в распространении самиздата и чтении 

стихов антисоветского содержания. Он вынужден был 

подписать протокол, нарушение которого могло иметь 

серьезные последствия. Но наступило перестроечное 

время, и стихи, десятилетиями писавшиеся «в стол», 

были наконец, востребованы. Бориса Чичибабина ста-

ли приглашать с выступлениями в крупные города. Од-

на за другой в периодических изданиях публикуются 

подборки стихотворений. Его восстанавливают в Со-

юзе писателей.

Я поняла, что в сравнении с его стихами мои 

стихи перестали быть мне интересными. Поэто-

му я больше не писала. Борис же очень хотел, 

чтобы я продолжала сочинять.

— А у Бориса Алексеевича были еще влюбленности?
— Конечно. У него была длительная пере-

писка с поклонницей из Одессы, которая ему 

много давала в духовном развитии. Наверное, 

другая женщина на моем месте все это воспри-

нимала бы серьезно. А я нет. Я знала, что без ме-

ня он уже не сможет.

— Как вы перенесли его смерть?
— Особенно плохо было сразу после его кон-

чины, просто ужасно. Помогали только молит-

вы, которые постоянно читала. После его смер-

ти я покрестилась, чтобы заходить в церковь, 

ставить свечи о его упокоении, молиться, но главное 

— чтобы после смерти с ним встретиться.

— Борис Алексеевич был верующим человеком?
— Да. Утром и вечером он становился к окну и мо-

лился. Но он был человеком невоцерковленным. Он 

также верил во все хорошее: в лучшую жизнь, в страну, 

в правительство, в позитивные изменения.

 ПРОСЛАВЛЯТЬ МУЖА — ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЖИЗНИ 
— Что для вас сейчас в жизни самое важное и необходи-

мое?
— Хочу, чтобы у меня хватило сил поддерживать ра-

боту «Чичибабин-центра», который был основан на ба-

зе «Муниципального культурного центра» при содей-

ствии города и лично Михаила Пилипчука, Почетного 

гражданина Харькова. В этом году исполнилось 20 лет 

нашему центру и 25 лет со дня создания Фонда памяти 

Чичибабина. Очень хочется создать и музей Чичибаби-

на. Ведь не знаешь, какая судьба ждет здание, в кото-

ром находится «Чичибабин-центр». Собирать насле-

дие Бориса Алексеевича я начала еще при его жизни. 

После смерти было издано много его книг. Я не выбро-

сила ни одной бумажки, ни одного письма. Пусть не 

все, но помню строки и отрывки из каждого его стихо-

творения. Скучать некогда. Мы проводили Фестивали 

поэзии им. Бориса Чичибабина и Чичибабинские чте-

ния. В этом принимали активное участие поэты Ири-

на Евса, Владимир Васильев, Станислав Минаков и 

другие. Лучшие современные поэты почитали за честь 

быть гостями наших фестивалей. Чичибабинские чте-

ния еще продолжаются при участии научных сотруд-

ников Харьковского педагогического университета 

им. Г. С. Сковороды и Харьковского национального 

университета им. В. Н. Каразина. Наши труды не про-

падают бесследно. Я говорю «наши», так как всю ра-

боту в центре я выполняю вместе с Верой Булгаковой. 

Сейчас стихи и статьи Бориса выкладываю в Фейсбук. 

Вот так! Хочу сказать, что жить с поэтом было нелегко, 

но это были лучшие годы моей жизни.

Îòðûâîê èç ñîíåòîâ ëþáèìîé 
***

Íå ñïðàøèâàé, ÷òî áûëî äî òåáÿ.
Òî áûë ëèøü ñîí, äàâíî çàáûë åãî ÿ.
Ïî êðóãó çëà ïîä ðóæüÿìè êîíâîÿ 

Íàñ íåæèë âåê, òåðçàÿ è ãóáÿ…

ÏÎÑËÀÍÀ ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ 
ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ, КОГДА ЕМУ БЫЛО 45, А ЕЙ 30. ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ БОРИС ЧИЧИБАБИН 
К ТОМУ ВРЕМЕНИ ПЕРЕЖИЛ И ЛАГЕРЯ, И ЛЮБОВНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ. И УЖЕ НАПИСАЛ 
МНОГО ЗНАКОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ. А ДОВОЛЬНО МОЛОДАЯ ЛИЛИЯ КАРАСЬ, КОТОРАЯ 
БЕЗУМНО ЛЮБИЛА ПОЭЗИЮ, СУМЕЛА УТЕШИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ ПОЭТА В ТРУДНУЮ 
МИНУТУ. ТАК И НАЧАЛАСЬ ИХ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ДЛИНОЙ В 26 ЛЕТ
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Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні, ст. 7 Житлового кодексу 
Української РСР, постанови Ради Міністрів Української 
РСР від 26.04.1984 № 189 «Про порядок обстеження стану 
житлових будинків з метою встановлення їх відповідності 
санітарним та технічним вимогам та визнання жилих бу-
динків і жилих приміщень непридатними для проживан-

ня», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харків-
ської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Хар-

ківської міської ради від 18.05.2011 № 378 «Про створення 
постійно діючих комісій по обстеженню санітарного та 

технічного стану житлового фонду комунальної власності 
міста Харкова», виклавши додаток 6 у новій редакції (до-
дається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому 
порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — директора Департаменту 
житлово-комунального господарства Харківської міської 
ради Мірошника В. М.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 6 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 18.05.2011 № 378 «ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ КОМІСІЙ ПО ОБСТЕЖЕННЮ САНІТАРНОГО 

ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ХАРКОВА» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВІД 08.12.2021 № 1008 

СКЛАД ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ З ОБСТЕЖЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ МІСТА ХАРКОВА 

Жуков Дмитро Вікторович — заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального госпо-
дарства Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, голова 
комісії;

Філатова Євгенія Михайлівна — начальник управління житлового господарства Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Мельник Дар’я Анатоліївна — головний спеціаліст управління житлового господарства Адміністрації Інду-
стріального району Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії 

Олєйніков Олег Володимирович — начальник Індустріального районного відділу ГУ ДСНС України у Харківській 
області (за згодою);

Панчішний Сергій Анатолійович — директор КП «Харківжилбуд»;

Зубкова Ірина Аріївна — начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного зако-
нодавства в Харківському районі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Харківській області (за згодою);

Мурашов Олег Віталійович — депутат Харківської міської ради 8 скликання (за згодою);

Семеренко Ігор Володимирович — начальник архітектурного відділу Індустріального району — районний архітек-
тор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Гарна Ганна Олександрівна — начальник служби обслуговування житлового фонду і території Індустріально-
го району КП «Жилкомсервіс»;

Чогут Клавдія Петрівна — голова комітету мікрорайону № 759 Індустріального району (за згодою).

Голова адміністрації Індустріального району Харківської міської ради О. І. ВЕЛЬМОЖНА 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 1008

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 18.05.2011 № 378 
«ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ КОМІСІЙ ПО ОБСТЕЖЕННЮ САНІТАРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

МІСТА ХАРКОВА» 

УКРАИНСКИЕ БАНКИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ТЫСЯЧИ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ. НА 13 ДЕКАБРЯ УЖЕ ОТКРЫТО 1 035 225 КАРТ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«Е-ПОДДЕРЖКА» И 1 348 137 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАПИСАЛИСЬ НА БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ УСЛУГИ, 
СООБЩИЛ МИНИСТР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИХАИЛ ФЕДОРОВ

В 
данный момент статистика по открытым кар-

там: Монобанк — 878 572 карты, А-банк — 

84 292, Альфа-банк — 72 361. Ожидаем под-

ключения еще одного большого банка. Этот проект — 

хороший тест на скорость внедрения инноваций для 

разных секторов бизнеса и государства, — отметил гла-

ва ведомства.

С 19 декабря украинцы смогут полу-

чить тысячу гривен за вакцинацию от 

коронавируса. Рассчитывать на выплату 

смогут те, кто получил обе прививки от 

COVID-19. На выплаты за вакцинацию 

из государственного бюджета в этом году 

выделят 8 млрд гривен.

На первом этапе тысячу гривен смо-

жет получить каждый совершеннолетний 

украинец, который прошел полный курс 

вакцинации от COVID-19; оформил «зе-

леный» COVID-сертификат в приложе-

нии «Дiя»; оформил специальную карту 

«єПідтримка» в одном из банков, участ-

вующих в программе (это можно сделать 

онлайн или офлайн в отделении банка).

 ЗАТО ОН МЕНЕЕ ОПАСЕН 
Новый штамм коронавируса «Омикрон» может сни-

жать эффективность вакцин, но является менее опас-

ным, чем штамм «Дельта», заявили в ВОЗ.

— Предварительные данные указывают на меньшую 

опасность «Омикрона» по сравнению с «Дельтой». 

Большинство выявленных случаев были бессимптом-

ными или с симптомами невысокой и средней тяже-

сти. Но делать окончательные выводы пока рано, — 

отметили в ВОЗ.

 ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ 
Житель Новой Зеландии за деньги несколько раз 

привился от коронавируса вместо других людей, со-

общает Stuff. Мужчина вакцинировался в течение дня 

в разных центрах вакцинации, где он получил десять 

прививок от ковида.

В министерстве здравоохранения страны уже 

заявили, что обеспокоены данной ситуацией, в свя-

зи с чем полиция начала расследование. Профессор 

Оклендского университета Никки Тернер утверждает, 

что на данный момент неизвестно, насколько опасно 

введение такого количества доз за короткий промежу-

ток времени.

 ЖЕЛЕЗНАЯ ЗАЩИТА 
Ученые из Гонконгского университета создали пер-

вую нержавеющую сталь, способную уничтожать ко-

ронавирус на своей поверхности. Новый материал мо-

жет «побороть» вирус на 99,7 % за три часа.

Ученые изменили химический состав и микрострук-

туру нержавеющей стали. Таким образом, сплав полу-

чил повышенное содержание меди, которая имеет ан-

тибактериальные свойства.

