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ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
К РАБОТЕ В ОСЕННЕЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ НА СЕГОДНЯ ОДНОЙ 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ. ОБЪЕМ РАБОТ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНИТЬ,  КОЛОССАЛЬНЫЙ, СООБЩИЛ ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

эр отметил, что ситуация усложняет-
ся обстрелами со стороны россий-
ского агрессора:

— Оккупанты целенаправленно уничтожа-
ют не только жилой фонд, но и объекты кри-
тической инфраструктуры. Мы не исключа-
ем, что обстрелам будут подвержены новые 
подстанции, ТЭЦ и  водогоны. Любой при-
лет — это новые разрушения. Сейчас нам 
нужно вставлять огромное количество окон, 
ремонтировать кровли, утеплять дома. Мы 
должны создать все необходимые условия 
для харьковчан и  вынужденных переселен-
цев, чтобы люди могли относительно нор-
мально пережить холода. Чтобы каждый дом 
был с окнами и теплом. В работу включаются 
и сами жильцы, и подрядные организации — 
задействованы все. Кроме того, на базе уце-

левших школ планируем готовить горячую 
еду и раздавать ее нуждающимся.

Городской голова также подчеркнул, что 
значительную поддержку Харькову в вопро-
сах восстановления разрушенного жилья, 
предоставления доступа к  образованию, 
продовольственной безопасности оказыва-
ют представители различных международ-
ных фондов и организаций. В частности, на 
днях Игорь Терехов обсудил насущные по-
требности города с  представителями ор-
ганизации Shelter Cluster, координирующей 
работу по восстановлению жилья и помощи 
харьковчанам. Ряд организаций рассмат-
ривают возможность участвовать в  замене 
окон, ремонте школ, предоставлении людям 
ежемесячной материальной помощи в  раз-
мере 2 200 грн (на протяжении трех месяцев). 

Помощь смогут получить до 5 тысяч человек. 
Работа по всем этим направлениям будет 
продолжена.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÀß ÇÀÄÀ×À
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×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÎÏÅÊÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей 
Ермак провел рабочее совещание, посвященное 
подготовке плана мероприятий по реабилитации 
и помощи вернувшимся из российского плена 
в результате успешного обмена.

Во встрече также приняли участие заместители 

руководителя Офиса Главы государства, руководи-

тели силовых ведомств, представители правитель-

ства, уполномоченный 

Верховной Рады по 

правам человека.

Андрей Ермак напо-

мнил, что 200 освобо-

жденных бойцов на-

ходятся на территории 

Украины, пять освобо-

жденных защитников 

временно будут нахо-

диться на территории 

Турции:

— Наши люди, вер-

нувшиеся домой, должны постоянно чувствовать 

опеку государства. Это позиция Президента. И лю-

бые возникающие вопросы должны быть решены. 

Также важно выстроить индивидуальный подход 

к каждому человеку, чтобы все они чувствовали 

нашу заботу за то, что нас защищали. В вопросах 

реабилитации Украине готовы помогать междуна-

родные партнеры, у которых есть соответствующий 

опыт и программы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам че-

ловека Дмитрий Лубинец отметил, что все дальней-

шие действия, касающиеся освобожденных из пле-

на, обязательно должны осуществляться с соблюде-

нием необходимых юридических процедур. Он так-

же обратил внимание на тяжелое физическое и пси-

хологическое состояние части бывших пленных.

Освобожденные должны пройти медицинское 

обследование в государственных учреждениях, дать 

показания представителям правоохранительных 

органов.

Командующий Национальной гвардией Украины 

Юрий Лебедь доложил, что освобожденные воен-

нослужащие полка «Азов» и другие нацгвардейцы 

уже получают необходимую помощь.

По итогам совещания Андрей Ермак рекомен-

довал подготовить конкретные предложения, план 

действий и предоставить их Президенту в бли-

жайшее время.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ВРУЧИЛ ОРДЕНА «ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА» ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
УКРАИНЫ, И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ, УДОСТОЕННЫХ ЭТОГО 
ЗВАНИЯ ПОСМЕРТНО. ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРОШЛА В БЕЛОМ ЗАЛЕ 
ГЕРОЕВ УКРАИНЫ В МАРИИНСКОМ 
ДВОРЦЕ В КИЕВЕ

Н
аграду получил полковник Нацио-

нальной гвардии Украины Муким-

бой Жумабоев. Гаубичный артил-

лерийский дивизион под его командованием 

с первых дней полномасштабного вторжения 

обеспечивал поддержку сил обороны Харькова 

и аэропорта. При выполнении огневых задач подраз-

деление уничтожило значительное количество враже-

ской техники. Благодаря действиям полковника и под-

готовленного им личного состава удалось остановить 

продвижение врага, оккупанты понесли существен-

ные потери. Среди награжденных также лейтенант 

Нацгвардии Евгений Громадский, стрелок-зенитчик, 

солдат НГУ Роман Гломба, капитан Государственного 

бюро расследований Виктор Шилимов и многие дру-

гие герои.

