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НЕСМОТРЯ НА НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ ОБСТРЕЛЫ, КОММУНАЛЬЩИКИ 
ЕЖЕДНЕВНО ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЖИЛОЙ ФОНД И ЗАНИМАЮТСЯ ЕГО 
ПОДГОТОВКОЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ САМЫМ 
СЛОЖНЫМ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА

оссийская армия целенаправленно 
уничтожает котельные, трансфор-
маторные подстанции, ТЭЦ и  дру-

гие объекты критической инфраструктуры, 
которые должны обеспечить нормальную 
жизнедеятельность города в  осенне-зим-
них условиях.

— Агрессор хочет, чтобы у харьковчан не 
было ни тепла, ни воды, чтобы жизнь в горо-
де фактически замерла. Но я думаю, что все 
вместе мы сможем этому противостоять. 
Да, мы делаем склады с  теплой одеждой, 
чтобы в случае необходимости развернуть 
пункты обогрева и выдавать ее людям. Но 
все-таки мы нацелены на то, чтобы этот 
отопительный сезон прошел централизо-

ванно, — сообщил Харьковский городской 
голова Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день 
в  Харькове ведется усиленная работа по 
устранению последствий вражеских обстре-
лов: ремонтируются инженерные коммуника-
ции, в квартирах жилых домов, где были по-
падания, производится замена окон, благо-
устраиваются придомовые территории:

— Городские коммунальные службы 
и  предприятия ежедневно работают над 
тем, чтобы восстанавливать жилой фонд. 
Это наша первоочередная задача, потому 
что людям нужно где-то жить. Также посто-
янно проводим работу по обеспечению ин-
фраструктуры города всеми необходимыми 

системами. Обстрелы продолжаются, но 
сидеть сложа руки и  ничего не делать мы 
просто не имеем права, ведь иначе харь-
ковчане останутся без жилья, без коммуни-
каций. Это недопустимо!

ÇÀÄÀ×À ÏÎÑÒÀÂËÅÍÀ — 
ÂÛÏÎËÍßÅÌ!
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ÓÊÐÀÈÍÀ — 
ÔÎÐÏÎÑÒ ÅÂÐÎÏÛ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с заместителем 
главы независимой группы мировых лидеров 
The Elders, бывшим Генеральным секретарем 
ООН Пан Ги Муном, и членом этой группы, 
экс-Президентом Колумбии Хуаном Мануэлем 
Сантосом Кальдероном.

Андрей Ермак отметил, что действия 

россиян выходят за пределы каких-либо 

норм международного права и правил ве-

дения войны:

— За последние месяцы Европа и мир уже 

во второй раз оказываются на пороге ядер-

ной катастрофы. Впервые это произошло, 

когда россияне захватили Чернобыльскую 

АЭС и было несколько пожаров в зданиях, 

принадлежащих станции. Сейчас похожая 

ситуация на Запорожской АЭС, одной из 

крупнейших атомных станций на планете. 

Несмотря на огромную поддержку и спло-

ченность мира вокруг Украины, война про-

должается, и есть несколько главных вещей, 

в которых нуждается наша страна. Это ору-

жие, которое позволит достигнуть перело-

ма, усиление санкций против рф, наработка 

действенных гарантий безопасности для 

Украины сейчас и на будущее. Украина яв-

ляется настоящим форпостом Европы, а на-

ша победа станет победой всего демократи-

ческого мира. Мы показали, что украинцы 

являются великой европейской нацией.

Хуан Мануэль Сантос Кальдерон отме-

тил, что такие преступления против гра-

жданского населения, как в Буче, Ирпени 

и других регионах Украины нельзя остав-

лять безнаказанными, поскольку тогда 

подобное может произойти с любой дру-

гой страной мира. Все государства — члены 

Организации Объединенных Наций долж-

ны приложить усилия для восстановления 

верховенства права в мире.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С АМБАССАДОРАМИ 
ФАНДРЕЙЗИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ UNITED24  УКРАИНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ ФУТБОЛА 
АНДРЕЕМ ШЕВЧЕНКО И АМЕРИКАНСКИМ АКТЕРОМ, СЦЕНАРИСТОМ И ПРОДЮСЕРОМ 
ЛИВОМ ШРАЙБЕРОМ

О
ни приехали в Украину для подготовки новых 

проектов UNITED24, в частности для запус-

ка молодежной программы, первыми участ-

никами которой станут дети Андрея Шевченко и Лива 

Шрайбера. Участники мероприятия обсудили проме-

жуточные результаты работы платформы, благодаря 

которой удалось собрать 170 млн долларов США.

Владимир Зеленский отметил, что речь идет не толь-

ко об объеме благотворительных взносов, но и о вни-

мании, привлекаемом амбассадорами к теме войны, 

которую россия ведет в Украине:

— Снижение мирового внимания к событиям в на-

шем государстве является сейчас одним из основных 

вызовов, поскольку это сказывается и на объемах меж-

дународной поддержки, и на темпах поставок воору-

жений, и на освещении данной темы в СМИ. Поэтому 

для нас очень важны визиты, которые при-

влекают международное внимание. Россия 

создала столько кризисов, в том числе кри-

зис стоимости жизни во многих странах, 

а также продовольственный и энергетиче-

ский кризисы, которые распространяют по 

миру неуверенность и раздражение жизнью. 

Мы должны держать в фокусе глобального 

внимания первопричину этих кризисов, а именно: рос-

сийскую агрессию. И должны напоминать, что именно 

Украина пострадала от российского террора больше 

всего. Я благодарен всем, кто выполняет эту важную 

функцию, в частности амбассадорам UNITED24. Их 

активность — это миллиарды гривен для Украины 

и постоянное увеличение внимания к потребностям 

нашего государства и людей.

В ходе встречи также были представлены первые 

свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с укра-

инской символикой, 100% прибыли от продаж которой 

будет перечислено UNITED24 на направление Rebuild 

Ukraine (восстановление Украины).

Гости также рассказали Президенту о будущих 

проектах сотрудничества с мировыми брендами, о ко-

торых будет объявлено в ближайшее время.

UNITED24: ÂÍÅÄÐßÅÌ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Дети льготных категорий города Харькова отправились 
на оздоровление в Международный детский центр, который 
находится на Закарпатье.

В 
Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта 

ХГС отметили, что ежегодно летом тысячи детей 

из Харькова ездили в оздоровительные учрежде-

ния по всей стране — от моря до Карпат.

— В этом году война разрушила многие наши планы, 

но решение вопроса отдыха детей подробно отрабаты-

валось на всех уровнях власти. Так, Министерство соци-

альной политики Украины предоставило харьковчанам 

бесплатные путевки на оздоровление, а городская власть 

сформировала группу детей, нуждающихся в особом соци-

альном внимании и поддержке. На днях первая группа из 

18 детей уже отправилась в Закарпатье. Там они будут 

отдыхать в течение трех недель.

ÍÀ ÎÒÄÛÕ — Â ÊÀÐÏÀÒÛ

Харьков в очередной раз 
оказался под обстрелами 
российского агрессора. 
Вечером 16 августа враг нанес 
очередной удар из реактивных 
систем залпового огня по 
жилому массиву Салтовского 
района. В частности, поврежден 
гаражный кооператив.

Н
а территории гараж-

ного кооператива го-

рело семь гаражей на 

площади 200 кв. м. Для ликви-

дации пожара и последствий 

обстрелов были привлечены 25 

человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте об-

стрела работали саперы, которые обследовали поражен-

ную территорию и изъяли остатки взрывоопасных предме-

тов. По предварительной информации, без пострадавших.