Сталь создали для использования в кнопках лифта, 

дверных ручках, перилах, чтобы уменьшить распро-

странение вирусов через непрямой контакт.

Кроме этого, материал способен уничтожать на 

своей поверхности не только коронавирус, но также 

птичий грипп и кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного 

факультета Хуан Минсинь, руководивший исследова-

нием, сообщил, что пока изучается, насколько сталь 

эффективна против нового штамма коронавируса 

«Омикрон».

 В ХАРЬКОВЕ 

Медучреждения города продолжают пополнять-

ся новым лечебно-диагностическим оборудова-

нием. На днях в 8-й городской клинической больни-

це установили современный рентген-аппарат. Обо-

рудование уже в работе, врачи приступили к прове-

дению обследований пациентов, а таких здесь нема-

ло, учитывая то, что больница приобрела дополни-

тельный профиль — лечение коронави-

русных больных.

Этот рентгеновский аппарат 2021-го 

года производства, как уверяют спе-

циалисты, включает в себя все совре-

менные технологии, и что главное — 

цифровые, а это очень важно именно 

сейчас при обследовании легких у боль-

ных COVID-19.

По словам сотрудников больницы, 

бывшая рентгент-установка исчерпала свой ре-

сурс, и когда встал вопрос, как приобрести новую 

в кратчайшие сроки, они обратились за помощью к 

руководству Харькова — результат не заставил себя 

ждать.

Харьковская городская больница № 8 начала при-

нимать коронавирусных пациентов с октября этого 

года. Не так давно в медучреждении была установлена 

11-тонная емкость с кислородом. Работа, касающаяся 

борьбы с пандемией коронавируса и укрепления мате-

риально-технической базы медучреждений города, ве-

дется ежедневно.

Руководство города делает все возможное для сни-

жения риска распространения коронавирусной ин-

фекции и создания максимально благоприятных усло-

вий для пациентов, которые проходят лечение в стаци-

онарах.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÀß ÒÛÑß×À: 
ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÎÔÎÐÌËßÞÒ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÊÀÐÒÛ

Ïî äàííûì íà 13 äåêàáðÿ, â Õàðüêîâå 
çàðåãèñòðèðîâàíî 122 íîâûõ 

ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñà. Â Óêðàèíå 
çà ìèíóâøèå ñóòêè 4 073 íîâûõ 

ïîäòâåðæäåíèé.
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На підставі законів України «Про рекламу», «Про 
благоустрій населених пунктів», Типових правил роз-
міщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Пра-
вил благоустрою території міста Харкова, затверджених 
рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання 
від 16.11.2011 № 504/11, Порядку виявлення, демонта-
жу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовніш-
ньої реклами, розміщених на території міста Харкова з 

порушенням законодавства про рекламу та благоустрій 
населених пунктів, подальшого розпорядження ними, за-
твердженого рішенням виконавчого комітету Харківської 
міської ради від 22.06.2011 № 444, керуючись ст.ст. 42, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Департаменту контролю Харківської міської ради 

(Артикуленко О. В.) організувати проведення демонтажу 

спеціальних конструкцій, зазначених у додатку до рішення.
2. Комунальному підприємству «Міськелектротранс-

сервіс» (Васенко В. О.) здійснити у встановленому поряд-
ку:

2.1. Демонтаж спеціальних конструкцій, зазначених у 
додатку до рішення.

2.2. Публікацію щомісячно (до 10 числа кожного мі-
сяця) інформації про демонтовані спеціальні конструкції 
за минулий місяць.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення у встановленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 1003 

ПЕРЕЛІК КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕМОНТАЖУ 

№ з/п Найменування розповсюджувача реклами Адреса розташування конструкції Тип конструкції Розмір, м Дата припису Номер 
припису Інформаційне поле Район 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Повне товариство «Ломбард «Кит Груп плюс» ТОВ «Кит Груп» і компанія» Грицевця вул. 33-А Щит стаціонарний 1.50 x 1.50 x 2 09.11.2021 5/154 Обмін валют Індустріальний 

2 Повне товариство «Ломбард «Кит Груп плюс» ТОВ «Кит Груп» і компанія» Грицевця вул. 33-А Кронштейн на опорі 0.80 x 1.20 x 2 09.11.2021 5/154 Ломбард Індустріальний 

3 Повне товариство «Ломбард «Кит Груп плюс» ТОВ «Кит Груп» і компанія» Грицевця вул. 33-А Кронштейн на огорожі 0.40 x 1.20 x 2 09.11.2021 5/154 Ломбард Індустріальний 

4 Фізична особа-підприємець Малєєва Ольга Григорівна Зубарєва вул. 39 Щит на фасаді 4.00 x 0.30 x 1 09.11.2021 5/157 Стоматологія Індустріальний 

5 Фізична особа-підприємець Малєєва Ольга Григорівна Зубарєва вул. 39 Щит на фасаді 1.60 x 1.60 x 1 09.11.2021 5/157 Мастер мед Індустріальний 

6 Повне товариство «Ломбард «Кит Груп плюс» ТОВ «Кит Груп» і компанія» Грицевця вул. 33-А Щит на фасаді 4.00 x 0.80 x 1 09.11.2021 5/154 Техномагазин Індустріальний 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Індустріальний просп. 24/31 Щит на фасаді 8.00 x 0.80 x 1 02.11.2021 6/200 Нова пошта № 117 Індустріальний 

8 Фізична особа-підприємець Степаненко Дмитро Володимирович Архітектора Альошина просп. 2 Щит на фасаді 4.50 x 0.60 x 1 12.10.2021 5/149 Сахар с солью Індустріальний 

9 Фізична особа-підприємець Степаненко Дмитро Володимирович Архітектора Альошина просп. 2 Щит на фасаді 0.80 x 1.60 x 1 12.10.2021 5/149 Милк Індустріальний 

10 Повне товариство «Попов і компанія «Ломбард Партнер» Грицевця вул. 33-А Щит на фасаді 4.20 x 1.20 x 1 09.11.2021 5/155 Партнер Індустріальний 

11 Повне товариство «Попов і компанія «Ломбард Партнер» Грицевця вул. 33-А Кронштейн на фасаді 1.30 x 0.80 x 2 09.11.2021 5/155 Партнер Індустріальний 

12 Повне товариство «Попов і компанія «Ломбард Партнер» Грицевця вул. 33-А Щит на фасаді 2.00 x 2.00 x 1 09.11.2021 5/155 Техно нуль Індустріальний 

13 Повне товариство «Попов і компанія «Ломбард Партнер» Грицевця вул. 33-А Щит на фасаді 0.80 x 2.00 x 1 09.11.2021 5/155 Золото Індустріальний 

14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Олександрівський просп. 184 Щит на фасаді 11.10 х 0.74 х 1 02.11.2021 6/200 Нова пошта № 38 Індустріальний 

15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Мироносицька вул. 89 Щит на фасаді 2.00 x 0.50 x 1 03.11.2021 2/183 Нова пошта Київський 

16 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Мироносицька вул. 89 Щит на фасаді 0.40 x 0.80 x 1 03.11.2021 2/183 Логотип № 112 Київський 

17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Жуковського просп. 1 Щит на фасаді 4.00 х 0.40 х 1 03.11.2021 2/183 Нова пошта № 76 Київський 

18 Фізична особа-підприємець Суровцева Вікторія Валеріївна Каразіна вул. 4 Щит на фасаді 2.00 x 0.50 x 1 26.10.2021 2/178 Esson Київський 

19 Фізична особа-підприємець Куценко Максим Денисович Чернишевська вул. 67 — Ярослава Мудрого вул. Щит виносний 0.50 x 1.00 x 2 19.10.2021 2/173 Сендвіч Київський 

20 Фізична особа-підприємець Куценко Максим Денисович Чернишевська вул. 67 Щит на фасаді 2.50 x 0.40 x 1 19.10.2021 2/173 Кав'яр Київський 

21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Чернишевська вул. 1 Щит на фасаді 5.40 x 0.40 x 1 03.11.2021 2/183 Нова пошта № 22 Київський 

22 Фізична особа-підприємець Дудука Юлія Володимирівна Каразіна вул. 1 Щит на існуючій споруді 2.00 x 0.40 x 1 12.11.2021 2/191 Laque Київський 

23 Фізична особа-підприємець Дудука Юлія Володимирівна Каразіна вул. 1 Щит на існуючій споруді 0.80 x 2.50 x 1 12.11.2021 2/191 Laque Nails Київський 

24 Фізична особа-підприємець Дудука Юлія Володимирівна Каразіна вул. 1 Щит на існуючій споруді 0.80 x 2.50 x 1 12.11.2021 2/191 Laque Nails Київський 

25 Фізична особа-підприємець Короткова Світлана Олександрівна Весніна вул. — Мироносицька вул. 94 Щит на фасаді 2.50 x 1.00 x 1 04.11.2021 2/185 Mr'Dream Київський 

26 Фізична особа-підприємець Короткова Світлана Олександрівна Весніна вул. — Мироносицька вул. 94 Щит на фасаді 0.80 x 2.00 x 1 04.11.2021 2/185 Зображення Київський 

27 Фізична особа-підприємець Короткова Світлана Олександрівна Весніна вул. — Мироносицька вул. 94 Щит на фасаді 4.00 x 1.00 x 1 04.11.2021 2/185 Дивани Київський 

28 Фізична особа-підприємець Короткова Світлана Олександрівна Весніна вул. — Мироносицька вул. 94 Щит на фасаді 2.50 x 1.00 x 1 04.11.2021 2/185 Blanche Київський 

29 Фізична особа-підприємець Поповська Тетяна Володимирівна Маяковського вул. 11 Щит на фасаді 2.50 x 0.30 x 1 19.11.2021 2/196 Карє студия Київський 

30 Фізична особа-підприємець Поповська Тетяна Володимирівна Маяковського вул. 11 Щит на фасаді 0.80 x 2.50 x 1 19.11.2021 2/196 Зображення Київський 