Глава государства передал орден «Золотая Звез-

да» семье полковника Государственной пограничной 

службы Украины Игоря Дашко, который с марта в со-

ставе пограничного отряда вместе с военнослужащи-

ми полка «Азов» оборонял Мариуполь; матери боево-

го медика, сержанта Инны Дерусовой, находившейся 

в Ахтырке Сумской области и спасшей, рискуя 

жизнью, более десяти военнослужащих. Па-

мять погибших защитников Украины почтили 

минутой молчания.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня 

высшими государственными наградами отме-

чают тех, кто творит историю нашего государ-

ства, нашего народа и независимости:

— Каждый раз, когда мы говорим об освобо-

жденных территориях, в которые возвращается 

наш государственный флаг, мы говорим о тех, 

чья храбрость на поле боя является фундамен-

том наших достижений. Ради победы Украины 

сегодня воюют и трудятся совершенно разные 

люди: те, кто посвятил жизнь военному делу, 

и те, кого призвали в ряды ВСУ, кто служит 

в Национальной гвардии, правоохранитель-

ных органах, СБУ, разведке, государственные служа-

щие, дипломаты, волонтеры, журналисты, айтишни-

ки, транспортники, представители десятков других 

профессиональных и социальных групп. Имена наших 

героев, подвиги украинских защитников будут сохра-

нены и известны не только нашему народу, но и всему 

миру — всем, кто ценит свободу и никогда не покорит-

ся никаким захватчикам!

ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÅ ÃÅÐÎÈ

В 
скором времени в Украине заработает реги-

страция авто онлайн. Это станет возможным 

благодаря при-

нятию Кабмином по-

становления, вносяще-

го изменения в поря-

док регистрации транс-

порта.

В правительстве раз-

решили выделить экс-

пертное обследование 

авто из процедуры по-

становки на учет транс-

портных средств. Оно 

не отменяется, но его те-

перь можно будет прой-

ти в удобное время. Экс-

перты вносят информацию в Единый государствен-

ный реестр и составляют заключение, действительное 

на протяжении 10 дней.

После этого владелец приступает непосредственно 

к регистрации авто — в сервисном центре МВД ли-

бо онлайн через Электронный кабинет водителя или 

портал госуслуг «Дія».

Онлайн можно будет оформить договор купли-про-

дажи авто, а также подать заявку на регистрацию/

перерегистрацию. Она попадает в сервисный центр 

МВД, где ее будут рассматривать и утверждать или от-

клонять. Кроме того, через Электронный кабинет во-

дителя или портал «Дія» можно будет заказать «краси-

вые» номера авто (например, с четырьмя одинаковы-

ми цифрами). Также без экспертного обследования 

теперь будут предоставлять такие услуги:

 восстановление тех-

паспорта авто после уте-

ри или кражи (для транс-

портных средств, зареги-

стрированных с сентября 

2019 года);

 выдача дубликата 

поврежденного техпас-

порта;

 перерегистрация ав-

то при утере или замене 

номерного знака;

 регистрация авто, 

полученного по наслед-

ству (для транспортных 

средств, зарегистрированных с сентября 2019 года);

 регистрация авто по договору финансового ли-

зинга.

Молодежный совет при Харьковском городском 
голове продолжает участвовать в подготовке 
города к осенне-зимнему периоду 
и расширяет команду.

Р
аботы по подготовке к зиме предусмат-

ривают консервацию квартир, школ, дет-

ских садов и административных зданий, 

поврежденных обстрелами. Волонтеры закрыва-

ют выбитые окна QSB и пленкой, чтобы материал 

не размокал от дождей и другой влаги.

Организаторы отмечают, что все локации со-

гласованы с городской властью и ГСЧС. Кроме 

того, волонтеры будут обеспечены обедами, во-

дой и качественными инструментами для работы.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÑÎÂÅÒ 
ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÊÎÌÀÍÄÓ

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ 
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÀÂÒÎ
В Украине разрешили регистрацию авто онлайн. 
Заявки будут принимать дистанционно — через 
Электронный кабинет водителя или портал госуслуг 
«Дія». Также через интернет можно будет выбрать 
«красивые» номера авто.
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ПОЛУЧАЕМ ЗНАНИЯ
На сегодняшний день в школах Харькова 

обучаются около 115 тысяч учащихся. 
Все 210 школ города дистанционно 

предоставляют образовательные услуги.
Подводя итоги первого месяца обучения, 

в Департаменте образования ХГС отметили, 

что сейчас в Харькове находятся 25% всех уча-

щихся, 39% — пребывают за рубежом. Также 

в харьковских школах получают образование 

654 ребенка со статусом внутренне перемещен-

ного лица, из которых 441 учащийся — с вре-

менно оккупированных территорий.

Кроме того, в 222 классах 63 учебных заведе-

ний проходят обучение 329 учеников с особы-

ми потребностями.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
ДОБРОТЫ

Социальный работник отделения помощи на 
дому территориального центра Немышлянского 

района Анна Купина с первых дней войны 
помогает своим подопечным, окружая их 

заботой и вниманием.
В этой должности Анна работает уже семь 

лет. Обеспечивает пожилых людей необходи-

мыми продуктами и лекарствами, помогает 

с домашней работой, оформляет для них суб-

сидию, осуществляет за них платежи, сотруд-

ничает с волонтерами, оказывает психологиче-

скую поддержку.

В территориальном центре коллеги харак-

теризуют Анну как общительную, участливую 

и неравнодушную к проблемам других людей:

— Наши бабушки и дедушки называют ее 

солнышком, и это не случайно, потому что 

всегда чувствуют ее заботу, внимание и добро-

желательность. Анна Купина — очень добрый 

человек. Она качественно и профессионально 

выполняет свои обязанности, не боится труд-

ностей и всегда готова прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается.