— Снова Салтовский район. Разрушены несколько 

частных гаражей. Кроме того, повреждена транспортная 

инфраструктура. К счастью, сообщений о пострадавших 

нет. Надеюсь, все люди целы и невредимы, — сообщил 

Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Также в результате обстрела повреждено трамвайное де-

по. Предварительно известно, что удары производились 

с РСЗО «Торнадо» по направ-

лению Липцев.

При процессуальном руко-

водстве Салтовской окружной 

прокуратуры г. Харькова на-

чато досудебное расследова-

ние в уголовном производстве 

по факту нарушения законов 

и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 

УК Украины). Санкция ста-

тьи предусматривает лишение 

свободы сроком от 8 до 12 лет.

ÎÊÊÓÏÀÍÒÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ 
ÒÅÐÐÎÐÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÕÀÐÜÊÎÂ
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ПОЗДРАВЬ ХАРЬКОВ 
КРЕАТИВНО

Управление по делам семьи и молодежи ХГЧ 
объявляет розыгрыш ко Дню города, в котором 

харьковчане могут креативно поздравить Харьков 
с днем рождения и получить за это подарки.

Начальник Управления по делам семьи и мо-

лодежи Алина Помазан сообщила, что для уча-

стия в розыгрыше необходимо выполнить сле-

дующие условия:

— записать видео с поздравлением Харько-

ва, разместить его на собственной странице 

в Instagram с хештегом #Харькову368 и отметить 

@ussm_kh;

— сделать репост публикации в сторис с тек-

стом «Поздравляю Харьков вместе с @ussm_kh»;

— быть подписанным на @ussm_kh.

Победителей определят рандомно 23 августа 

в 15:00. В награду они получат призы: за первое 

место — брендовый рюкзак, за второе — брен-

довый Power Bank 10000 mAh, за третье — брен-

довые бейсболку и бутылку для воды.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Харьковские спортсмены завоевали 19 медалей 
на чемпионате Украины по армспорту, который 

проходил 12–15 августа во Львове.

В соревнованиях приняли участие около 300 

спортсменов из 18 регионов страны. 27 из них, 

которые представляли Харьковщину, завоевали 

19 медалей: 5 золотых, 10 серебряных и 4 брон-

зовые.

— Больше всего наград на счету Александра 

Телятника, выступавшего в весовой категории 

до 80 кг. Он получил три «золота» в соревнова-

ниях среди молодежи, а также золотую и сере-

бряную медали в соревнованиях среди взрос-

лых. Тренер чемпионов — заслуженный мастер 

спорта Украины по армспорту Дмитрий Беско-

ровайный, — рассказали в Департаменте по де-

лам семьи, молодежи и спорта ХГС.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ БРИГАДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДООТВЕДЕНИЕ» 
КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ВЫПОЛНИЛИ РЕМОНТНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В 80% ДОМОВ КОММУНАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Н
есмотря на обстрелы, работы ведутся во всех 

районах Харькова, согласно утвержденному 

графику, а оставшиеся коммуникации пла-

нируют проверить до конца сентября, сообщил на-

чальник управления по тех-

ническому обслуживанию 

внутридомовых систем КП 

«Харьковводоканал» Валерий 

Харлан.

— Сети водоснабжения 

усиливаем большим количе-

ством запорной арматуры, 

чтобы иметь возможность ми-

нимизировать потери от про-

теканий, а в случае аварий-

ной ситуации — перекрывать 

только несколько квартир. Также проводим 

ревизию и профилактическую чистку си-

стем водоотведения, особое внимание уде-

ляем участкам, где наиболее часто случают-

ся засоры. Меняем все 

технически изношен-

ные участки внутридо-

мовых коммуникаций, 

что поможет избежать 

аварийных ситуаций 

в период эксплуатации. 

На контроле и ливне-

вые системы, их также проверяем 

и, если требуется, реставрируем.

В некоторых домах, получив-

ших значительные повреждения, 

бригады также восстановили внутридомовые системы 

и подачу воды. Однако если городская комиссия при-

мет решение, что здание не пригодно к проживанию 

в зимнее время, специалисты его законсервируют.

ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ÀÂÀÐÈÉ

Специалисты службы безопасности режима и связи 
КП «Харьковские тепловые сети» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
выявили факт кражи в подвальном помещении, 
где расположен тепловой модуль.

П
одозреваемыми оказались местные жители — 

братья 1997 и 2001 г. р.

— В то время, когда харьковские теплоэнер-

гетики работают без выходных для 

обеспечения горожан теплом зимой, 

преступники украли запорную арма-

туру, шаровые краны и монометры. 

Предприятию нанесен ущерб в раз-

мере около 150 тыс. грн, — сообщили 

в КП ХТС. Информация была пере-

дана сотрудникам полиции, которые 

в ходе следственных действий по ме-

сту их жительства нашли украденное 

оборудование предприятия. Назначе-

но проведение товароведческой экс-

пертизы по признакам уголовного правонарушения, 

предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, со-

вершенная в условиях военного времени). Решается во-

прос об избрании меры пресечения.

К сожалению, это не единственный факт воровства. 

В КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» также со-

общили о краже двух мусорных контейнеров, которые 

в тестовом режиме были установлены на «красных ли-

ниях» Салтовского района.

— Такие контейнеры мы установили на специаль-

но оборудованных бетонных площадках, удаленных от 

частных домов, для обеспечения чистоты и на-

дежной защиты пакетов с бытовыми отходами 

от уличных животных. В ночь с 11 на 12 августа 

неизвестные украли два контейнера, установ-

ленных на ул. Академика Павлова. Предприя-

тие подало заявление в полицию о совершении 

данного преступления и поиске воров. С пер-

вых дней войны мы не прекращали заботиться 

о чистоте нашего города, выезжали на марш-

руты под обстрелами, убирали и вывозили бытовые от-

ходы, нашлись лица, которые пошли на такую кражу. 

Я расцениваю это как попытку дестабилизировать ситу-

ацию в городе и работу нашего предприятия в целом, — 

отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

На предприятии напомнили, что в частном секторе 

контейнеры устанавливаются для того, чтобы облегчить 

жителям сбор бытовых отходов и улучшить санитар-

но-экологическую ситуацию в микрорайонах. Всего по 

ул. Академика Павлова было установлено 10 таких кон-

тейнеров, а на ул. Полевой и в пер. Золотом — около 60.

Механик автоколонны № 3 КП «Комплекс по вывозу 
бытовых отходов» ХГС Александр Сапронов в условиях 
войны обеспечивает исправность спецтранспорта, 
который ежедневно вывозит мусор из Харькова.

Н
а предприятии Александр 

Сапронов — более 12 лет, до 

этого 29 лет проработал на 

Харьковском коксовом заводе. Вой-

на, рассказывает он, застала его в Но-

вобаварском районе шумом взрывов 

и самолетов, пролетавших над его част-

ным домом. Обеспечив относительную 

безопасность своей семьи, уехал рабо-

тать. Среди моментов войны, которые 

ему запомнились больше всего, мужчи-

на вспоминает тушение пожара на временном полиго-

не бытовых отходов в районе аэропорта, вспыхнувшего 

в результате обстрелов. Пожар на полигоне тушили все 

вместе — со спасателями, транспортниками и местными 

предприятиями, которые имели необходимую спецтех-

нику. Без автомобильного дела Александр себя уже не 

представляет. Сегодня автоколонна № 3 обслуживает 

все районы города, поскольку в основном имеет технику 

для негабаритных бытовых отходов — самосвалы и по-

грузчики. Всего в распоряжении меха-

ника — 31 машина.