31 Фізична особа-підприємець Поповська Тетяна Володимирівна Маяковського вул. 11 Щит на фасаді 0.60 x 1.80 x 1 19.11.2021 2/196 Зображення Київський 

32 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Свободи вул. 11/13 Щит на фасаді 15.00 х 0.40 х 1 03.11.2021 2/183 Нова пошта № 42 Київський 

33 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Пушкінська вул. 96 Щит на фасаді 4.50 х 1.10 х 1 03.11.2021 2/183 Нова пошта № 10 Київський 

34 Фізична особа-підприємець Задорожний Владислав Васильович Героїв Сталінграда просп. — Сенявіна вул. Щит стаціонарний 1.50 x 1.00 x 2 05.11.2021 6/203 СТО Шиномонтаж Слобідський 

35 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Москалівська вул. 92 Кронштейн на фасаді 0.60 x 0.80 x 2 02.11.2021 6/200 Логотип № 36 Новобаварський 

36 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Москалівська вул. 92 Кронштейн на фасаді 0.60 x 0.80 x 2 02.11.2021 6/200 Логотип № 36 Новобаварський 

37 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Москалівська вул. 92 Щит на фасаді 4.00 х 0.30 х 1 02.11.2021 6/200 Нова пошта № 36 Новобаварський 

38 Фізична особа-підприємець Капустьян Владислав Юрійович Вернадського вул. — Гагаріна просп. 22 Прапор 0.50 x 2.00 x 2 16.11.2021 6/210 Новожанівський Основ'янський 

39 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Магнат» Вернадського вул. — Гагаріна просп. 20 Щит на фасаді 1.00 x 0.80 x 1 10.11.2021 6/205 Світлодіодне табло Основ'янський 

40 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Гімназійна наб. 26 Щит на фасаді 4.00 х 0.98 х 1 02.11.2021 6/200 Нова пошта № 32 Основ'янський 

41 Фізична особа-підприємець Щербаков Кирило Володимирович Морозова вул. 3 Щит на фасаді 1.30 x 0.90 x 1 03.09.2021 6/169 Суши пицца Слобідський 

42 Фізична особа-підприємець Щербаков Кирило Володимирович Морозова вул. 3 Щит на фасаді 1.60 x 1.00 x 1 03.09.2021 6/169 huge.resto Слобідський 

43 Фізична особа-підприємець Щербаков Кирило Володимирович Морозова вул. 3 Щит виносний 0.60 x 0.90 x 2 03.09.2021 6/169 Холодное пиво Слобідський 

44 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ст-Харків» Героїв Сталінграда просп. 75 Щит на фасаді 6.00 x 0.45 x 1 03.11.2021 6/201 Садова техніка Слобідський 

45 Фізична особа-підприємець Дідоренко Марина Романівна Жасміновий б-р 2-Б Щит на фасаді 1.80 x 2.00 x 1 25.10.2021 6/195 Зоомагазин ВетКабінет Слобідський 

46 Фізична особа-підприємець Дідоренко Марина Романівна Жасміновий б-р 2-Б Щит на фасаді 1.80 x 2.00 x 1 25.10.2021 6/195 Зоомагазин ВетКабінет Слобідський 

47 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Гагаріна просп. 41/2 Щит на фасаді 10.10 x 0.60 x 1 02.11.2021 6/200 Нова пошта № 11 Слобідський 

48 Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопартс-ЮА» Героїв Сталінграда просп. 75 Щит на фасаді 5.00 x 0.70 x 1 29.10.2021 6/198 Автозапчастини Слобідський 

49 Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопартс-ЮА» Героїв Сталінграда просп. 75 Щит на фасаді 2.00 x 2.20 x 1 29.10.2021 6/198 Шини диски Слобідський 

50 Фізична особа-підприємець Дідоренко Марина Романівна Жасміновий б-р 2-Б Щит на фасаді 1.00 x 2.00 x 1 25.10.2021 6/195 ВетКабінет Слобідський 

51 Фізична особа-підприємець Дідоренко Марина Романівна Жасміновий б-р 2-Б Щит на фасаді 3.20 x 0.50 x 1 25.10.2021 6/195 Фауна-Вет-Сервіс Слобідський 

52 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ст-Харків» Героїв Сталінграда просп. 75 Щит на фасаді 1.20 x 1.10 x 1 03.11.2021 6/201 Husqvarna Слобідський 

53 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ст-Харків» Героїв Сталінграда просп. 75 Щит на фасаді 0.60 x 0.70 x 1 03.11.2021 6/201 Сервіс Слобідський 

54 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ст-Харків» Героїв Сталінграда просп. 75 Кронштейн на опорі 0.70 x 0.70 x 2 03.11.2021 6/201 Husqvarna Слобідський 

55 Фізична особа-підприємець Олефіренко Марія Вікторівна Гагаріна просп. 177 Щит на фасаді 2.50 x 0.50 x 1 11.11.2021 6/206 Червоний маркет Слобідський 

56 Фізична особа-підприємець Олефіренко Марія Вікторівна Гагаріна просп. 177 Щит на фасаді 9.00 x 0.80 x 1 11.11.2021 6/206 Доступні товари для дому Слобідський 

57 Фізична особа-підприємець Олефіренко Марія Вікторівна Гагаріна просп. 177 Щит на фасаді 9.00 x 1.00 x 1 11.11.2021 6/206 Інструменти канцелярія Слобідський 

58 Фізична особа-підприємець Волкова Світлана Миколаївна Героїв Сталінграда просп. 183 Щит на фасаді 4.00 x 0.40 x 1 01.11.2021 6/199 Лідер взуття Слобідський 

59 Фізична особа-підприємець Волкова Світлана Миколаївна Героїв Сталінграда просп. 183 Конструкція нестан-
дартного типу 2.50 x 2.00 x 1 01.11.2021 6/199 Лідер взуття Слобідський 

60 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Гагаріна просп. 48 Щит на фасаді 5.00 х 0.60 х 1 02.11.2021 6/200 № 39 Нова пошта Слобідський 

61 Фізична особа-підприємець Дідоренко Марина Романівна Жасміновий б-р 2-Б Щит на фасаді 2.40 x 1.50 x 1 25.10.2021 6/195 Ветеринарна аптека ВетКабінет Слобідський 

62 Фізична особа-підприємець Дідоренко Марина Романівна Жасміновий б-р 2-Б Щит на фасаді 2.20 x 0.60 x 1 25.10.2021 6/195 Ветеринарный кабинет 
Ветеринарная аптека Слобідський 

63 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» Жасминовий б-р 9 Щит на фасаді 15.93 х 1.00 х 1 02.11.2021 6/200 № 46 Нова пошта Слобідський 

64 Фізична особа-підприємець Костоглод Сергій Олександрович Велика Панасівська вул. 96 Щит на фасаді 4.00 x 0.60 x 1 28.09.2021 5/147 Продуктовый мини маркет Холодногірський 

65 Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» Полтавський Шлях вул. 148/2 Щит на фасаді 4.50 x 0.50 x 1 09.11.2021 5/156 Швидко Гроші Холодногірський 

66 Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» Полтавський Шлях вул. 148/2 Кронштейн на фасаді 0.70 x 0.70 x 2 09.11.2021 5/156 Гроші Холодногірський 

67 Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» Полтавський Шлях вул. 148/2 Щит виносний 0.40 x 1.20 x 2 09.11.2021 5/156 20000 грн Холодногірський 

68 Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» Полтавський Шлях вул. 148/2 Щит на фасаді 4.50 x 4.50 x 1 09.11.2021 5/156 Швидко Гроші Холодногірський 

69 Товариство з обмеженою відповідальністю «Алло» Полтавський Шлях вул. 148/2 Прапор 0.40 x 2.20 x 2 09.11.2021 5/151 Алло Холодногірський 

70 Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» Полтавський Шлях вул. 148/2 Щит на фасаді 1.20 x 3.50 x 1 09.11.2021 5/156 20000 гривень Холодногірський 

71 Товариство з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» Полтавський Шлях вул. 148/2 Щит на фасаді 1.20 x 3.50 x 1 09.11.2021 5/156 20000 гривень Холодногірський 

72 Товариство з обмеженою відповідальністю «Алло» Полтавський Шлях вул. 148/2 Прапор 0.40 x 2.20 x 2 09.11.2021 5/151 Алло Холодногірський 

Заступник директора департаменту — начальник контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради Д. В. КАРПОВИЧ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 1003

ПРО ДЕМОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

(Продовження офіційної інформації на стор. 08–11)
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Ч
тобы Киевский район оставался таким же пре-

красным и комфортным для своих жителей, 

продолжал динамично развиваться, прикла-

дывается неимоверно много усилий по поддержанию 

его жизнедеятельности. И руководство района с этой 

задачей справляется успешно. О том, какие измене-

ния произошли в районе и что еще предстоит сделать 

в ближайшее время, газете «Харьковские известия» 

рассказала председатель Администрации Киевского 

района Нелли Казанжиева.

 КОМФОРТ ХАРЬКОВЧАН — ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
С целью улучшения технического состояния жилого 

фонда района подаются предложения в профильные 

департаменты, на основании которых составляются 

титульные списки капи-

тального и текущего ре-

монта жилого фонда.

Именно на комплексный 

подход по капитальному 

ремонту делает упор руко-

водство Киевского райо-

на. Так, в прошлом году на 

капремонт жилого фон-

да было направлено почти 

50 млн грн. На работы те-

кущего характера — 16 млн 

грн. Благодаря этому уда-

лось привести в порядок 

150 домов. Кстати, этот по-

казатель год от года растет. 

Например, в 2019 году в программе капремонта было 

96 зданий, в 2018 году — 81 здание.

Большое внимание уделяется благоустройству райо-

на — озеленение, установка детских и спортивных 

площадок, зон отдыха. Во-первых, это поддержка в 

надлежащем состоянии уже имеющихся детских иг-

ровых площадок. В 2020 году отремонтировано более 

280 игровых элементов. В отдельных случаях добавля-

ли новые элементы, в других — укладывали новое по-

крытие. Где-то было достаточно малярных работ, но в 

совокупности все это позволило обновить уже полю-

бившиеся малышам площадки.