В ПОСЕЛКЕ ПЯТИХАТКИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА ТРУБОПРОВОДЕ ВОССТАНОВИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ

Б
ригады Комплекса «Харьковводоснабжение» 

КП «Харьковводоканал» Департамента по во-

просам обеспечения 

жизнедеятельности города 

ХГС реставрировали разру-

шенный участок водовода диа-

метром 400 мм по ул. Академи-

ка Курчатова.

— Ремонт был повышен-

ной сложности, бригады про-

делали большой объем земля-

ных и подготовительных работ 

с применением водопонижа-

ющей и другой спецтехники, 

а также устранили разруше-

ния от воронки после взрыва. Потребителей поселка 

от водоснабжения не отключали, вода подавалась по 

параллельному водоводу. Ремонтные работы заверше-

ны, продолжаем приводить в порядок место пе-

рекладки и самого взрыва. Всего на территории 

Пятихаток отмечено четыре 

места прилетов вражеских 

снарядов в наружные се-

ти, три из них мы ликви-

дировали ранее. Надеемся, 

впредь займемся ремонтом 

обычных порывов, но 

в случае повторных обстре-

лов трубопроводов наши 

опытные мастера уже хоро-

шо знают, как нужно дей-

ствовать, — рассказал на-

чальник службы водопро-

водных сетей поселка Пятихатки Виталий Коваленко

В КП «Харьковводоканал» отметили, что восстанов-

ление водоснабжения ведется во всех районах города. 

На днях, включая выходные, ремонтники Комплекса 

«Харьковводоснабжение» устранили более 20 аварий-

ных ситуаций на сетях.

ÆÈÒÅËßÌ ÏßÒÈÕÀÒÎÊ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈ 
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

Ця біль з ними залишиться ще надовго, найімовірніше 
назавжди. Люди не забудуть, як їх мирне життя 
зруйнувалося вмить: по їхніх домівках влучали снаряди, 
трощилися вікна, горіли автівки, гинули люди.

Ц
е один з мікрорайонів Індустріального району, 

тут відбитки війни скрізь.

— Дуже було страшно. Дитина ховалася у ко-

ридорі у шафі, вкриваючись одягом. Все навколо літа-

ло, свистіло, вікна дрижали, тря-

слося. Здавалося, будинок просто 

впаде, — розповідає Олена. — Спи-

мо вночі, а над нами літаки. І таке 

враження, що це не вони над нами 

летять — все життя перед очима 

пролітає. Дитина й досі не при собі. 

Що казати, тяжкі часи.

— Зруйновано все. Не тіль-

ки домівки — це все матеріальне. 

Зруйновано родини, долі, життя, — 

стверджує Антоніна. — Оце боляче. 

І як його поновити, ніхто не знає. Важко на все це диви-

тися, за цим спостерігати. Ти постійно у напрузі.

— Ноги йдуть, а голова не працює. Потім вже поча-

ли ховатися по підвалах, а мене згодом прийняли свати, 

які живуть у сусідньому мікрорайоні, там було тихіше. 

Там і просиділа два місяці, — пригадує перші дні війни 

Ніна. — Діти поїхали, з ними все гаразд. На цей час на 

душі пусто: все життя намагався щось робити корисне, 

потрібне суспільству, близьким і в одну мить все зруйну-

валося. Як крила птаху відрубали.

— Це був прекрасний мікрорайон, 

я тут живу з 1986 року. Стільки дітей 

пройшло скрізь нашу школу, а зараз я із 

сльозами на очах дивлюся на порожню 

школу, в якій панує лише мертва ти-

ша, — ділиться враженнями Людмила. — 

Це біль, але все одно ми переможемо. 

Десь глибоко в душі є оптимізм, що все 

налагодиться і винні відповідатимуть за 

скоєні злочини.

Виконроб КП «Харківжилбуд» ХМР 

Богдан Романов повідомив:

— Під час влучення в багатоповерхівку була пошко-

джена парапетна плита, також зруйнована плита пере-

криття технічного поверху. Зараз ремонтуємо дах. Робіт-

ники зварюють каркас і потім будуть заливати його бето-

ном і укладати новий рубероїд. Також продовжуємо за-

кривати контури будинків, готувати їх до опалювального 

сезону. Роботи ще дуже багато, але ми стараємося.

Более 40 тыс. куб. м отходов всех видов вывезли 
за прошедшую неделю с улиц города бригады 
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Департамента 
жилищно-коммунальных услуг ХГС.

В 
частности, с 15 по 21 сентября вывезено 36,1 тыс. 

куб. м ТБО и 6,8 тыс. куб. м крупногабаритного 

мусора. Сейчас предприятие готовится к рабо-

те в осенне-зимних условиях, сообщил директор КВБО 

Алексей Артикуленко:

— Меняем шины и горюче-смазочные материалы, 

производим текущий ремонт специальной техники. Все 

это нуждается в дополнительных денежных средствах. 

Я хочу в очередной раз поблагодарить жителей нашего 

города за своевременную оплату наших услуг. Мы рабо-

таем для вас и видим благодарность за нашу работу.