— На КВБО мне нравится коллек-

тив — спокойное дружеское отношение 

друг к другу, взаимопомощь, взаимо-

понимание, простота общения и про-

фессионализм. Нравится то, что саму 

работу, которую мы выполняем, харь-

ковчане положительно оценили, по-

тому что без нас не было бы такой чи-

стоты в Харькове. Несмотря на войну, 

мы стараемся держать эту марку. Есть 

сложности и трудности, но мы их преодолеваем, — отме-

тил Александр Сапронов.

ÇÀÄÅÐÆÀÍÛ Ñ ÏÎËÈ×ÍÛÌ

ÄÅÐÆÀÒÜ ÌÀÐÊÓ!
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ËÞÄßÌËÞÄßÌ

Переселенцям, які втратили документи, 
спростили процедуру отримання 

допомоги від держави.

ЗЗ 7 серпня 2022 року внутрішньо 
переміщені особи можуть ставати 
на облік, реєструватись та отри-

мувати допомогу від держави навіть без 
наявності паспорта.

– Достатньо надати довідку від Дер-
жавної міграційної служби України або 
тимчасовий документ, який посвідчує 
особу під час воєнного стану — Є-Доку-
мент, доступний у застосунку «Дія», — 
повідомляють у ДМС України.

Таку можливість переселенцям надає 
постанова Кабінету міністрів України 
від 01 липня 2022 р. № 755.

Зміни спрямовані на те, щоб спрости-
ти життя людям, які перемістилися із зон 
бойових дій та втратили документи.

Довідку про те, що людина звернулась 
за оформленням ID-картки, можна от-
римати:
 у підрозділах ДМС України;
 у центрах надання адміністратив-

них послуг (ЦНАП);
 у центрах обслуговування громадян 

«Паспортний сервіс».
Крім того, громадяни можуть отрима-

ти довідку про те, що особа звернулася 
за оформленням паспорта-книжечки 
або вклеювання до нього фотокарт-
ки при досягненні 25–45-річного віку, 
але такий документ оформляється ли-
ше в територіальному підрозділі ДМС 
України, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, фахівці Центру надання 
адміністративних послуг Департаменту 
адміністративних послуг та споживчого 
ринку ХМР та його територіальних під-
розділів вже ухвалили близько 1,5 тис. 
повідомлень про частково пошкоджене 
або повністю зруйноване внаслідок бо-
йових дій майно.

Наразі держава збирає дані про зруй-
новані приміщення, щоб надалі від-
шкодувати втрату будинку чи квартири 
внаслідок бойових дій. Кожен грома-
дянин може подати заяву, звернувшись 
до ЦНАПу міста Харкова та його тери-
торіальних підрозділів.

Для подання заяви необхідно мати 
при собі не лише документи, а й теле-
фон (необов'язково смартфон). Також 
потрібно знати дату пошкодження та 
загальну площу майна. Підтверджува-
ти заяву фотографіями бажано, але не 
обов'язково, за наявності їх можна наді-
слати до ЦНАПу електронною поштою. 
Після цього буде роздруковано підтвер-
дження, що заява подана.

Також громадяни можуть самостій-
но повідомити про пошкоджене май-
но. Зробити це можна через державний 
сервіс «Дія».

КОМУНАЛЬНИКИ ПОКАЗАЛИ ТРОЛЕЙБУСИ, 
ЩО МИНУЛОЇ СУБОТИ ОПИНИЛИСЯ В ЗОНІ 
РАКЕТНОГО УДАРУ ПО НЕМИШЛЯНСЬКОМУ 
РАЙОНУ РОСІЙСЬКОЮ РАКЕТОЮ С300

Кожна з машин зазнала суттєвих ушкоджень. За-
раз тролейбуси доправлені в місце, де їх згодом 
відремонтують.

— Зіпсовано 7 тролейбусів, а це один з них, який 
найбільше зазнав ушкоджень. Тут повибивало вибуховою 
хвилею 15 вікон, і навіть люки, які знаходяться на даху. Від-
новити його можна. Як тільки прийдуть шибки, ми його 
відразу відремонтуємо і повернемо розвозити пасажирів по 
нашому Харкову, — розповів начальник дільниці середніх та 
капітальних ремонтів Олександр Форманюк.

Тролейбуси, хоча і понівечені, але на ходу. Тому з міс-
ця обстрілу прихали самотужки. Тут на ремонтній базі їх 
перевірять, а найближчим часом відновлять. Щоправда, 
допоки з іншої частини України приїде скло, вікна дово-
диться тимчасово зашивати фанерою. Загалом з перших 
днів повномасштабної війни у Харкові зазнали пошкоджень 
вже з сотню тролейбусів. Щоб 
мінімізувати подальші втрати, 
після масованого квітневого 
обстрілу одного з харківських 
депо, машини після рейсу зали-
шають просто на вулицях міста. 
Зараз всі тролейбуси, що вима-
гають приведення до поперед-
нього стану, — на ремонті.

— Під час попередніх обстрілів було пошкоджено понад 
80 тролейбусів. Тоді ворог застосовував касетні снаряди. 
Тому транспорт зазнав більш серйозних ушкоджень: про-
биті обшивки і обладнання — електронне, пневматичне, 
гідравлічне. Після того ми відремонтували більше полови-
ни машин. Далі відновлюватимемо в міру надходження зап-
частин, яких не вистачає. Це електроніка, скло та металеві 
конструкції, — зазначив Олександр Форманюк.

Та окрім побитих ворожими обстрілами тролейбусів на 
техобслуговуванні і ті машини, які потребують планового 
ремонту. Незважаючи на війну, після кожних 40 тисяч кіло-
метрів тролейбус відправляється до рук спеціалістів.

Незважаючи на лихоліття, ми все одно проводимо як 
всі регламентовані ремонти: 
це ТО-1, ЮО-1, так і планові. 
Перевіряється все: кузовне й 
електричне обладнання, тя-
гові двигуни, ходова. Цілком 
змінюється обшивка, якщо це 
потрібно, — і знову новий, кра-
сивий тролейбус на ходу, — по-
відомив начальник дільниці.

Це був затишний мікрорайон, його мешканці знали один 
одного. Але так було раніше, кажуть мешканці Київського 
району, потім у їхнє життя увірвалася війна. І все змінилося, 
раз і назавжди!

Сергій, один з пожильців постраждалого дому, чия 
квартира зазнала нищівних руйнувань, пригадує, 
що все сталося раптово:

— На годиннику було 00:10. Я вже майже спав. Тут вибух. 
Підскочив, вибіг в під’їзд, а там вже сусіди зібралися. Тому 
що найбезпечніше місце — це перший поверх біля шахти 
ліфту. Другий вибух — і стіни у будинку немає. Немає стіни 
в моїй квартирі. Все, що там було, — знищено.

— Я ридала і не могла заспокоїтися. Це ж несуча стіна, ще 
один удар — і завалиться увесь будинок. Я в ньому прожила 33 
роки. Мій чоловік будував цей будинок. І якщо зараз все зава-
литься, то з чим залишатися, куди бігті, де жити? — розповідає 
сусідка Сергія Людмила.— Я виїжджала з Харкова. З п’ятого 
березня по п’яте серпня мене тут не було. На початку черв-
ня навідувалася, зашивала вікна у квартирі сина. І у мене тоді 
склалося враження, що це місто мертвих, як у фільмах пока-
зують. Ніде нікого, всі стежини позаростали, трави було по 
пояс, ні собак, ні кішок. Нікого не було, тиша стояла. До того 
моторошно було тут знаходитися, що й не переказати. Два дні 
побула, зробила свої справи і поїхала. Зараз вже якісь люди 
ходять, деякі мешканці повернулися, навіть почався ремонт 
дванадцятиповерхівки. Відчувається життя.