Во-вторых, постоянно создаются новые игровые зо-

ны. За последние несколько лет в районе появилось 

35 новых детских площадок и в текущем году новые 

игровые комплексы по ул. Гвардейцев Широнинцев, 

123–125, ул. Барабашова, 38–38-А, ул. Саперной, 20–

30, ул. Ак. Проскуры, 13. Параллельно с этим новые 

локации открывались и на территории дошкольных 

учебных учреждений, за последние пять лет создано 

87 новых объектов.

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Отдельное внимание уделяется реконструкции 

инженерных сетей. Именно они являются кровенос-

ной системой всего жилого фон-

да. На протяжении текущего года 

за счет различных источников фи-

нансирования выполнены работы 

по реконструкции более 10 км тру-

бопроводов тепловых сетей. Также 

произведена замена подавляющего 

большинства сетей горячего водо-

снабжения с использованием труб 

«Изопрофлекс» в пос. «Коммунар» 

и им. Жуковского. Произведены 

работы по замене 3 900 м. п. трубо-

проводов различных диаметров в 

сетях холодного водоснабжения. 

Кроме того, уделяется особое вни-

мание состоянию уличного освеще-

ния. В течение 2021 года по многочисленным обраще-

ниям жителей смонтировано и введено в эксплуата-

цию 6 200 метров новой сети и 340 современных све-

тильников.

Кроме того, за последние несколько месяцев по 

просьбам харьковчан был выполнен капитальный 

ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров на 

21 объекте, а именно: на улицах Астрономической 

(35-Ж, 35-З), Гвардейцев Широнинцев (94, 96/30, 125), 

Героев Труда (2/48, 4, 20-Б), Ярослава Мудрого (29, 33, 

ÃËÀÂÍÎÅ — 
ÑÈÑÒÅÌÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
КИЕВСКИЙ РАЙОН — ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ В НАШЕМ ГОРОДЕ, НАСТОЯЩИЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. В РАЙОНЕ СОХРАНИЛОСЬ ПОЧТИ 73 % КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХАРЬКОВА: 
364 ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, 226 ПАМЯТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ, 
2 ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ. ЭТО ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХАРЬКОВА, СТУДЕНЧЕСКИЙ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР

Нелли КАЗАНЖИЕВА: 
«Киевский район — один из самых 

интересных в нашем городе. Он объединяет 
в себе эстетику и традиции ушедших времен 

и новые веяния. Здесь живет около 
180 тысяч человек. Территориально район 
самый большой в городе Харькове: центр, 

частный сектор, Северная Салтовка, 
Пятихатки, 522-й микрорайон Салтовки. 

Соответственно, это требует комплексного 
подхода в организации работы c населением 

от Харьковского городского совета и 
коммунальных предприятий. Городской совет 
и непосредственно Администрация Киевского 

района, департаменты исполнительного 
комитета — это основные инструменты для 
обеспечения жизнедеятельности города 
и горожан. И наша главная задача — 

не оставить без внимания ни одного жителя, 
оперативно реагировать на просьбы и 

решать возникающие проблемы, делать все 
возможное, чтобы харьковчане чувствовали 

себя в родном районе комфортно».
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33-А, 33/35), Дружбы Народов (263), Ак. Павлова (307, 

309, 311, 313), Ак. Проскуры (1), Ужвий (78, 80, 82, 90), 

Шишковской (20). Кроме того, текущий ремонт вы-

полнен по ул. Омской, бульвару Садовому, улицам 

Проспектной, Старошишковской, Астрономической.

Также в результате обращений жителей района при-

ведена в порядок остановка автобуса № 241 на улице 

Шишковской и отремонтированы ступени к трамвай-

ной остановке на улице Шевченко. Был установлен 

знак «Пешеходный переход» на ул. Лесопарковой, 2, 

камеры видеонаблюдения на ул. Гвардейцев Широ-

нинцев, 123. Для безбарьерного передвижения обору-

дованы пандусами входные группы домов по адресам: 

ул. Астрономическая, 44-А, ул. Гвардейцев Широнин-

цев, 88, 112, ул. Героев Труда, 12, ул. Дружбы Наро-

дов, 225, ул. Матюшенко, 5, ул. Леся Сердюка, 48/2, 

ул. Шевченко, 333, ул. Саперная, 20. В 2021 году запу-

щено 11 маршрутов с использованием муниципаль-

ных автобусов, в том числе 31Э (ст. м. «Госпром» — 

пос. Большая Даниловка), 50Э (пл. Конституции — 

пос. Пятихатки) и др.

 О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
На территории Киевского района расположено 

24 учреждения системы здравоохранения. 

Это больницы и поликлиники городского 

и областного подчинения, а также ведом-

ственные объекты. Все они поддерживаются 

в хорошем состоянии. Регулярно проводятся 

строительно-ремонтные работы и закупается 

современное оборудование. Уделяется вни-

мание вопросам доступности учреждений 

для маломобильных групп населения, а так-

же благоустройству территорий.

— Основной акцент в муниципальном 

здравоохранении в 2022—2026 гг. планирует-

ся делать на улучшении качества и комфорт-

ности первичной медико-санитарной помо-

щи. Планируется открытие новых амбулато-

рий семейной медицины, которые будут мак-

симально приближены к месту жительства.

Один из таких проектов — открытие амбулатории 

семейной медицины в 522-м микрорайоне на ул. Ге-

роев Труда, 2/48.

 ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
— Одной из важнейших задач является создание в 

школах и детских садах Киевского района удобной, 

доступной и безопасной образовательной среды. До-

стижению этой цели будет 

способствовать реализа-

ция городской программы 

«Безопасная школа». Для 

этого в районе планируется 

осуществить ряд проектов.

«СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

В рамках проекта предпо-

лагается модернизация ма-

териально-технической ба-

зы учреждений образования 

для организации здорового 

питания учеников и малы-

шей детских садов, развитие 

спортивной инфраструктуры района. В течение 2022—

2026 гг. планируется:

 проведение капитального ремонта пищеблоков в 

школах №№ 164, 134, 110 (обеденный зал), 16, 37, 55, 

166, 172, 165, 158 и в детских садах №№ 123, 180, 464, 

374, 382, 264, 395;

 проведение реконструкции стадионов в школах: 

№№ 96, 110/170, 52, 4, 107;

 строительство стадионов в детских садах №№ 108, 

136, 410;

 восстановление бассейна в саду № 464.

«СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Для безопасного функционирования учреждений 

образования в течение 2022–2026 гг. планируется:

 установка ограждений в школах №№ 52, 96, 110;

 оснащение системами ви-

деонаблюдения школ №№ 36, 

37, 164, 166, 172;

 оснащение автоматиче-

ской пожарной сигнализацией 

школ №№ 4, 9, 36, 62 и детских 

садов №№ 36, 66, 395, 396.

«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУП-
НОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»
Необходимость реализации 

данного проекта связана с не-

хваткой мест в учреждениях до-

школьного образования райо-

на. Для удовлетворения об-

разовательных потребностей населения в течение 

2022–2026 гг. планируется увеличить количество мест 

в учреждениях дошкольного образования: открыть 

4 группы в детском саду № 108 и 5 групп в детском 

саду № 264.

В школе № 5 был проведен капитальный ремонт 

обеденного зала; в детском саду № 248 — в помеще-

нии группы; в детском саду № 108 капитально от-

ремонтирована группа, которая возобновила свою 

работу; в школе № 110, детских садах №№ 4, 410 — 

капитальный ремонт пищеблоков. В школе № 17 вы-

полнен капитальный ремонт актового зала, в школах 

№ 55 и № 165 — центральных входов. Также во мно-

гих учреждениях осуществлялись работы по модерни-

зации систем теплоснабжения, водоотведения и дру-

гие. С 2017 года в девяти школах было оборудовано 

14 современных учебных кабинетов естественно-

математического направления с цифровым измери-

тельным оборудованием. Это кабинеты географии 

(№№ 164, 5), математики (№ 55), биологии (№№ 107, 

16, 62, 1), химии (№№ 17, 107), физики (№№ 55, 172, 5, 

166, 62), информатики (№№ 9, 170, 1, 107, 164 (2), 166 

(2), 5, 16, 37, 55, 62, 133, 158, 172, 165).

В рамках национального проекта «Ноутбук каждому 

учителю» было приобретено компьютерное оборудо-

вание (427 ноутбуков) для учителей.

Также было закуплено 58 ноутбуков для работы учи-

телей начальной школы, работающих по программе 

НУШ, 4 ноутбука — для работы групп продленного дня 

в школах №№ 17, 36, 52, 134. В школе № 165 оборудован 

компьютерный класс для учеников начальной школы.

Проведена реконструкция стадиона школы № 165. 

Это восемнадцатый стадион в Киевском районе.

В 2021 году в ходе реализации проекта «Начни с се-

бя», инициатором которого является Харьковский го-

родской голова Игорь Александрович Терехов, пол-

ностью отремонтирован и укомплектован современ-

ной мебелью и техническими средствами обучения 

кабинет биологии школы № 36, к этой инициативе 

присоединились выпускники школы, депутаты Харь-

ковского городского совета оказали благотворитель-

ную помощь в обновлении учебных кабинетов химии 

и физики.