ÂIÄÁÈÒÊÈ 
ÂIÉÍÈ

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ
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З метою впорядкування роботи міського 

наземного пасажирського транспорту за-

гального користування на період воєнного 

стану, на виконання законодавства України з 

безпеки пасажирських перевезень, ст. 30 За-

кону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ви-

конавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчо-

го комітету Харківської міської ради від 

14.05.2022 № 150 «Про затвердження тимча-

сової транспортної схеми м. Харкова на 

період воєнного стану» (зі змінами), виклав-

ши додатки 1, 2 в новій редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-

люднення рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покла-

сти на заступника міського голови з питань 

інфраструктури міста Водовозова Є. Н.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК 1
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14.05.2022 № 150 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. ХАРКОВА 

НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 21.09.2022 № 293

ТИМЧАСОВА МЕРЕЖА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

№ з/п № м/т Назва маршруту Шлях прямування автобусних маршрутів 
1 2 3 4
1 16е «Автостанція «Індустріальна» — вул. Зубарєва» Автостанція «Індустріальна» — просп. Героїв Харкова — вул. Роганська — вул. Грицевця — вул. Зубарєва
2 20е «М-н Конституції — пров. Балакірєва» М-н Конституції — вул. Сумська — просп. Науки — вул. Отакара Яроша — вул. Балакірєва — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги)

3 33е «Ст. м. «Наукова» — просп. Жуковського» Ст. м. «Наукова» — просп. Науки — вул. Двадцять Третього Серпня — вул. Космонавтів — вул. Дерев’янка — Харківське шосе — вул. Академіка Проскури — 
просп. Жуковського

4 40е «Вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») — 
вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб)»

Вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — вул. Беркоса — вул. Беркоса, 7 (Завод керамічних труб) 
(у зворотному напрямку: вул. Беркоса — вул. Велика Панасівська — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)

5 43е «Ст. м. «Холодна гора» — Залютине (пансіонат)»
Ст. м. «Холодна гора» — вул. Полтавський Шлях — вул. Петра Болбочана — Григорівське шосе — вул. Переможців — вул. Полтавський Шлях — вул. Золочів-
ська — пров. Золочівський 1-й — вул. Ігоря Муратова — Залютине (пансіонат) (у  зворотному напрямку: вул. Ігоря Муратова — пров. Золочівський 1-й — 
вул. Золочівська — вул. Полтавський Шлях — ст. м. «Холодна гора»)

6 47е «Вул. Світла — ст. м. «Університетська» Вул. Світла — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — вул. Матюшенка — Журавлівський узв. — вул. Весніна — вул. Сумська — просп. Незалежності — 
ст. м. «Університет»

7 67е «Ст. м. «Холодна гора» — вул. Чоботарська 
(ст. м. «Центральний ринок»)»

Ст. м. «Холодна гора» — вул. Полтавський Шлях — вул. Дудинської — Григорівське шосе — вул. Грушевського — вул. Баварська — пров. Коробейницький — 
вул. Доватора — вул. Семінарська — вул. Велика Гончарівська — вул. Конєва — вул. Маліновського — вул. Благовіщенська — вул. Дмитрівська — вул. Чоботар-
ська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська — вул. Маліновського — вул. Конєва і далі за маршрутом)

8 68е «Вул. Молочна — в/ч «Лікво» Вул. Молочна — вул. Руставелі — Гімназійна наб. — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — Мереф’янське шосе — Сімферопольське шосе — в/ч «Лікво» (у зво-
ротному напрямку: в/ч «Лікво» — Сімферопольське шосе — Мереф’янське шосе — просп. Гагаріна — вул. Молочна)

9 75е «Просп. Дзюби — вул. Чоботарська 
(ст. м. «Центральний ринок»)

Просп. Дзюби — просп. Ново-Баварський — вул. Китаєнка — просп. Любові Малої — вул. Дудинської — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — 
вул. Благовіщенська — вул. Дмитрівська — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська — вул. Маліновського — 
вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом)

10 78е «М-н Конституції — просп. Перемоги» М-н Конституції — вул. Сумська — вул. Дерев’янка — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи — просп. Перемоги

11 102е «Ст. Основа — просп. Олександрівський (ринок ХТЗ)»
Ст. Основа — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Льва Ландау — вул. Олімпійська — 
просп. Петра Григоренка — просп. Героїв Харкова — б-р Богдана Хмельницького — просп. Олександрівський — просп. Індустріальний — просп. Миру — 
просп. Індустріальний — просп. Олександрівський (ринок ХТЗ)

12 107е «Ст. Основа — вул. Ужвій Наталії» Ст. Основа — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Льва Ландау — просп. Ювілейний — вул. Гвар-
дійців-Широнінців — вул. Ужвій Наталії 

13 128е «Ст. м. «Просп. Гагаріна» — вул. Біологічна (Диканівка) Ст. м. «Проспект Гагаріна» — просп. Гагаріна — вул. Гольдбергівська (у  зворотному напрямку: вул. Вернадського — Гімназійна наб.) — вул. Греківська — 
вул. Біологічна (Диканівка)

14 204е «Вул. Світла — автостанція «Індустріальна» Вул. Світла — вул. Героїв Праці — просп. Тракторобудівників — просп. Архітектора Альошина — вул. Біблика — вул. Миру — вул. Роганська — просп. Героїв 
Харкова — автостанція «Індустріальна»