Ще одна Людмила поділилася враженнями від останніх 
подій:

— Спочатку було дуже страшно, а потім якось звикла. 
Звикла вже настільки, що періодично так сплю, що й не 
чую ані сирен, ані вибухів, якщо, звісно, не над головою. 
От останні прильоти дуже гучні були. Серце хололо. Але ж 
що ми можемо зробити? Кожного дня молюся, щоб це все 
скоріше закінчилося.

— Цей мікрорайон дуже сильно постраждав. Є руйнуван-
ня фасадів. Хоча найбільша проблема на сьогодні — розбиті 
вікна,— повідомив головний інженер КП «Харківспецбуд» 
ХМР Максим Песін.— Щодня по всіх районах виїжджають 
наші бригади на закриття вікон, контурів, продірявлених 
уламками снарядів стін. Роботи дуже багато!

ÆÈÒÒß ÒÐÈÂÀЄ

ÇÍÎÂÓ ÁÓÄÓÒÜ ÇÍÎÂÓ ÁÓÄÓÒÜ 
ÍÀ ÕÎÄÓÍÀ ÕÎÄÓ

Харківський міський голова Ігор Терехов: 
«Окупанти мають на меті зупинити транспорт 
у місті Харкові, щоб не працював метрополітен, 
щоб не було контактної мережі, але це їм не 
вдасться. Ми звернулися по допомогу щодо 

відновлення рухомого складу до очільників міст-
побратимів. І вони відгукнулися. Нам готують 
партію і автобусів, і тролейбусів, і трамваїв».
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ЗВАЖАЮЧИ НА РОЗВ’ЯЗАНУ РОСІЄЮ 
ШИРОКОМАСШТАБНУ ВІЙНУ ПРОТИ 
УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ З ЕНЕРГОНОСІЯМИ 
ЯК НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ, ТАК 
І РЕГІОНАЛЬНИХ  ІЗ ЗАГРОЗОЮ ЗРИВУ 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В НИЗЦІ МІСТ ТА 
ОБЛАСТЕЙ КРАЇНИ, ВСЕ БІЛЬШ АКТУАЛЬНИМ 
СТАЄ ПИТАННЯ ПРО УТЕПЛЕННЯ ЖИТЛА 
НАПЕРЕДОДНІ ХОЛОДІВ

Розуміючи, що фінансовий добробут більшості 
українців залишає бажати кращого, пропонуємо 
кілька простих та недорогих способів, які допо-

можуть зберегти тепло в будинках чи квартирах.

 ВІКНА
Однією з ключових зон тепловтрат у приміщеннях є 

вікна. Природно, найефективнішим методом знизити 
тепловтрати є заміна старих вікон на сучасні двох- або 
трикамерні склопакети, проте через дорожнечу такий 
крок зараз доступний не всім. Отже, є кілька кроків, 
які дозволять утеплити вікна.

ЛІКВІДАЦІЯ ЩІЛИН. Обробіть щілини силіконо-
вим герметиком. Матеріал наноситься між віконною 
рамою і підвіконням або між рамою і склом. Також 
підійде монтажна піна — наноситься між рамою та 
стіною. Ще одне рішення: поставити прогумований 
ущільнювач, завдяки якому збережеться можливість 
вільно відкривати та закривати вікно.

ПЛІВКА НА СКЛО. При правильному приклеюванні 
теплозберігаючої плівки можна підвищити темпера-
туру в кімнаті на 2–3 градуси, проте є нюанс: важливо 
наклеїти плівку так, щоб 
вона повністю приляга-
ла до поверхні вікна. При 
використанні такої плів-
ки бульбашок і складок 
не повинно бути. Подіб-
на плівка є у багатьох 
будівельних супермарке-
тах та недорога в ціні.

Ще одним варіантом 
може бути пакувальна 
плівка (та сама, з повітря-
ними пухирцями, які ба-
гато хто так любить «лопати»). Її можна як приклеїти, 
так і прикріпити до скла за допомогою звичайної води: 
просто намочіть скло і рівномірно притисніть зазда-
легідь підігнану за розміром пакувальну плівку.

«НЕРОБОЧІ» ВІКНА (такі, що не відкриваються) 
взагалі рекомендується повністю закривати поліетиле-
новою плівкою.

Іншими способами ЗНИЗИТИ ТЕПЛОВТРАТИ через 
вікна є такі кроки, як своєчасне відкриття/закриття жа-
люзі/штор (коли сонце світить у вікно, потрібно три-
мати відкритими, і навпаки), а також щільне завішу-
вання вікна в похмурий/нічний час (слід закрити вік-
на щільними шторами або навіть старими ковдрами/
іншими щільними тканинами відповідного розміру).

ПРАВИЛЬНЕ ПРОВІТРЮВАННЯ — також важливий 
момент. За словами експертів з енергоефективності, 
тримання кватирки відкритою не провітрює, а осту-
джує приміщення. Коли є бажання дійсно провітрити 
кімнату, слід відкрити навстіж вікна на хвилин п’ять: 
за цей час повітря не встигне вистудити кімнату, але 
встигне оновитися.

 ВХІДНІ ДВЕРІ
Вхідні двері до 

приміщення є другим пі-
сля вікон джерелом втрати 
тепла. Основна причина 
цього, як і у разі із вікна-
ми, — щілини.

Для мінімізації тепло-
втрат через двері слід від-
новити щільність прими-
кання дверей до дверної ко-

робки. Зробити це можна різними способами: залити 
великі щілини монтажною піною, використовувати 
ущільнювачі, що самоклеяться, прикріпити спеціаль-
ну рейку зі щіткою (кріпиться звичайними шурупа-

ми до лицьової частини дверей знизу). Самоклеючі 
ущільнювачі — більш дешевий варіант на один сезон, 
рейки — дещо дорожчі, але цілком доступні, і голов-
не — зносостійкі і прослужать кілька років.

Якщо дверей лише одна і вона «холодна», то варто 
оббити її дерматином. У процесі дверне полотно покри-
вається тонким утеплювачем, потім обтягується дер-
матином. Як утеплювач підійде поролон, ізолон, піно-
пласт і скловата.

Якщо є фінансова можливість або наявність «зай-
вих»/доступних дверей, встановіть подвійні двері: 
металева зовнішня — для захисту, а ось внутрішні 
якраз і виконують роль тепло- і звукоізолятора.

Мешканцям багатоквартирних будинків не варто 
забувати, що, крім дверей у вашу квартиру, є та-
кож двері на сходовому майданчику (у кого вони 
залишилися). Варто набути звичку закривати їх, 
як і двері в під’їздах. Для ініціативних мешканців 
багатоквартирних будинків або керівників будин-
ків також нагадування: утеплення вхідних дверей 
у під’їзд або встановлення двох дверей здатне підви-
щити температуру в приміщенні на 1–2 °C.

 БАТАРЕЇ
Робочі батареї — ключо-

ве джерело тепла, особливо 
у квартирах висоток із цен-
тральним опаленням. Обго-
ворювати в цій статті різні 
батареї і з якого матеріалу во-
ни краще, ми не будемо, а ви-
ходитимемо з того, що вони 
зазвичай є, і розберемося, як 
підвищити їх ефективність 
без витрат або з мінімальни-
ми вкладеннями:

Протирайте батареї від пилу: він сам по собі діє як теп-
лоізолятор і знижує віддачу тепла до приміщення.