В этом году в пяти учебных заведениях капитально 
отремонтировали санузлы, в тринадцати — поменяли окна 
на энергосберегающие, в шести учреждениях установлены 
противопожарные двери в помещениях электрощитовых, 
приобретено 26 комплектов шкафов для пожарных кранов; 

приобретено технологическое оборудование — плита 
электрическая — 16 шт. (школы № № 4, 5, 16, 36, 37, 52, 

100,107—2 шт., 164—2 шт., 165, 166—2 шт., 172—2шт), шкафы 
жарочные — 11 шт. (школы №№ 4, 52, 100, 107, 164, 165, 

166, 172, 134, 158, 133), сковороды электрические — 16 шт. 
(школы №№ 4, 5, 9, 16, 36, 37, 52, 62, 100, 107, 164, 165, 166, 

172, 134, 158); стиральные машины — 5 шт. (детские сады 
№№ 4, 36, 101, 180, 37).
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З метою приведення тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування та постачання у відповід-
ність до економічно обґрунтованих витрат, ураховуючи 
зростання вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, 
витрат на оплату праці та інших витрат, на підставі розра-
хунків ТОВ «Котельні лікарняного комплексу», згідно зі 
ст.ст. 18, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», законами України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про теплопостачання», «Про ринок природ-
ного газу», Порядком формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової енергії і постачання гаря-

чої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869 (зі змінами), керуючись 
ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на теплову енергію, її виробниц-

тво, транспортування та постачання для потреб бюджет-
них установ та інших споживачів м. Харкова (крім насе-
лення) ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» згідно з 
додатком 1.

2. Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання згідно з додатками 2—5.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішен-
ня виконавчого комітету Харківської міської ради від 
28.02.2018 № 140 «Про встановлення тарифів на теп-
лову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання для потреб бюджетних установ та інших 
споживачів м. Харкова (крім населення) товариству з 
обмеженою відповідальністю «Котельні лікарняного 
комплексу» та рішення виконавчого комітету Харків-
ської міської ради від 26.12.2018 № 984 «Про коригуван-
ня тарифів на теплову енергію, її виробництво, транс-
портування та постачання для потреб бюджетних уста-
нов та інших споживачів м. Харкова (крім населення) 

товариству з обмеженою відповідальністю «Котельні 
лікарняного комплексу».

5. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в газеті «Харь-
ковские известия».

6. Рішення набирає чинності з дня офіційного опри-
люднення.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань забезпечення жит-
тєдіяльності міста Руденка А. І.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 1 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 993 

ТАРИФИ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ПОСТАЧАННЯ) ТОВ «КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ» ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ) 

Найменування тарифів
Групи споживачів  

Бюджетні установи Інші споживачі 

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал (з ПДВ), зокрема на: 3521,69 4798,66 

виробництво теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 3189,05 4504,56 

транспортування теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 316 277,46 

постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 16,64 16,64 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 08.12.2021 № 993

СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ 
«КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ» БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ 

ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ) 

№ з/п Статті витрат
Групи споживачів

Бюджетні установи, грн за 1 Гкал Інші споживачі, грн за 1 Гкал

1 Тариф на теплову енергію (з ПДВ), зокрема: 3 521,69 4 798,66

1.1 повна собівартість теплової енергії 2 934,74 3 998,88

1.2 витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

1.3 розрахунковий прибуток 0,00 0,00

1.4 податок на додану вартість 586,95 799,78

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 3 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 993 

СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ» БЮДЖЕТНИМ 

УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ) 

№ з/п Статті витрат
Групи споживачів

Бюджетні установи, 
грн за 1 Гкал

Інші споживачі, 
грн за 1 Гкал

1 Виробнича собівартість, зокрема: 2 434,45 3 530,71

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 041,83 3 138,09

1.1.1 паливо 1 647,22 3 052,37

1.1.2 електроенергія 63,92 63,23

1.1.3 покупна теплова енергія 308,20 0,00

1.1.4 вода для технологічних потреб та водовідведення 13,84 13,84

1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 8,65 8,65

1.2 прямі витрати на оплату праці 179,63 179,63

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 56,73 56,73

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 39,52 39,52

1.3.2 амортизаційні відрахування 16,10 16,10

1.3.3 інші прямі витрати 1,11 1,11

1.4 загальновиробничі витрати 156,26 156,26

2 Адміністративні витрати 223,09 223,09

3 Інші операційні витрати 0,00 0,00

4 Фінансові витрати 0,00 0,00

5 Повна собівартість 2 657,54 3 753,80

6 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

8 Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ 2 657,54 3 753,80

9 Податок на додану вартість 531,51 750,76

10 Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ 3 189,05 4 504,56

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 4 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 993 

СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ» БЮДЖЕТНИМ 

УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ) 

№ з/п Статті витрат
Групи споживачів

Бюджетні установи,
грн за 1 Гкал

Інші споживачі, 
грн за 1 Гкал

1 Виробнича собівартість, зокрема: 123,34 24,53

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 108,52 9,71

1.1.1 електроенергія 0,00 0,00

1.1.2 транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 98,81 0,00

1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 6,72 6,72

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 2,99 2,99

1.2 прямі витрати на оплату праці 6,30 6,30

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 2,26 2,26

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1,38 1,38

1.3.2 амортизаційні відрахування 0,88 0,88

1.3.3 інші прямі витрати 0,00 0,00

1.4 загальновиробничі витрати 6,26 6,26

2 Адміністративні витрати 8,94 8,94

3 Інші операційні витрати 0,00 0,00

4 Фінансові витрати 0,00 0,00

5 Собівартість транспортування 132,28 33,47

6 Витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах 131,05 197,75

7 Повна собівартість 263,33 231,22

8 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

9 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

10 Тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ 263,33 231,22

11 Податок на додану вартість 52,67 46,24

12 Тариф на транспортування теплової енергії з ПДВ 316,00 277,46

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 5 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 993 

СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ» БЮДЖЕТНИМ 

УСТАНОВАМ ТА ІНШИМ СПОЖИВАЧАМ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ) 

№ з/п Статті витрат
Групи споживачів

Бюджетні установи, 
грн за 1 Гкал

Інші споживачі, 
грн за 1 Гкал

1 Виробнича собівартість, зокрема: 12,79 12,79

1.1 прямі матеріальні витрати 0,02 0,02

1.2 прямі витрати на оплату праці 9,70 9,70

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 2,32 2,32

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2,13 2,13

1.3.2 амортизаційні відрахування 0,19 0,19

1.3.3 інші прямі витрати 0,003 0,003

1.4 загальновиробничі витрати 0,75 0,75

2 Адміністративні витрати 1,08 1,08

3 Витрати на збут 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 13,87 13,87

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

9 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ 13,87 13,87

10 Податок на додану вартість 2,77 2,77

11 Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ 16,64 16,64

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 993

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ М. ХАРКОВА (КРІМ НАСЕЛЕННЯ) ТОВ «КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ»

З метою приведення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та послу-
ги з постачання теплової енергії у відповідність до еко-
номічно обґрунтованих витрат, на підставі розрахунків 
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», 
згідно із законами України «Про житлово-комунальні 

послуги», «Про теплопостачання», «Про ринок при-
родного газу», ст.ст. 18, 28 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», Порядком формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, послуги з постачання теплової 
енергії і постачання гарячої води, затвердженим по-

становою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 
869 (зі змінами), ураховуючи умови Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних пи-
тань у сфері постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, 
керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харків-
ської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на теплову енергію, її виробниц-

тво, транспортування, постачання та послуги з постачан-
ня теплової енергії, які надаються ТОВ «Оператор газо-

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 995

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ПОСТАЧАННЯ ТА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» СПОЖИВАЧАМ М. ХАРКОВА
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ДОДАТОК 1 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 995 

ТАРИФИ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ВИРОБНИЦТВО, 
ТРАНСПОРТУВАННЯ, ПОСТАЧАННЯ) ТА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ 
ЕНЕРГІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» СПОЖИВАЧАМ М. ХАРКОВА 

№ з/п Найменування тарифів Для населення Для бюджетних установ

1 Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал (з ПДВ), у тому числі: - 2051,4

1.1 виробництво теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) - 1866,83

1.2 транспортування теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) - 81,11

1.3 постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) - 103,46

2 Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ) 1488,48 2051,4

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 2 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 995 

СТРУКТУРА ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ 
(ПОСЛУГУ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ), ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ М. ХАРКОВА 

№ з/п Найменування показників грн за 1 Гкал

1 Тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) (з ПДВ), у тому числі: 2051,4

1.1 повна планова собівартість теплової енергії 1709,5

1.2 витрати на відшкодування втрат 0

1.3 планований прибуток 0

1.4 податок на додану вартість 341,9

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 3 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 995 

СТРУКТУРА ТАРИФУ НА ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ М. ХАРКОВА 

№ з/п Статті витрат
Плановані витрати

грн за 1 Гкал

1 Виробнича собівартість, зокрема: 1 555,69

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 840,53

1.1.1 паливо 742,59

1.1.2 електроенергія 97,64

1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,30

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 585,95

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 129,21

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 128,91

1.3.2 амортизаційні відрахування 0,098

1.3.3 інші прямі витрати 0,20

1.4 загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00

3 Інші операційні витрати 0,00

4 Фінансові витрати 0,00

5 Повна собівартість, зокрема: 1 555,69

5.1 паливна складова 742,59

у т. ч. у відсотках від п. 5 47,7  %

5.2 решта витрат, крім паливної складової 813,10

у т. ч. у відсотках від п. 5 52,3  %

6 Витрати на відшкодування втрат 0,00

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Вартість виробництва теплової енергії 1 555,69

9 Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ 1 555,69

10 Податок на додану вартість 311,14

11 Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ 1 866,83

12 Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал 18,08

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 4 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 995 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 

ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ М. ХАРКОВА 

№ з/п Статті витрат
Плановані витрати

грн за 1 Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, зокрема: 21,13

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 0,51

1.1.1 електроенергія 0,00

1.1.2 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,51

1.1.3 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 16,28

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 4,34

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 3,58

1.3.2 амортизаційні відрахування 0,76

1.3.3 інші прямі витрати 0,00

1.4 загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00

3 Інші операційні витрати 0,00

4 Фінансові витрати 0,00

5 Витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах 46,46

6 Повна собівартість 67,59

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00

9 Вартість транспортування теплової енергії х

10 Тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ 67,59

11 Податок на додану вартість 13,52

12 Тариф на транспортування теплової енергії з ПДВ 81,11

13 Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, Гкал 17,55

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

ДОДАТОК 5 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 995 

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
НА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, 

ЯКА НАДАЄТЬСЯ ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 
БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ М. ХАРКОВА 

№ з/п Статті витрат
Плановані витрати

грн за 1 Гкал

1 Виробнича собівартість, зокрема: 86,22

1.1 прямі матеріальні витрати 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 65,86

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 20,36

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 14,49

1.3.2 амортизаційні відрахування 5,87

1.3.3 інші прямі витрати 0,00

1.4 загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 86,22

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00

9 Вартість постачання теплової енергії 86,22

10 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ 86,22

11 Податок на додану вартість 17,24

12 Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ 103,46

13 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 17,55

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

транспортної системи України» споживачам м. Харкова, 
згідно з додатком 1.