15 206е «Вул. Ужвій Наталії — ст. м. «Академіка Барабашова» Вул. Ужвій Наталії– вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Дружби Народів — вул. Леся Сердюка — вул. Академіка Павлова — ст. м. «Академіка Барабашова»

16 208е «Ст. м. «Київська» — вул. Генерала Удовиченка 
(Покровська церква)» «Ст. м. «Київська» — вул. Шевченка — вул. Ковпака Сидора — вул. Генерала Удовиченка (Покровська церква)»

17 209е «Вул. Бугрименка (сел. Лідне) — вул. Чоботарська 
(ст. м. «Центральний ринок»)»

Вул. Бугрименка (сел. Лідне) — вул. Даргомижського — вул. Тімірязєва — вул. Ломоносова — вул. Чехова — просп. Ново-Баварський — вул. Китаєнка — 
просп. Любові Малої — вул. Дудинської — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — вул. Благовіщенська — вул. Дмитрівська — вул. Чоботарська 
(ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська — вул. Маліновського — вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом)

18 212е «Вул. Світла — ст. м. «Академіка Барабашова» «Вул. Світла — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — ст. м. «Академіка Барабашова»

19 219е «Вул. Власенка, 3 — м-н Конституції» Вул. Власенка, 3 — вул. Москалівська — вул. Мар’їнська — Нетіченська наб. — вул. Університетська — пров. Спартаківський — м-н Конституції (у зворотному 
напрямку: м-н Павлівський — вул. Університетська — Нетіченська наб. — вул. Мар’їнська — вул. Москалівська — вул. Власенка, 3)

20 224е «Вул. Довженка — ст. м. «Тракторний завод» «Вул. Довженка — вул. Механізаторів — вул. Северина Потоцького (у  зворотному напрямку: вул. Генерала Момота) — просп. Олександрівський —
просп. Архітектора Альошина — ст. м. «Тракторний завод»

21 232е «Вул. Молочна (Кінний ринок) — просп. Дзюби» Вул. Молочна — просп. Гагаріна — вул. Одеська — вул. Харківська — вул. Достоєвського — вул. Радіотехнічна — вул. Кибальчича — просп. Ново-Баварський 
— просп. Дзюби

22 237е «Ст. м. «Холодна гора» — Липовий Гай» Ст. м. «Холодна гора» — вул. Полтавський Шлях — вул. Петра Болбочана — Григорівське шосе (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях) — вул. Ду-
динської — просп. Любові Малої — вул. Китаєнка — просп. Ново-Баварський — вул. Чехова — вул. Перовської — Липовий Гай

23 249е «Вул. Амосова (медкомплекс) — ст. м. «Турбоатом» Вул. Амосова (медкомплекс) — просп. Тракторобудівників — вул. Краснодарська — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — ст. м. «Турбоатом»
24 250е «Вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) — вул. Беркоса, 38» Вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) — вул. Велика Панасівська — вул. Беркоса, 38
25 258е «Вул. Золочівська — вул. Москалівська (сел. Новоселівка)» Вул. Золочівська — вул. Алуштинська — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Полтавський Шлях — вул. Конєва — вул. Москалівська (сел. Новоселівка)

26 260е «Ст. Основа — БК ХЕМЗ»
Ст. Основа — вул. Валдайська — вул. Деповська — вул. Південнопроектна — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — вул. Морозова — вул. Плеханів-
ська — вул. Храмова — вул. Тарасівська — пров. Старомосковський (у зворотному напрямку: вул. Плеханівська — вул. Молочна — вул. Броненосця Потьом-
кін) — БК ХЕМЗ 

27 263е «Просп. Ювілейний (602 м/р) — вул. Клочківська 
(УКРНДІПРОТЕЗУВАННЯ)»

Просп. Ювілейний (602 м/р) — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Героїв Праці — вул. Жилярді — вул. Чебишева — вул. Чкалова — Харківське шосе — 
вул. Дерев’янка — вул. Космонавтів — вул. Двадцять Третього Серпня — просп. Науки — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи — просп. Перемоги — 
вул. Клочківська (УКРНДІПРОТЕЗУВАННЯ)

28 270е «Просп. Слави (Залютине) — вул. Чоботарська 
(ст. м. «Центральний ринок»)»

Просп. Слави (Залютине) — вул. Золочівська — пров. Афанасівський — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Новий Побут — вул. Курилівська — 
вул. Революції 1905 року — Новоіванівський міст — вул. Велика Панасівська — вул. Євгена Котляра — вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»)

29 272е «Вул. Світла (533 м/р) — м-н Конституції»
Вул. Світла (533 м/р) — вул. Героїв Праці — просп. Тракторобудівників — вул. Валентинівська — вул. Барабашова — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — 
Харківська наб. — пров. Вірменський — м-н Павлівський — вул. Університетська — пров. Мечнікова — м-н Конституції (у зворотному напрямку: просп. Героїв 
Харкова — Харківська наб. і далі за маршрутом)

30 277е «Пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) — 
вул. Євгена Котляра (Південний вокзал)»

Пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) — вул. Балакірєва — вул. Дерев’янка — вул. Космонавтів — вул. Двадцять Третього Серпня — 
вул. Клочківська — пр-д Панасівський 2-й — вул. Велика Панасівська — вул. Євгена Котляра (Південний вокзал)