Максимально звільніть простір навколо батарей та на-
грівальних приладів: джерело тепла у приміщенні не 
повинні закривати ні меблі, ні штори. Важливо зва-
жати, що штори недостатньо просто затуляти за бата-
рею — тканину слід підв’язати над радіатором.

Тепловідбивний екран/фон. Значна частина тепла, що 
віддається батареєю, йде в стіну за нею і не приносить 
вам користі. Щоб вирішити цю проблему, слід між ба-
тареєю та стіною розмістити відбивач тепла. Можна 

придбати відносно недорогі відбивачі все в тих же буд-
маркетах, або ж зробити його самостійно зі звичайної 
фольги, пофарбованої срібною фарбою фанери або 
з пенофолу з фольгованою основою. Важлива умова — 
відбивач не повинен торкатися самої батареї.

Якщо є декоративні заслінки, що закривають радіа-
тор, то вони не повинні впиратися в підлогу. І чим 
більше отворів у такому щитку, тим краще.

Також є кілька більш трудомістких/дорогих варіан-
тів підвищення температури в приміщенні за допомо-
гою батарей:

Колір батареї. Фарбований в чорний колір радіатор 
віддає до 10% більше тепла, ніж радіатор білого кольо-
ру. Найефективніше з віддачею тепла справляється 
темно-коричневий колір.

Винос радіатора з ніші, якщо така є в наявності. 
У спеціальних нішах радіатори працюють на 10% менш 
ефективно від тих, які виступають в кімнату.

Зайва фарба. Багаторазово фарбовані, у кілька шарів 
без видалення попереднього, батареї також сильно 
знижують тепловіддачу. Як і нерівномірно нанесена 
фарба (засохлі згустки фарби або «зафарбований» пил/

сміття). Батарея з гладкою поверхнею має при-
близно на 10% більшу тепловіддачу.

 УТЕПЛЕННЯ СТІН ТА ПІДЛОГИ
В Україні значну частину житлового фонду 

досі становлять радянські або на їхньому рівні 
панельні будинки без комплексного зовніш-
нього утеплення та без системи «тепла підлога». 
І тут найшвидший і найменш витратний варіант 
збереження тепла через стіни і підлогу, як би ба-
нально і застаріло це не звучало, — це килими. 
Так, вони збирають пил і взагалі минулий вік 
і немодно, але килими утримують тепло, а отже, 
справляються з поставленим завданням.

 ОДЯГ ПО СЕЗОНУ
Якщо в квартирі прохолодно (в розумних межах), 

краще трохи одягнутись, ніж включати додаткові дже-
рела тепла. Одягти тепліші шкарпетки, штани, теп-
ліший халат/піжаму або комбінезон як мінімум еко-
номніше, ніж накручувати і так не дешеві кіловати 
з допомогою обігрівачів або марно палити конфорки 
на газовій плиті, висушуючи або спалюючи при цьо-
му кисень (через що незабаром все одно доведеться 
провітрювати приміщення).

ÃÎÒÓЄÌÎÑß ÄÎ ÇÈÌÈ

Ворог обстрілює харківські ТЕЦ, щоб у місті 
не змогли стабільно провести опалювальний сезон. 

Руйнацій від обстрілів зазнають також котельні, підстанції, 
будівлі комунальних підприємств, теплоцентралі. Але над 
усуненням пошкоджень постійно і оперативно працюють 

відповідні комунальні служби.
«Російський агресор цілеспрямовано вбиває систему тепло-, 
газо- та електропостачання, але я впевнений, що завдяки діям 
наших комунальних служб, разом із урядом, Президентом 

ми пройдемо цей опалювальний сезон із викликами, 
випробуваннями, але гідно», — зазначає Харківський 

міський голова Ігор Терехов.
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Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 11.08.2022 № 233

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

На виконання п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, ст. 40 Закону України «Про благо-

устрій населених пунктів», на виконання пп. 7 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», параграфа 5.10 Правил благо-

устрою території міста Харкова, затверджених рішенням 11 сесії Харківської 

міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 (зі змінами), відповідно до 

Положення про Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ра-

ди, затвердженого рішенням 7 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 

12.10.2021 № 200/21 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Хар-

ківської міської ради 8 скликання», для звільнення території міста Харкова від 

самовільно (незаконно) встановлених малих архітектурних форм і тимчасо-

вих споруд, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звільнити територію міста Харкова від самовільно (незаконно) встанов-

лених об’єктів шляхом демонтажу зазначених об’єктів згідно з додатком.

2. Доручити Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради 

(Ватуля Б. В.) у встановленому порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарювання до виконання робіт щодо звільнен-

ня території міста Харкова від самовільно (незаконно) встановлених об’єктів, 

транспортування їх до місця зберігання та приведення звільненої від зазначе-

них об’єктів території в придатний для подальшого використання стан.

2.2. Забезпечити координацію виконання робіт щодо звільнення території 

міста Харкова від самовільно (незаконно) встановлених об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій районів Харківської міської ради (Го-

ловчанській Г. О., Ільєнку В. М.) забезпечити складання відповідних актів про 

звільнення території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» (Панов В. В.) забезпечити облік та 

зберігання самовільно (незаконно) встановлених об’єктів, від яких звільнено 

територію міста Харкова.

5. Запропонувати Головному управлінню Національної поліції в Харківсь-

кій області (Тимошко В. В.) забезпечити публічний порядок під час виконання 

рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.

6. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харків-

ської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення 

у встановленому порядку.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського го-

лови з питань цифрової трансформації Кузьміна С. С. та відповідних голів 

адміністрацій районів Харківської міської ради.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 11.08.2022 № 233

ПЕРЕЛІК САМОВІЛЬНО (НЕЗАКОННО) ВСТАНОВЛЕНИХ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ 
І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, ВІД ЯКИХ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ТЕРИТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА

№ з/п Об’єкт Адреса розташування об’єкта

1 2 3
1 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по просп. Героїв Сталінграда, 134 (Слобідський район)
2 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по просп. Героїв Сталінграда, 134 (Слобідський район)
3 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по просп. Героїв Сталінграда, 134 (Слобідський район)
4 Тимчасова споруда — намет біля будівлі по вул. Плеханівській, 121-М (Слобідський район)

1 2 3
5 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Плеханівській, 121-М (Слобідський район)
6 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Плеханівській, 121-М (Слобідський район)
7 Тимчасова споруда — кіоск біля будівлі по просп. Гагаріна, 22-А (Основ’янський район)
8 Тимчасова споруда — намет біля будівлі по просп. Гагаріна, 22-А (Основ’янський район)

Директор Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради Б.В. ВАТУЛЯ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ПРИЙНЯЛО НА ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ КОНСТРУКЦІЇ, 
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 7399620

Реєстр конструкцій, прийнятих для тимчасового зберігання на території КП «Харківводоканал»

Обліковий № Дата надходження, адреса демонтажу Інформація про власника Габарити (Д*Ш*В) м Матеріал та особливості конструкції Колір

1 2 3 4 5 6
Місце зберігання — вул. Коростельська, 46

К-476 17.09.2021, пр-т Московський, 206-А Власник невідомий Орієнтовно 3,4 * 3,05 
навіс 6 *4 

Тимчасово споруда — павільйон. Металево-дерев’яна полегшена конструкція збірного типу, 
прямокутної форми з навісом Червоний