2. Структура тарифів на теплову енергію, її виробниц-
тво, транспортування, постачання та послуги з постачан-
ня теплової енергії до цього рішення додається згідно з 
додатками 2—5.

3. Департаменту соціальної політики Харківської місь-
кої ради (Болгова Л. В.) з метою соціального захисту на-
селення м. Харкова вжити заходи щодо забезпечення 
безперебійної роботи з нарахування населенню пільг і 
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг згідно з 
чинним законодавством.

4. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в газеті «Харь-
ковские известия».

5. Рішення набирає чинності з дня офіційного опри-
люднення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови з питань забезпечення жит-
тєдіяльності міста Руденка А. І.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ст.ст. 18, 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі звернен-
ня приватного підприємства «ТЕПЛОСЕРВІС ЛТД», керуючись ст.ст. 42, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Встановити приватному підприємству «ТЕПЛОСЕРВІС ЛТД» тарифи 

на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтер-

нативних джерел енергії, для потреб установ та організацій м. Харкова, що 
фінансуються з державного чи місцевого бюджету, згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради від 06.10.2021 № 814 «Про встановлення приватному 
підприємству «ТЕПЛОСЕРВІС ЛТД» тарифів на теплову енергію, що вироб-
ляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, для 
потреб установ та організацій м. Харкова, що фінансуються з державного чи 
місцевого бюджету».

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харків-
ської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в 
газеті «Харьковские известия».

4. Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-

ви з питань забезпечення життєдіяльності міста Руденка А. І.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 994

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОСЕРВІС ЛТД» ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ НА УСТАНОВКАХ 
З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, ДЛЯ ПОТРЕБ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ М. ХАРКОВА, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО 

ЧИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 



Îôuöuàëüíî10ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ Вторник 
14 декабря 2021 года

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 994 

ТАРИФИ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, 
ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОСЕРВІС ЛТД» НА УСТАНОВКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ, ДЛЯ ПОТРЕБ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ М. ХАРКОВА, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ЧИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Найменування тарифу
Тариф, грн за 1 Гкал 

без ПДВ з ПДВ 

Тариф на теплову енергію 1845,61 2214,73 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 996

ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

Відповідно до підпункту 1 пункту а ст. 29 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі Порядку передачі в оренду державного та ко-
мунального майна, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 03.06.2020 № 483, рішення 38 
сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 
№ 2308/20 «Про деякі питання оренди комунального 
майна територіальної громади міста Харкова», наказу 
Управління комунального майна та приватизації Депар-

таменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради від 23.11.2021 № 1964 «Про підготовку рі-
шення щодо передачі в оренду об’єктів комунального 
майна територіальної громади міста Харкова, які вклю-
чені до Переліку другого типу», згідно зі ст. 15 Закону 
України «Про оренду державного та комунального май-
на», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківсь-
кої міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Передати в оренду майно згідно з додатком.
2. Управлінню комунального майна та приватизації 

Департаменту економіки та комунального майна Харків-
ської міської ради (Солошкін В. М.) укласти в установле-
ному порядку договори оренди відповідно до п. 1 рішення 
та забезпечити виконання умов зазначених договорів.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та 
зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідо-

ренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-
новленому порядку в 5-денний строк із дня його прий-
няття.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови — директора Департаменту 
економіки та комунального майна Харківської міської 
ради Фатєєва М. І.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 996 

ПЕРЕЛІК МАЙНА, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ 

№ з/п Район Адреса Вид приміщення Найменування організації Цільове використання Строк, на який 
пропонується оренда 

1. Київський Вул. Чернишевська, 11, 
літ. «В-5»

Нежитлові приміщення підвалу № 0-1-:-0-87, площею 1632,8 кв. м, першого поверху № 1-1-:-1-37, 
1-41 площею 1569,5 кв. м, 39/100 частин приміщень 1-го поверху № 1-38-:-1-40, 

площею 43,4 кв. м, що становить 16,9 кв. м, другого поверху № 2-1-:-2-43, площею 
950,3 кв. м, третього поверху № 3-1-:-3-41, площею 943,6 кв. м, четвертого поверху 

№ 4-1-:-4-31, площею 908,6 кв. м, п’ятого поверху № 5-1-:-5-15, площею 304,5 кв. м, 
технічного поверху № 1,2, площею 189, 4 кв. м загальною площею 6515,6 кв. м

Комунальний заклад «Харківський 
академічний російський драматичний 

театр імені О. С. Пушкіна»

Для організації роботи закладу
у сфері культури і мистецтв П’ять років 

2. Слобідський Вул. Стартова, 11, 
літ. «Г-2»

Нежитлові приміщення першого поверху № 53-:-65, площею 83,1 кв. м, другого поверху 
№ 28-:-43, площею 213,8 кв. м, загальною площею 296,9 кв. м, у нежитловій будівлі

Головне управління Національної 
поліції в Харківській області

Для організації роботи установи, діяльність 
якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

3. Московський Вул. Камишева Івана, 35, 
літ. «А-2», літ. «Д-1», літ. «Ж-1»

Нежитлові будівлі: літ. «А-2», загальною площею 1688,5 кв. м, літ. «Д-1», 
загальною площею 19,9 кв. м, літ. «Ж-1», загальною площею 16,5 кв. м

Головне управління Національної 
поліції в Харківській області

Для організації роботи установи, діяльність 
якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

4. Московський Вул. Валентинівська, 27-Г, 
літ. «А-2»

Нежитлові приміщення першого поверху № 1-:-27, загальною 
площею 377,8 кв. м, у нежитловій будівлі

Східне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м. Харків)

Для організації роботи установи, діяльність 
якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

5. Немишлянський Вул. Амосова, 9-А, 
літ. «Б-1» Нежитлова будівля, загальною площею 264,9 кв. м Головне управління Національної 

поліції в Харківській області
Для організації роботи установи, діяльність 

якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

6. Основ’янський Азербайджанський проїзд, 10, 
літ. «А-2», літ. «Д-1» Нежитлові будівлі: літ. «А-2», загальною площею 524,6 кв. м, літ. «Д-1», загальною площею 24,2 кв. м Головне управління Національної 

поліції в Харківській області
Для організації роботи установи, діяльність 

якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

7. Основ’янський Просп. Гагаріна, 76, 
літ. «А-2» Нежитлова будівля, загальною площею 2961,7 кв. м Головне управління Національної 

поліції в Харківській області
Для організації роботи установи, діяльність 

якої фінансується з державного бюджету П’ять років 

Заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради М. І. ФАТЄЄВ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ 

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 1001

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Ураховуючи пропозиції відділу реклами Департамен-
ту контролю Харківської міської ради, на підставі ч. 1 
ст. 16 Закону України «Про рекламу», ч. 1 ст. 4-1 Закону 
України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», п. 20 Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2003 № 2067, п. 6 Правил розміщення 
зовнішньої реклами у м. Харкові, затверджених рішен-

ням виконавчого комітету Харківської міської ради від 
02.10.2013 № 609, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Харківської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Надати дозволи на розміщення зовнішньої реклами 

розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з додат-
ком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити необхідні дії щодо видачі 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами згідно з до-
датком та надати інформацію про встановлені рекламні 
конструкції головам адміністрацій районів Харківської 
міської ради для відповідного контролю за благоустроєм 
прилеглих територій.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-

мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 1001 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

№ з/п Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача 
зовнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ Адреса місця розташування спеціальної конструкції в м. Харкові Вид спеціальної 

конструкції
Розмір спеціальної 

конструкції
Термін дії 
дозволу Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» Московський просп. 268 Щит стаціонарний 1.50 х 3.00 х 2 30.06.2022 Індустріальний 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» Лосівська вул. — Архітектора Альошина просп. Щит стаціонарний 1.50 х 3.00 х 2 30.06.2022 Індустріальний 

3 Фізична особа-підприємець Жихарєв Богдан Ільгар огли Свободи вул. 11/13 Щит на фасаді 2.85 х 0.40 х 1 31.12.2022 Київський 

4 Фізична особа-підприємець Жихарєв Богдан Ільгар огли Свободи вул. 11/13 Кронштейн на фасаді 0.70 х 0.70 х 2 31.12.2022 Київський 

5 Фізична особа-підприємець Дамрін Олександр Сергійович Шевченка вул. 91 Щит стаціонарний 1.50 х 3.00 х 2 30.06.2022 Київський 

6 Приватна фірма «Гарант» Пушкінська вул. 26 Кронштейн на фасаді 1.00 х 1.50 х 2 31.12.2022 Київський 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Баскет Трейд» Алчевських вул. 42 Щит на фасаді 3.20 х 1.40 х 1 08.12.2026 Київський 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рестотрейд» Валентинівська вул. — Академіка Павлова вул. 134/16-А Щит на фасаді 1.00 х 1.00 х 1 08.12.2026 Московський 

9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рестотрейд» Валентинівська вул. — Академіка Павлова вул. 134/16-А Щит на фасаді 4.30 х 1.00 х 1 08.12.2026 Московський 

10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рестотрейд» Валентинівська вул. — Академіка Павлова вул. 134/16-А Щит на фасаді 2.00 х 1.00 х 1 08.12.2026 Московський 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Тракторобудівників просп. 108 Щит на фасаді 3.10 х 0.70 х 1 31.12.2022 Московський 