31 296е «Просп. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки) — 
ст. м. «Держпром»

Просп. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки) — вул. Академічна — вул. Академіка Вальтера — вул. Ентузіастів — просп. Академіка Курчатова — Харківське 
шосе — вул. Сумська — просп. Незалежності — просп. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська і далі за маршрутом

32 299е «Медучилище — ст. м. «Холодна гора»
Медучилище — вул. Таборова — пров. Афанасівський — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Полтавський Шлях — ст. м. «Холодна гора» — 
вул. Полтавський Шлях — вул. Петра Болбочана — Григорівське шосе — вул. Дудинської — вул. Холодногірська — вул. Барикадна — пров. Афанасівський — 
вул. Таборова — медучилище

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради І.С. КУЗНЄЦОВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК 2
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14.05.2022 № 150 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. ХАРКОВА 

НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ» В РЕДАКЦІЇ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІД 21.09.2022 № 293

ТИМЧАСОВА МЕРЕЖА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Р І Ш Е Н Н Я

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

ВІД 21.09.2022 № 293

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14.05.2022 № 150 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СХЕМИ М. ХАРКОВА НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ»

№ з/п № м/т Назва маршруту Шлях прямування маршрутів електричного транспорту

1 2 3 4

Тролейбусні маршрути

1 1 РК «28 мікрорайон» — РК «Ст. м. «Палац Спорту» РК «28 мікрорайон» — просп. Героїв Сталінграда — просп. Петра Григоренка — РК «Ст. м. «Палац Спорту»
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У зв’язку з кадровими змінами в Адмі-

ністрації Немишлянського району Харківсь-

кої міської ради та на комунальних підприєм-

ствах міста, на підставі ст.ст. 29, 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Ук-

раїні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, 

виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчо-

го комітету Харківської міської ради від 

13.07.2011 № 500 «Про створення постійно 

діючих комісій з питань прийняття до ко-

мунальної власності м. Харкова відомчого 

житлового фонду та об’єктів соціальної ін-

фраструктури», виклавши додаток 8 у новій 

редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської місь-

кої ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити 

оприлюднення рішення в установленому 

порядку.

3. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського голови 

— директора Департаменту житлово-кому-

нального господарства Харківської міської 

ради Мірошника В. М.

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 21.09.2022 № 297

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»

ДОДАТОК 8
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 21.09.2022 № 297

СКЛАД ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. ХАРКОВА ВІДОМЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ТА ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В НЕМИШЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

Слива Вадим Григорович — заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального госпо-
дарства Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, голова 
комісії;

Цепочко Андрій Олексійович — начальник управління житлового господарства Адміністрації Немишлянсько-
го району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Гнилицька Валентина Миколаївна — головний спеціаліст управління житлового господарства Адміністрації Неми-
шлянського району Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Булгаков Юрій Вікторович — начальник ремонтно-експлуатаційної дільниці Немишлянського району 
Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал»;

Вороненко Ігор Вікторович — заступник директора з  виробництва Комплексу «Харківводовідведення» КП 
«Харківводоканал»;

Рубцов Віктор Вікторович — начальник Липецького району електричних мереж АТ «Харківобленерго» 
(за згодою);

Гладков Павло Володимирович — начальник служби водогінних мереж Немишлянського району комплексу 
«Харківводопостачання» КП «Харківводоканал»;

Горбенко Микола Єгорович — начальник Немишлянського району електромереж зовнішнього освітлення 
КП «Міськсвітло»;

Дика Ілона Петрівна — начальник дільниці Немишлянського району управління з технічного обслуго-
вування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» КП 
«Харківводоканал»;

Любарська Ірина Леонідівна — начальник архітектурного відділу Немишлянського району — районний архітек-
тор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Левченков Олег Вікторович — начальник Немишлянської філії КП «Харківські теплові мережі»;

Різниченко Максим Миколайович — начальник Східного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» (за  зго-
дою);

Стахова Інна Миколаївна — головний спеціаліст — юрисконсульт сектору правового забезпечення діяль-
ності адміністрацій районів відділу правового забезпечення депутатської діяль-
ності, представницьких функцій міської ради та діяльності адміністрацій районів 
Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Харлан Валерій Олександрович — начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових си-
стем Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал»;

Чернецька Ніна Олександрівна — начальник служби обслуговування житлового фонду і території Немишлянсь-
кого району КП «Жилкомсервіс»;

Рева Наталія Сергіївна — старший майстер групи експлуатації мереж Східного відділення АТ «Хар-
ківміськгаз» (за згодою);

Поздєєва Тетяна Геннадіївна — заступник директора КП «Жилкомсервіс»;

Долина Богдан Михайлович — директор КП «Харківспецбуд».