К-477 20.09.2021, вул. Рибалка, 4 Власник невідомий Орієнтовно 3,1 * 5,2 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної форми Зелено-сірий
К-478 27.09.2021, вул. Новгородська, 38/44 Власник невідомий Орієнтовно 1,8 * 1,6 Транспортний засіб — автомобіль. Автомобіль марки FORD без державного номерного знаку Білий
К-480 29.09.2021, вул. Маршала Батицького, 22 Власник невідомий 3,5 * 4,5 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу Біло-синій
К-481 01.10.2021, вул. Шарикова, 29 Власник невідомий Орієнтовно 4,0 * 3,0 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної форми Синій
К-482 04.10.2021, пр-т Перемоги, 66-В Махно А. А. Орієнтовно 2,35 * 5,65 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція полегшеного типу Білий
К-483 05.10.2021, пр-т Московський, 196/1 Власник невідомий Орієнтовно 2,7 * 3,3 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу Біло-синій
К-484 05.10.2021, пр-т Перемоги, 77 Власник невідомий Орієнтовно 2,6 * 3,8 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція полегшеного типу Синьо-білий

К-485 05.10.2021, пр-т Перемоги, 77 Власник невідомий Орієнтовно
3,5 * 4,6 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція полегшеного типу Синьо-білий

К-486 08.10.2021, вул. Академіка Павлова, 132 Власник невідомий 13,75 Тимчасово споруда — павільйон. Металева конструкція полегшеного типу складної геометричної 
форми Біло-синій

К-487 11.10.2021, вул. Героїв Праці, 20/321 Власник невідомий Орієнтовно 2,5 * 4,0 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція Синій
К-488 11.10.2021, вул. Кирпичова, 9 Власник невідомий Орієнтовно 3,4 * 3,7 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція Жовто-зелений
К-489 12.10.2021, вул. Велика Панасівська, 142 Власник невідомий Орієнтовно 2,85 * 3,0 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція збірного типу Сіро-червоний
К-490 12.10.2021, вул. Познанська, 2 Власник невідомий Орієнтовно 4,1 * 2,5 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу Сірий

Місце зберігання — вул. Шевченко, 324

МАФ-500 30.08.2021, вул. Ужвій Наталії, 100 Власник невідомий Орієнтовно 6,8 * 7,3 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція збірного типу прямокутної форми з логотипом 
«Bon Jour» Не вказаний

МАФ-501 31.08.2021, просп. Московський, 190/1 Власник невідомий Орієнтовно 88 п. м. Мала архітектурна форма — паркан. Металева полегшена конструкція збірного типу Зелений
МАФ-502 03.09.2021, вул. Таборова, 71/1 Власник невідомий Орієнтовно 5,0 * 6,0 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція збірного типу Не вказаний
МАФ-503 03.09.2021, вул. Золочівська, 8 Власник невідомий Орієнтовно 4,9 * 7,2 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція збірного типу Не вказаний
МАФ-504 06.09.2021, просп. Московський, 273-А Власник невідомий Орієнтовно 6,9 * 5,8 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної форми Не вказаний
МАФ-505 07.09.2021, вул. Ляпунова, 9 Власник невідомий Орієнтовно 3,2 * 4,3 Тимчасово споруда — кіоск. Металева конструкція Червоний
МАФ-506 07.09.2021, пр. Л. Свободи, 32-А Власник невідомий Орієнтовно 7,5 * 5,0 Тимчасово споруда — металевий гараж. Металева споруда збірного типу Сірий
МАФ-507 08.09.2021, вул. Космічна, 8-А Власник невідомий Орієнтовно 6,0 * 1,5 Будівельні матеріали — металеві балки. Металева конструкція збірного типу Коричневий
МАФ-508 08.09.2021, пров. Ползунова, 12 Власник невідомий Орієнтовно 43 п. м. Мала архітектурна форма — паркан. Полегшена конструкція збірного типу в розібраному стані Не вказаний

МАФ-509 09.09.2021, вул. Конторська, 52 Власник невідомий Орієнтовно 5,4 * 8,0 Мала архітектурна форма — навіс. Конструкція збірного типу з полегшених матеріалів, дерев’яних 
елементів та шиферу в розібраному стані Зелений

МАФ-510 09.09.2021, вул. Пермська, 50 Власник невідомий Орієнтовно 5,4 * 6,5 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева полегшена конструкція збірного типу 
прямокутної форми в розібраному стані Сірий

МАФ-511 13.09.2021, Григорівське шосе, 38 Власник невідомий Орієнтовно 6,5 * 4,5 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева полегшена конструкція збірного типу 
прямокутної форми в розібраному стані Сірий

МАФ-512 13.09.2021, Григорівське шосе, 38 Власник невідомий Орієнтовно 6,5 * 4,5 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева полегшена конструкція збірного типу 
прямокутної форми в розібраному стані Сірий

МАФ-513 14.09.2021, вул. Академіка Богомольця, 9 Б Власник невідомий Орієнтовно 4,3 * 7,2 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева полегшена конструкція збірного типу 
прямокутної форми в розібраному стані Сірий

МАФ-514 15.09.2021, вул. Валентинівська, 17 Власник невідомий Орієнтовно 4,05 * 3,05 Тимчасова споруда — павільйон. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної 
форми з логотипом «Три корони» Коричнево-жовтий

МАФ-515 15.09.2021, вул. Гвардійців Широнінців, 88 Власник невідомий Орієнтовно 2,6 * 4,65 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної форми 
з логотипом «Напівфабрикати Полісся» Жовто-червоний

МАФ-516 15.09.2021, вул. Старошишківська, 5-А Власник невідомий Орієнтовно 4,15 * 2,2 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної форми Біло-синій

МАФ-517 20.09.2021, пр-д Стадіонний, 8 Власник невідомий Орієнтовно 8,0 * 7,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева полегшена конструкція збірного типу в  розібраному 
стані Не вказаний

МАФ-518 23.09.2021, вул. Шевченка, 98 Власник невідомий
Орієнтовно 

Площа об’єкта 63,6 
Площа кругу 254,34

Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція збірного типу складної геометричної 
форми Не вказаний

МАФ-519 27.09.2021, вул. Вернадського, 20 Власник невідомий Орієнтовно 6,0 * 8,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція збірного типу прямокутної форми 
з логотипом «Чебуреки, пироги» Зелений

МАФ-520 28.09.2021, вул. Вернадського, 20 Власник невідомий Орієнтовно 6,0 * 8,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція збірного типу Зелений

МАФ-521 30.09.2021, просп. Московський, 275-Д Власник невідомий Орієнтовно 7,8 * 5,8 Тимчасова споруда — павільйон. Металева полегшена конструкція збірного типу прямокутної 
форми в розібраному стані Сірий

МАФ-522 06.10.2021, вул. Соїча, 2 Колонтаєвський В. І. Орієнтовно 3,3 * 5,5 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева полегшена конструкція збірного типу 
в розібраному стані Сірий

МАФ-523 07.10.2021, вул. Гомоненка, 10 Власник невідомий Орієнтовно 3,8 * 7,0 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева полегшена конструкція збірного типу 
в розібраному стані Сіро-коричневий