12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Тракторобудівників просп. 108 Щит на фасаді 0.60 х 2.50 х 1 31.12.2022 Московський 

13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Тракторобудівників просп. 108 Щит на фасаді 1.45 х 2.50 х 1 31.12.2022 Московський 

14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Героїв Праці вул. 24 Щит на фасаді 5.40 х 1.70 х 1 08.12.2026 Московський 

15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Героїв Праці вул. 24 Кронштейн на фасаді 0.63 х 0.63 х 2 08.12.2026 Московський 

16 Фізична особа-підприємець Боднар Валерія Валеріївна Московський просп. 216/3 Щит на фасаді 3.00 х 1.00 х 1 08.12.2026 Немишлянський 

17 Приватний нотаріус Лантьєва Віра Валентинівна Московський просп. 196/1 Щит на фасаді 0.50 х 1.54 х 1 08.12.2026 Немишлянський 

18 Фізична особа-підприємець Михальченко Катерина Олександрівна Московський просп. 254 Щит на фасаді 9.60 х 0.80 х 1 08.12.2026 Немишлянський 
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19 Фізична особа-підприємець Михальченко Катерина Олександрівна Московський просп. 254 Щит на фасаді 2.00 х 2.50 х 1 08.12.2026 Немишлянський 

20 Фізична особа-підприємець Михальченко Катерина Олександрівна Московський просп. 254 Щит на фасаді 0.67 х 2.50 х 1 08.12.2026 Немишлянський 

21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Вайн хантерс» Конституції м-н 2/2 Щит на фасаді 6.00 х 0.91 х 1 31.12.2021 Основ'янський 

22 Товариство з обмеженою відповідальністю «Хайер-Еіркон» Греківська вул. 5 Щит на фасаді 10.00 х 2.85 х 1 31.12.2022 Основ'янський 

23 Товариство з обмеженою відповідальністю «Хайер-Еіркон» Греківська вул. 5 Щит на фасаді 13.80 х 34.60 х 1 31.12.2022 Основ'янський 

24 Товариство з обмеженою відповідальністю «Вайн хантерс» Конституції м-н 2/2 Кронштейн на фасаді 0.90 х 0.90 х 2 31.12.2021 Основ'янський 

25 Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий ель» Університетська вул. 22 Щит на фасаді 2.36 х 0.83 х 1 08.12.2026 Основ'янський 

26 Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий ель» Університетська вул. 22 Щит на фасаді 2.36 х 0.83 х 1 08.12.2026 Основ'янський 

27 Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий ель» Університетська вул. 22 Щит на фасаді 0.83 х 0.83 х 1 08.12.2026 Основ'янський 

28 Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий ель» Університетська вул. 22 Щит на фасаді 3.10 х 0.37 х 1 08.12.2026 Основ'янський 

29 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Валдайська вул. 26 Щит на фасаді 10.00 х 0.80 х 1 31.12.2022 Основ'янський 

30 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Тарасівська вул. 3 Щит на фасаді 1.65 х 2.35 х 1 08.12.2026 Слобідський 

31 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Тарасівська вул. 3 Щит на фасаді 6.20 х 1.00 х 1 08.12.2026 Слобідський 

32 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Тарасівська вул. 3 Кронштейн на фасаді 0.50 х 0.50 х 2 08.12.2026 Слобідський 

33 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Героїв Сталінграда просп. 144/2 Щит на фасаді 6.00 х 0.80 х 1 08.12.2026 Слобідський 

34 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Героїв Сталінграда просп. 187 Щит на фасаді 10.00 х 1.00 х 1 31.12.2022 Слобідський 

35 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Героїв Сталінграда просп. 144/2 Кронштейн на фасаді 0.63 х 0.63 х 2 08.12.2026 Слобідський 

36 Фізична особа-підприємець Єлфімов Віталій Васильович Державінська вул. — Гагаріна просп. 101 Щит на фасаді 6.00 x 3.00 x 1 08.12.2026 Слобідський 

37 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Героїв Сталінграда просп. 187 Щит на фасаді 7.20 х 1.00 х 1 31.12.2022 Слобідський 

38 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Московський просп. 96 Кронштейн на фасаді 0.90 х 0.90 х 2 31.12.2022 Слобідський 

39 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ісполін» Новгородська вул. 87 Щит на фасаді 1.80 х 1.00 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

40 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ісполін» Новгородська вул. 87 Дахова конструкція 6.00 х 1.20 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

41 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Павлівський м-н 5 Щит на фасаді 0.90 х 1.08 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

42 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ісполін» Новгородська вул. 87 Щит на фасаді 3.00 х 0.60 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

43 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Павлівський м-н 5 Щит на фасаді 0.90 х 1.08 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

44 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Павлівський м-н 5 Щит на фасаді 1.85 х 0.98 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

45 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Павлівський м-н 5 Щит на фасаді 1.92 х 2.88 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

46 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Павлівський м-н 5 Щит на фасаді 1.92 х 2.88 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

47 Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Ісполін» Новгородська вул. 87 Щит на фасаді 6.40 х 2.60 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

48 Фізична особа-підприємець Гук Микола Іванович Сумська вул. 77/79 Щит на фасаді 5.60 х 0.67 х 1 31.12.2021 Шевченківський 

49 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лємма» Науки просп. — Незалежності просп. 7 Щит на фасаді 2.88 х 0.64 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

50 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Балакірєва вул. 8/1 Щит на фасаді 6.60 х 0.60 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

51 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Балакірєва пров. — Балакірєва вул. 8/1 Щит на фасаді 6.00 х 0.60 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

52 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг фармація» Балакірєва вул. 8/1 Щит на фасаді 2.20 х 0.90 х 1 08.12.2026 Шевченківський 

53 Фізична особа-підприємець Клейман Марко Михайлович Сумська вул. 47 Кронштейн на фасаді 0.80 х 1.00 х 2 31.12.2022 Шевченківський 

54 Фізична особа-підприємець Клейман Марко Михайлович Сумська вул. 47 Щит на фасаді 3.25 х 2.25 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

55 Фізична особа-підприємець Клейман Марко Михайлович Сумська вул. 47 Щит на фасаді 9.00 х 0.75 х 1 31.12.2022 Шевченківський 

56 Фізична особа-підприємець Наяр Олексій Геннадійович Двадцять Третього Серпня вул. 51 Щит на фасаді 2.15 x 0.45 x 1 08.12.2026 Шевченківський 

57 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Інвестгруп» Клочківська вул. 174 Щит на фасаді 27.00 x 6.00 x 1 08.12.2026 Шевченківський 

Заступник директора департаменту — начальник контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради Д. В. КАРПОВИЧ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА — ТЕРАШВІЛІ

У зв’язку зі зверненнями ФОП Тримбовецько-
го Ю. М. від 10.11.2021 № 3507, РА «Стар» у фор-
мі ТОВ від 12.11.2021 №№ 3561—3565, ТОВ «Альфа 
Харків Восток» від 15.11.2012 № 3613, ФОП Мельни-
ченка А. А. від 19.11.2021 №№ 3695, 3696, ФОП Хар-
ченко О. О. від 19.11.2021 № 3697, ТОВ «Інвол А» від 
24.11.2021 № 3743, ТОВ «Стріт інвест» від 24.11.2021 
№№ 3744, 3745, на підставі ч. 1 ст. 16 Закону України 

«Про рекламу», ч. 7 ст. 4-1 Закону України «Про до-
звільну систему у сфері господарської діяльності», 
п. 8.1 Правил розміщення зовнішньої реклами у місті 
Харкові, затверджених рішенням виконавчого коміте-
ту Харківської міської ради від 02.10.2013 № 609, керу-
ючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», виконавчий комітет Харків-
ської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Анулювати дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами розповсюджувачам зовнішньої реклами згідно з 
додатком.

2. Відділу реклами Департаменту контролю Харків-
ської міської ради здійснити в установленому порядку 
необхідні дії щодо анулювання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами згідно з додатком.

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення в установленому 
порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на ди-
ректора Департаменту контролю Харківської міської ради 
Артикуленка О. В.

Міський голова І. О. ТЕРЕХОВ 

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 08.12.2021 № 1002

ПРО АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ДОДАТОК 
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІД 08.12.2021 № 1002 

ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ, ЯКИМ АНУЛЮЮТЬСЯ ДОЗВОЛИ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

№
з/п

Для юридичної особи — повне найменування розповсюджувача 
зовнішньої реклами, для фізичної особи — ПІБ

Адреса місця розташування спеціальної 
конструкції в м. Харкові

Вид спеціальної 
конструкції

Розмір спеціальної 
конструкції

Номер дозволу, номер і дата рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради Район 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фізична особа — підприємець Тримбовецький Юрій Миколайович вул. Малом’ясницька — вул. Новом’ясницька, 6 Щит на фасаді 5,20 х 1,10 х 1 Дозвіл № 6818, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 25.02.2020 № 115 Основ’янський 

2 Рекламне агентство «Стар» у формі товариства з обмеженою відповідальністю вул. Гвардійців-Широнінців, 52 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 4925, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 14.11.2018 № 812 Московський 

3 Рекламне агентство «Стар» у формі товариства з обмеженою відповідальністю вул. Барабашова (навпроти буд. № 38) Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 5054, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 17.01.2019 № 25 Київський 

4 Рекламне агентство «Стар» у формі товариства з обмеженою відповідальністю вул. Гвардійців-Широнінців, 9 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 5196, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 27.03.2019 № 193 Московський 

5 Рекламне агентство «Стар» у формі товариства з обмеженою відповідальністю вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Бучми Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 5506, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 336 Московський 

6 Рекламне агентство «Стар» у формі товариства з обмеженою відповідальністю вул. Гвардійців-Широнінців, 81 Щит стаціонарний 6,00 х 3,00 х 2 Дозвіл № 5509, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 336 Московський 