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

Голова адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради Т.В. МИРОНЕНКО
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

1 2 3 4

2 3 РК «Вул. Університетська» — РК «Вул. Дванадцятого Квітня» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Олександрівський — просп. Індустріальний — РК «Вул. Дванадцятого 
Квітня»

3 5 РК «Вул. Університетська» — РК «Аеропорт» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — вул. Аерофлотська — РК «Аеропорт»

4 6 РК «Вул. Університетська» — РК «Залізнична ст. «Основа» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — вул. Південнопроектна — РК «Залізнична ст. «Основа»

5 7 «РК «Східне» — ст. м. «Армійська» «РК «Східне» — вул. Плиткова — просп. Героїв Харкова — вул. Дванадцятого Квітня — просп. Олександрівський — б-р Богдана Хмельницького — вул. Танкопія 
— вул. Ощєпкова — ст. м. «Армійська»

6 12 «РК «вул. Клочківська» — пров. Балакірєва 
(лікарня швидкої невідкладної допомоги)

РК «вул. Клочківська» — вул. Двадцять Третього Серпня — вул. Космонавтів — вул. Дерев’янка — вул. Балакірєва — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невід-
кладної допомоги)

7 13 РК «Ст. м. «Захисників України» — РК «Парк «Зустріч» РК «Ст. м. «Захисників України» — вул. Броненосця Потьомкін — просп. Героїв Харкова — вул. Харківських Дивізій — РК «Парк «Зустріч»

8 18 «М-н Свободи — пров. Балакірєва 
(лікарня швидкої невідкладної допомоги)» М-н Свободи — просп. Науки — вул. Дерев’янка — вул. Балакірєва — пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги)

9 20 «РК «602-й м/р» — РК «Ст. м. «Захисників України» «РК «602-й м/р» — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — вул. Броненосця Потьомкін — РК «Ст. м. «Захисників України»

10 24 «РК «602 м/р» — РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» РК «602 м/р» — просп. Ювілейний — РК «Ст. м. «Академіка Барабашова»

11 25 РК «Ст. м. «Палац Спорту» — б-р Богдана Хмельницького РК «Ст. м. «Палац Спорту» — просп. Петра Григоренка — вул. Танкопія — б-р Богдана Хмельницького

12 34 «РК «Вул. Героїв Праці» — РК «Східна Салтівка» РК «Вул. Героїв Праці» — вул. Барабашова — вул. Валентинівська — РК «Східна Салтівка»

13 35 РК «Вул. Одеська» — РК «Східна Салтівка» РК «Вул. Одеська» — просп. Героїв Сталінграда — просп. Льва Ландау — просп. Ювілейний — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Валентинівська — РК «Східна 
Салтівка»

14 45 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — РК «Роганське» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — вул. Роганська — РК «Роганське»

15 46 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — РК «М/р «Горизонт» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — б-р Грицевця — РК «М/р «Горизонт»

16 49 «РК «Вул. Університетська» — РК «Вул. Кутаїська» РК «Вул. Університетська» — просп. Гагаріна — Мереф’янське шосе — Сімферопольське шосе — вул. Тернопільська — РК «Вул. Кутаїська»

17 52 «РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — РК «759-й м/р» РК «Вул. Дванадцятого Квітня» — просп. Героїв Харкова — вул. Роганська — вул. Грицевця — РК «759-й м/р»

18 56 «РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — РК «Східна Салтівка» РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — просп. Ювілейний — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Валентинівська — РК «Східна Салтівка»

19 267 «РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — РК «Парк «Зустріч» РК «Ст. м. «Академіка Барабашова» — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — вул. Харківських Дивізій — РК «Парк «Зустріч»

20 119 «Аеропорт — просп. Перемоги (коло трамвая)»
Аеропорт — вул. Аерофлотська — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — пров. Короленка — пров. Вірменський (у зворотному напрямку: 
вул. Кооперативна — пров. Плетнівський) — м-н Конституції — вул. Сумська — м-н Свободи — просп. Науки — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи — 
просп. Перемоги (коло трамвая)

21 304 «Ст. Рогань — м-н Сергіївський»
Ст. Рогань — вул. Роганська — вул. Луї Пастера — вул. Молодіжна — вул. Дванадцятого Квітня — просп. Олександрівський — просп. Героїв Сталінграда — 
просп. Гагаріна — вул. Вернадського — Гімназійна наб. — вул. Університетська — м-н Павлівський (у зворотному напрямку: пров. Банний — м-н Рибний) — 
м-н Сергіївський

Трамвайні маршрути

1 1 «РК «Південний вокзал» — РК «Іванівка» «РК «Південний вокзал» — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — РК «Іванівка»

2 3 РК «Новожанове» — РК «Залютине» «РК «Новожанове» — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — м-н Павлівський — м-н Сер-
гіївський — вул. Полтавський Шлях — РК «Залютине»

3 7 «РК «Південний вокзал» — РК «Новоселівка» «РК «Південний вокзал» — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — вул. Конєва — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — РК «Новоселівка»

4 8 «РК «602 м/р» — вул. Одеська» «РК «602 м/р» — Салтівське шосе — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — м-н Захисників України — вул. Молочна — вул. Плеханівська — 
вул. Морозова — просп. Героїв Сталінграда — вул. Одеська

5 20 «РК «Південний вокзал» — РК «Просп. Перемоги» РК «Південний вокзал» — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — Рогатинський в-д — вул. Клочківська 
— просп. Перемоги — РК «Просп. Перемоги»

6 27 «РК «Новожанове» — вул. Академіка Павлова — 
вул. Героїв Праці — РК «Новожанове»

«РК «Новожанове» — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — м-н Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павло-
ва — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — вул. Віринська — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — м-н Захисників України — вул. Молочна — 
вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — РК «Новожанове»

7 28 «РК «Новожанове» — вул. Віринська — 
вул. Шевченка — РК «Новожанове»