МАФ-524 08.10.2021, просп. Ювілейний, 72-Б Власник невідомий Орієнтовно 6,0 * 3,8 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева споруда збірного типу в розібраному стані Сірий
МАФ-525 08.10.2021, просп. Ювілейний, 72-Б Власник невідомий Орієнтовно 5,5 * 3,4 Тимчасова споруда — металевий гараж. Металева споруда збірного типу в розібраному стані Сірий
МАФ-526 12.10.2021, вул. Керамічна, 48 Власник невідомий Орієнтовно 12 м. п. Мала архітектурна форма — паркан. Полегшена залізобетонна конструкція збірного типу Сірий
МАФ-527 13.10.2021, просп. Ювілейний, 34 Власник невідомий Орієнтовно 7,0 * 6,0 Тимчасова споруда — павільйон. Металева конструкція збірного типу з логотипом «Корона» Зелений
МАФ-528 18.10.2021, вул. Бучми, 44 Е Власник невідомий Орієнтовно 5,9 * 4,9 Тимчасово споруда — кіоск. Металева полегшена конструкція збірного типу в розібраному стані Білий
МАФ-529 22.10.2021, вул. Олімпійська, 9-А Власник невідомий Орієнтовно 1,2 * 1,25 Електрозарядний пристрій. Настінний електрозарядний пристрій прямокутної форми Сірий
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На підставі статей 78 та 136 Господарського кодексу України, підпункту 1 
пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ураховуючи клопотання Департаменту житлово-комунального господарства 
Харківської міської ради, звернення комунального підприємства «Благо-
устрій» м. Харкова» та комунального підприємства «Комплекс з вивозу по-
бутових відходів», керуючись статтею 59 зазначеного Закону, виконавчий 
комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Вилучити з господарського відання комунального підприємства 

«Благоустрій» м. Харкова» нежитлову будівлю літ. «Б-1», загальною площею 

118,2 кв. м, нежитлову будівлю літ. «О-1», загальною площею 40,8 кв. м, та 
нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, загальною площею 136,1 кв. м, 
у нежитловій будівлі літ. «Н-1» по вулиці Георгіївській, 27.

2. Передати в господарське відання комунальному підприємству «Комплекс 
з вивозу побутових відходів» нежитлову будівлю літ. «Б-1», загальною площею 
118,2 кв. м, нежитлову будівлю літ. «О-1», загальною площею 40,8 кв. м, та не-
житлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, загальною площею 136,1 кв. м, у не-
житловій будівлі літ. «Н-1» по вулиці Георгіївській, 27.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту еко-
номіки та комунального майна Харківської міської ради (Солошкін В. М.) 

здійснити в установленому порядку передачу нерухомого майна згідно з пунк-
тами 1–2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадсь-
кістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднен-
ня рішення в установленому порядку в п’ятиденний строк з дня його прий-
няття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської 
міської ради Фатєєва М. І.

Міський голова  І.О. ТЕРЕХОВ

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 11.08.2022 № 238

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

ВІД 11.08.2022 № 240

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 13.07.2011 № 500 
«ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. ХАРКОВА ВІДОМЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

ТА ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»
У зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Харківської міської ра-

ди, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ра-

ди від 13.07.2011 № 500 «Про створення постійно діючих комісій з питань 

прийняття до комунальної власності м. Харкова відомчого житлового фонду 
та об’єктів соціальної інфраструктури», виклавши додаток 4 в новій редакції 
(додається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харків-
ської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення 
у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голо-
ви — директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківсь-
кої міської ради Мірошника В. М.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 4
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 13.07.2011 № 500 «ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. ХАРКОВА 

ВІДОМЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 11.08.2022 № 240

СКЛАД 
ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. ХАРКОВА ВІДОМЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

ТА ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ

Красніков Геннадій Олександрович — заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства 
Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, голова комісії;

Жданов Євген Олександрович —  начальник управління комунального господарства Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Жигайло Вікторія Вікторівна — головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку Адміністрації Холодно-
гірського району Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Бутков Євген Миколайович — начальник Холодногірського районного відділу АТ «Харківобленерго» (за згодою);

Гогайзель Марина Леонідівна — начальник архітектурного відділу Холодногірського району — районний архітектор Де-
партаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Долина Богдан Михайлович — директор КП «Харківспецбуд»;

Зуєв Олександр Юрійович —  начальник Холодногірської районної експлуатаційної дільниці комплексу «Харківво-
довідведення» КП «Харківводоканал»;

Кальницький Віталій Миколайович — начальник Холодногірської районної філії КП «Харківські теплові мережі»;

Ліхоніна Тетяна Миколаївна — спеціаліст І категорії, інженер служби з обслуговування житлового фонду та території 
Холодногірського району КП «Жилкомсервіс»;

Поздєєва Тетяна Геннадіївна — заступник директора КП «Жилкомсервіс»;

Савчук Юрій Михайлович — начальник районних електромереж зовнішнього освітлення Холодногірського, Ново-
баварського районів КП «Міськсвітло»;

Семінахін Андрій Васильович — заступник головного інженера групи припинення та відновлення розподілу природно-
го газу служби експлуатації систем газопостачання АТ «Харківміськгаз» (за згодою);

Сірко Олександр Степанович — начальник служби водопровідних мереж Холодногірського району КП «Харківводоканал».

Примітка: до складу комісії залучаються керівники підприємств, установ, представники профспілок, які передають 
відомчий житловий фонд до комунальної власності м. Харкова.

Голова адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  Н.Ю. ЦИБУЛЬНИК
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

На підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 7 Житлового Кодексу Україн-
ської РСР, постанови Ради Міністрів Української РСР від 
26.04.1984 № 189 «Про порядок обстеження стану жилих 
будинків з метою встановлення їх відповідності санітар-
ним та технічним вимогам та визнання жилих будинків 
і жилих приміщень непридатними для проживання», ке-

руючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», виконавчий комітет Харківської 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 3 в новій редакції (до-
дається).

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з гро-
мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 
забезпечити оприлюднення рішення у встановленому 
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 3
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 11.08.2022 № 239

СКЛАД 
ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ З ОБСТЕЖЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ХОЛОДНОГІРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ХАРКОВА

Красніков Геннадій Олександрович
—  заступник голови адміністрації району з  питань житлово-комунального госпо-
дарства Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, голова 
комісії;

Жданов Євген Олександрович — начальник управління комунального господарства Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Жигайло Вікторія Вікторівна — головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку Адміністрації Холод-
ногірського району Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Бруєв Микола Олексійович — начальник Холодногірського районного відділу ГУ ДСНС України у Харківській об-
ласті (за згодою);

Гогайзель Марина Леонідівна — начальник архітектурного відділу Холодногірського району — районний архітектор 
Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Зубкова Ірина Аріївна
— начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодав-
ства в Харківському районі Головного управління Держпродспоживслужби в Харківсь-
кій області (за згодою);

Ліхоніна Тетяна Миколаївна — спеціаліст І категорії, інженер служби з обслуговування житлового фонду та тери-
торії Холодногірського району КП «Жилкомсервіс»;

Терещенко Надія Іванівна — голова квартального комітету «Печерський» Холодногірського району міста Харко-
ва(за згодою).

Голова адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  Н.Ю. ЦИБУЛЬНИК
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради  Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Звезды советуют быть аккуратными в финансовых 

вопросах. Излишняя расточительность может отри-

цательно сказаться на вашей финансовой деятельно-

сти и благосостоянии семьи. Рекомендуется береж-

ливость.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Многие Тельцы предпочтут, чтобы рядом с ними 

находился родной человек, но при этом они всяче-

ски будут подчеркивать свою независимость. Как 

и у всех, у вас тоже есть недостатки, но юмор и обая-

ние помогут избежать неприятных последствий.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
В мыслях и на сердце у вас неспокойно. У многих 

возникнет вопрос: «Пустить все на самотек или при-

нять кардинальное решение?» Освободитесь от то-

го, что слишком затянулось, разорвите отношения, 

утратившие смысл.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня вы будете заняты домашними делами, ко-

торые, надо признаться, вам порядком поднадоели. 