7 Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа Харків Восток» просп. Гагаріна, 314-Б Щит стаціонарний 1,60 х 6,25 х 2 Дозвіл № 3260, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 21.08.2017 № 545 Основ’янський 

8 Фізична особа — підприємець Мельниченко Андрій Анатолійович вул. Пушкінська, 35 Щит на фасаді 0,90 х 2,50 х 1 Дозвіл № 2146, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Київський 

9 Фізична особа — підприємець Мельниченко Андрій Анатолійович вул. Пушкінська, 35 Щит на фасаді 5,80 х 1,20 х 1 Дозвіл № 2147, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Київський 

10 Фізична особа — підприємець Харченко Олена Олександрівна вул. Чернишевська — вул. Мироносицька, 88 Щит на фасаді 3,00 х 1,00 х 1 Дозвіл № 2267, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 17 Київський 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвол А» просп. Науки — вул. Данилевського, 18 Щит на фасаді 9,50 х 3,50 х 1 Дозвіл № 7604, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 781 Шевченківський 

12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Стріт інвест» вул. Сумська, 17 Щит на фасаді 2,60 х 0,45 х 1 Дозвіл № 7841, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 14.04.2021 № 268 Шевченківський 

13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Стріт інвест» вул. Сумська, 17 Щит на фасаді 1,15 х 1,10 х 1 Дозвіл № 7842, виданий на підставі рішення виконавчого 
комітету Харківської міської ради від 14.04.2021 № 268 Шевченківський 

Заступник директора департаменту — начальник контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради Д. В. КАРПОВИЧ 
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т. М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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По горизонтали: 1. Декоративное завершение стен 

церквей. 5. Род шпаги с гибким четырехгранными 

клинком. 10. В исламе — имя бога. 11. Разновид-

ность бокала. 12. Боевое гребное судно в Древнем 

Риме. 13. Кровать в казарме. 15. Требование на 

товары со стороны покупателя. 17. Поручение ис-

полнить, сделать что-нибудь. 20. Тонкая метал-

лическая круглая пластика на рукоятке шпаги 

для защиты кисти руки. 21. Висячий светильник. 

23. Сильный зной. 24. Мимика лица, губ или глаз, 

показывающая расположение к смеху. 25. Не-

большое помещение специального назначения. 

26. Борзые собаки, принадлежащие одному хо-

зяину. 30. В старину: придворный или домашний 

шут. 33. Хищное млекопитающее из рода волков. 

35. Цирковой гимнаст. 36. Ароматическая смола, 

употребляемая при богослужении. 37. Ревностный 

последователь, приверженец какого-либо течения, 

идеи. 38. Начало, источник, истоки чего-нибудь. 

39. Крест с изображением Христа.

По вертикали: 1. Состав, придающий тот или иной 

цвет предметам. 2. Химический элемент, металл. 

3. Вертикальная удлиненная полость в некоторых 

установках, конструкциях. 4. Утверждение, сужде-

ние, проверенное практикой, опытом. 6. Вид лица, 

предмета прямо спереди. 7. Южное дерево с соч-

ными сладкими плодами. 8. Летательный аппарат, 

поднимающийся благодаря подъемной силе газа, 

заключенного в его оболочке. 9. Кустарник с бе-

лыми ягодами, растущий паразитом на деревьях. 

14. Остов здания. 16. Вход пассажиров в транспорт-

ное средство. 17. В шитье, одежде: загнутый за шов 

излишек ткани. 18. Питательный напиток. 19. Чув-

ство враждебности по отношению к кому-либо. 

22. По народному поверью: оборотень, наводящий 

страх на людей. 27. Крупная ящерица. 28. Величи-

на, характеризующая преобразование энергии из 

одной формы в другую. 29. Одежда, носимая поверх 

белья. 31. Радиолокационный прибор. 32. Церков-

ное правило в той или иной области. 33. То же, что 

трафарет. 34. Страдания, испытания.

А 
вот школьники из Канады объединились 

под руководством организации «Earth 

Rangers», чтобы не только изготовить 

снежинки, но и повысить осведомленность лю-

дей об изменении климата на нашей планете.

«Earth Rangers» — это организация по охране 

природы, работающая именно с детишками. Они 

решили, что было бы здорово привлечь ребятню к 

благому (и творческому) делу. Юные умельцы не 

только делали снежинки, но и должны были на-

писать на них свои мысли и чувства об экологии.

Детские послания варьируются от беспокой-

ства и опасений по поводу состояния окружаю-

щей среды до оптимистических надежд и ярких 

идей на будущее.

Окончательная цепочка снежинок была пред-

ставлена на выставке белых медведей в зоопарке 

Торонто. Организаторы и не думали, что получат 

столько поделок — их набралось 2 190, и длина 

всей цепочки составила 403,66 метров. Так что де-

ти не только постарались на благо экологии, но и 

установили мировой рекорд, официально зафик-

сированный Книгой рекордов Гиннесса.

Искусство вырезания узоров из бумаги начи-

нает свою историю в Китае, примерно во втором 

веке нашей эры, когда изобрели саму бумагу. 

Широкое распространение это искусство полу-

чило в XIII—XVII веках, когда цена бумаги су-

щественно снизилась и стала доступной для про-

стого народа. Позднее по торговым путям искус-

ство вырезания распространилось и на Евразию 

и так полюбилось жителям многих стран, что их 

народы стали считать это искусство своим ис-

конным.

По форме узоры из бумаги были квадратны-

ми, прямоугольными, круглыми, в виде звезд или 

снежинок, изображали животных, птиц, расте-

ния, использовались для украшения окон, стен, 

мебели. Традиции каждого отдельного народа 

вносили в искусство вырезания узоров из бума-

ги свои особенности. Бумажными поделками 

украшали деревенские дома; вырезки были все-

возможных форм: птицы, звезды, растительные 

орнаменты и снежинки, также делали бумажные 

шторы и салфетки.

Детвора во многих странах сейчас готовится 
к новогодним праздникам, делая различные 
тематические поделки. Например, всем 
известные бумажные снежинки.

ÐÀÇ ÑÍÅÆÈÍÊÀ, ÐÀÇ ÑÍÅÆÈÍÊÀ, 
ÄÂÀ ÑÍÅÆÈÍÊÀ…ÄÂÀ ÑÍÅÆÈÍÊÀ…

Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
У тех, кто планировал приобрести недвижимость, 

появится хороший шанс воплотить свои замыслы в 

жизнь. При выборе одного из вариантов не прене-

брегайте деталями, ко всему относитесь серьезно.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Звезды помогут примирить находящихся в ссоре, 

вернуться к прежним отношениям. Примирение воз-

можно, если вы избавитесь от повышенной обидчи-

вости, мнительности и слишком острой чувствитель-

ности к отсутствию внимания.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Любовь бескорыстна, хочется отдать любимому 

самое лучшее в своей жизни. Вы не слишком искус-

ны в выражении своих чувств, однако постарайтесь 

быть более нежными к своей половинке.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
В любой ситуации придется полагаться только на 

себя, так как помощи будет ждать неоткуда. Продви-

гаясь вперед, вы должны уметь лавировать, чтобы 

никого не задеть.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Наступает продуктивный период в жизни многих 

Львов, хотя результаты будут видны не сразу. Важно 

сосредоточиться на одном направлении и не разбра-

сываться, тогда вы укрепите свой авторитет.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Ваш день будет полон сюрпризов — вероятна «ре-

анимация» прошлых отношений, что поможет вам 

осознать себя и свою жизнь на новом уровне. Вы мо-

жете обрести делового партнера и друга в одном лице.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Чрезмерная импульсивность, завышенные требо-

вания, необоснованные претензии могут привести к 

разрыву отношений с партнерами. Держите эмоции 

в узде!

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
С вниманием отнеситесь ко всем недомоганиям, 

даже мелким простудам. Во второй половине дня 

будьте очень осторожны в общении, избегайте слу-

чайных знакомств и связей.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стоит более внимательно относиться к своим 

тратам, возможно, даже ограничить расходы, заду-

маться о накопившихся невыполненных обещаниях 

и обязательствах по отношению к близким.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
День благоприятен для перспективного планиро-

вания и самоутверждения. В основном это касается 

молодежи. В новом коллективе вы сможете быстро 

освоиться и сработаться. Вы инициативный работ-

ник, у вас много идей.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Дороги сулят вдохновение, вы сумеете оценить се-

бя, понять, кто вы есть на самом деле. Наслаждайтесь 

жизнью, каждым ее мгновением. Будьте вниматель-

ны к детям.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не пора ли пересмотреть кое-какие свои взгляды 

на то, куда нужно вкладывать деньги? Ждите новых 

проектов. Если получите выгодное предложение — 

беритесь за него, не раздумывая, иначе упустите 

время.

15 äåêàáðÿ — пасмурно, небольшой дождь. Ветер север-

ный, 3 м/сек. Температура ночью — 1 °С, днем — 2 °С.

16 äåêàáðÿ — пасмурно. Ветер юго-западный, 2–4 м/сек. 

Температура ночью — -1 °С, днем — 3 °С.

ÏÎÃÎÄÀ
ВеВетет р сесеве

Ãîðîñêîï íà 14 äåêàáðÿ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номерe
По горизонтали: 1. Сумо. 5. Бард. 8. Баран. 9. Баян. 

11. Овен. 12. Кеды. 13. Аура. 15. Шар. 18. Браво. 20. Га-

лун. 21. Капли. 22. Плечо. 24. Купец. 26. Ярд. 29. Гром. 

30. Юмор. 33. Омут. 34. Луна. 35. Жилец. 36. Стаж. 

37. Юбка.

По вертикали: 1. Сабо. 2. Маяк. 3. Барыш. 4. Загар. 

6. Айва. 7. Дыня. 10. Нерв. 11. Орда. 14. Крыло. 16. Ампир. 

17. Жупел. 19. Око. 20. Гик. 23. Черт. 25. Угол. 26. Ям-

щик. 27. Дюшес. 28. Ворс. 29. Губа. 31. Румб. 32. Папа.