Но не стоит унывать, даже если планы на отпуск пока 

вам не светят. Относитесь ко всему философски, не 

злитесь и не раздражайтесь по пустякам.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
День символизирует анализ, внутреннюю борьбу 

двух начал. Вероятно, Львы сегодня получат возмож-

ность извлекать смысл из всего происходящего. Это 

хороший момент для того, чтобы избавиться от своих 

недостатков.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
День может оказаться хлопотным. Возможно, у вас 

будет так много гостей, что это станет не в радость, 

а в тягость. Пусть вас утешает мысль о том, что об-

щение с друзьями и близкими укрепляет в сознании 

детей семейные ценности.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Благоприятно начало важных дел, все начатое пре-

красно удается, можно увлечь за собой последова-

телей и поклонников. Не рекомендуется пользовать-

ся средствами давления, ставить окружающим ульти-

матум, вынуждать делать сложный выбор.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Устремленность, напористость и активные дей-

ствия — вот что вам сейчас нужно. Сегодня вы можете 

успешно исправить безнадежную ситуацию, хотя это 

будет стоить вам душевных сил и даже материальных 

средств. Не рекомендуется делать крупные покупки.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Многие Стрельцы будут готовы к самым экстрава-

гантным поступкам и риску ради спасения своей ре-

путации или помощи человеку, перед которым они 

в вечном долгу. Нужно действовать активно, несмот-

ря на шантаж и угрозы.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Ни в коем случае не рискуйте и не увлекайтесь 

азартными играми. Хороший день для начала строи-

тельных и ремонтных работ. Дарите любовь близким 

и детям, ничего не требуя взамен.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Водолеи могут проявлять противоречивость. Не 

стоит заниматься выяснением отношений. Вам нуж-

но успокоиться, отдохнуть и посмотреть на ситуацию 

со стороны. Многое, что волновало вас, покажется 

ничтожным и мелким.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Вас нельзя назвать трусом, поэтому возьмите себя 

в руки и не стоит жаловаться всем и вся при малей-

шей боли или неприятностях. Благоприятно участие 

в спортивных соревнованиях и конкурсах.

Ãîðîñêîï íà 18 àâãóñòà

НН
овий навчальний рік може розпочатися 

у будь-яких регіонах у різному форматі. 

Варто подбати про те, щоб навчання не 

перетворилось на суцільне відсиджування перед 

екраном гаджета. А мало усі переваги повноцін-

ного здобуття освіти. Нові канцтовари та шкіль-

не приладдя — не просто учбова необхідність. Ці 

предмети допоможуть психологічно налаштувати-

ся на працю та правильно організувати режим дня.

 Шкільні рюкзаки мають бути з ортопедич-

ною спинкою з м'якими дихаючими подушечка-

ми, яка подбає про здоров'я спини та збереження 

правильної постави; регульовані лямки мають бу-

ти широкими, м'якими 

та повітропроникними, 

повинні ніжно лягати на 

плечі та не тиснути на 

них; нагрудний ремінь 

допомагає рівномірно 

розподілити вагу вмісту 

ранця та фіксує напліч-

ник у найзручнішому 

положенні. Він не спа-

дає та не зміщується, ко-

ли дитина ходить.

 Канцелярське приладдя. Шкільні зошити та 

кулькові ручки, кольорові та графітні олівці, ак-

варелі та гуаш, лінійки, чинки, гумки тощо. Крім 

звичайного набору канцприладдя, важливо под-

бати про те, щоб дитина мала куди записувати 

цікаві думки та мала можливість виражати свої 

творчі таланти. Тож не оминайте увагою блокно-

ти, фломастери та різноманітні «емоційні» дріб-

нички.

 Супутні товари для комфорту. Ланчбокс з чи-

мось смачненьким та поживним та пляшечки для 

води повинні бути виготовленими з безпечних 

матеріалів, які оптимально підходять для збері-

гання харчової продукції.

ЮНІСЕФ запускає мобільний застосунок 

для розвитку дошкільнят. Для 3–6-річних 

українців та їхніх батьків з'явився додаток 

«НУМО розвивальні ігри» з малюнками, 

іграми, завданнями та історіями, повідом-

ляє офіційний сайт Департаменту освіти 

ХМР. Завантажити застосунок можна тра-

диційно в AppStore та Play Market. Додаток 

безплатний і містить інтерактивні ігри для 

дошкільнят та першокласників, зокрема із 

завданнями для вивчення мови та матема-

тики, розвитку логіки, творчості та інших 

важливих навичок.

Ігри поділені на категорії: за віком (до 3 років, 

3–4 роки, 4–5 років, 5–6 років); за складністю 

(різні тематичні рівні для кожної вікової кате-

горії); за форматом (завдання, ігри, малюнки та 

цікаві історії, які допоможуть збагатити знання та 

розвинути навички дитини).

Додаток також може працювати офлайн. Для 

цього його потрібно завантажити та зареєструва-

тися.

ÄÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓÄÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ
Діти — це наша любов, наше щастя та майбутнє 
країни. Подбавши про їх безпеку під час війни, ми 
маємо прикласти максимальних зусиль, щоб навіть 
у цей непростий час наша крихітка мала усі незамінні 
атрибути дитинства, серед яких — здобуття освіти.

По горизонтали: 5. Химический элемент из группы 

галогенов. 8. Изображаемое как нимб, ореол, си-

яние вокруг головы, тела. 9. Музыкальное произ-

ведение или часть его, исполняемое в умеренно 

медленном темпе. 10. Состязание в каком-либо ви-

де спорта. 12. Категория, разряд. 14. Сквашенное 

коровье молоко. 17. Редьки не слаще. 18. Деревян-

ный бревенчатый жилой дом в сельской местности. 

19. Очень толстая верёвка. 20. Лёгкое воздушное 

пирожное из яичных белков. 21. Гребень на груд-

ной кости у летающих птиц. 22. Лёгкая двухколёс-

ная коляска. 25. Традиционный славянский и балт-

ский кислый напиток, который готовят на основе 

брожения из муки и солода или из сухого ржаного 

хлеба. 28. Продольная часть дома, комнаты кото-

рой находятся на одном уровне. 30. Единица дли-

ны, применяемая для измерения шрифтов, форма-

та набора. 31. Время суток. 32. Чернокожий, темно-

кожий человек (в старину).

По вертикали: 1. Новогоднее дерево. 2. Птица се-

мейства вороновых. 3. Тот, кто паясничает, крив-

ляется, балагурит. 4. Место монарха во время 

приёмов. 6. Количество молока, получаемого от 

животного за определённый срок. 7. Подросток, 

обучающийся морскому делу непосредственно 

на судне. 11. Основное оружие подводной лодки. 

13. Старинное оружие. 14. Деталь часового меха-

низма. 15. Место розничной торговли под откры-

тым небом. 16. Тонко скрученная пряжа. 23. Глава 

мечети. 24. Сатирическое изображение кого-ни-

будь. 26. В международных отношениях: запре-

щение, запрет. 27. Место, где что-то отломано. 

28. Пункт на пути следования войск, в котором 

предоставляется ночлег, продовольствие, фураж. 

29. Древний кочевник.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Хлор. 8. Аура. 9. Анданте. 

10. Матч. 12. Ранг. 14. Айран. 17. Хрен. 18. Изба. 

19. Канат. 20. Безе. 21. Киль. 22. Рикша. 25. Квас. 

28. Этаж. 30. Квадрат. 31. Утро. 32. Арап.

По вертикали: 1. Ёлка. 2. Грач. 3. Гаер. 4. Трон. 

6. Удой. 7. Юнга. 11. Торпеда. 13. Арбалет. 14. Анкер. 

15. Рынок. 16. Нитка. 23. Имам. 24. Шарж. 26. Вето. 

27. Скол. 28. Этап. 29. Авар.