«РК «Новожанове» — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — м-н Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павло-
ва — вул. Віринська — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — м-н Захисників України — вул. Молочна — 
вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — РК «Новожанове»

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради І.С. КУЗНЄЦОВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 21.09.2022 № 284

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 біля будинку по вул. Омській, 2 (Київський район)
2 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по вул. Бучми, 18 (Салтівський район)
3 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 108 (Київський район)
4 Тимчасова споруда — кіоск біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 108 (Київський район)
5 Тимчасова споруда — кіоск біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 108 (Київський район)
6 Тимчасова споруда — кіоск біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 108 (Київський район)
7 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 108 (Київський район)
8 Тимчасова споруда — кіоск біля будівлі по вул. Гвардійців-Широнінців, 108 (Київський район)

9 Майданчик для харчування біля стаціонар-
ного закладу ресторанного господарства

біля будинку по вул. Квітки-Основ’яненка, 7 
(Шевченківський район)

10 Майданчик для харчування біля стаціонар-
ного закладу ресторанного господарства

біля будинку по вул. Квітки-Основ’яненка, 7 
(Шевченківський район)

11 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
12 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
13 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
14 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
15 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
16 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
17 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)

1 2 3
18 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)
19 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Василя Стуса, 11 (Салтівський район)

20 Майданчик для харчування біля стаціонар-
ного закладу ресторанного господарства біля будівлі по вул. Беркоса, 95 (Холодногірський район)

21 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
22 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
23 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
24 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
25 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
26 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
27 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
28 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
29 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
30 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
31 Тимчасова споруда — павільйон біля будинку по Салтівському шосе, 147 (Салтівський район)
32 Тимчасова споруда біля будівлі по вул. Вернадського, 20 (Основ’янський район)
33 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Вернадського, 20 (Основ’янський район)
34 Тимчасова споруда — павільйон біля будівлі по вул. Вернадського, 20 (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

На виконання п. 5 ч. 2 ст. 10, ч. 4 ст. 20, 

ст. 40 Закону України «Про благоустрій на-

селених пунктів», на виконання пп. 7 п. а ч. 1 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», параграфа 5.10 Правил 

благоустрою території міста Харкова, затвер-

джених рішенням 11 сесії Харківської місь-

кої ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 

(зі змінами), відповідно до Положення про 

Департамент з інспекційної роботи Харків-

ської міської ради, затвердженого рішенням 

7 сесії Харківської міської ради 8 скликання 

від 12.10.2021 № 200/21 «Про внесення змін 

до положень виконавчих органів Харківської 

міської ради 8 скликання», для звільнення 

території міста Харкова від самовільно (не-

законно) встановлених малих архітектурних 

форм і тимчасових споруд, керуючись ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», виконавчий комітет Харківсь-

кої міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звільнити територію міста Харкова від 

самовільно (незаконно) встановлених об’єк-

тів шляхом демонтажу зазначених об’єктів 

згідно з додатком.

2. Доручити Департаменту з інспекцій-

ної роботи Харківської міської ради (Вату-

ля Б. В.) у встановленому порядку:

2.1. Залучити суб’єктів господарювання до 

виконання робіт щодо звільнення території 

міста Харкова від самовільно (незаконно) 

встановлених об’єктів, транспортування їх 

до місця зберігання та приведення звільне-

ної від зазначених об’єктів території в при-

датний для подальшого використання стан.

2.2. Забезпечити координацію виконання 

робіт щодо звільнення території міста Хар-

кова від самовільно (незаконно) встановле-

них об’єктів.

3. Доручити головам адміністрацій районів 

Харківської міської ради (Казанжиєвій Н. В., 

Головчанській Г. О., Топчію О. О., Котковсь-

кому В. Р., Цибульник Н. Ю.) забезпечити 

складання відповідних актів про звільнення 

території.

4. Доручити КП «Харківводоканал» (Па-

нов В. В.) забезпечити облік та зберігання 

самовільно (незаконно) встановлених об’єк-

тів, від яких звільнено територію міста Хар-

кова.

5. Запропонувати Головному управлінню 

Національної поліції в Харківській області 

(Тимошко В. В.) забезпечити публічний по-

рядок під час виконання рішення виконав-

чого комітету Харківської міської ради.

6. Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-

люднення рішення у встановленому поряд-

ку.

7. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського голови 

з питань цифрової трансформації Кузьмі-

на С. С. та відповідних голів адміністрацій 

районів Харківської міської ради.

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 21.09.2022 № 284

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

На підставі законів України «Про рекла-

му», «Про благоустрій населених пунктів», 

Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами, затверджених постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, 

Правил благоустрою території міста Харко-

ва, затверджених рішенням 11 сесії Харків-

ської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 

№ 504/11, Порядку виявлення, демонтажу, 

обліку, зберігання спеціальних конструкцій 

зовнішньої реклами, розміщених на території 

міста Харкова з порушенням законодавства 

про рекламу та благоустрій населених пунк-

тів, подальшого розпорядження ними, за-

твердженого рішенням виконавчого коміте-

ту Харківської міської ради від 22.06.2011 

№ 444, керуючись ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ви-

конавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Департаменту контролю Харківської 

міської ради (Кравченко О. О.) організувати 

проведення демонтажу спеціальних конструк-

цій, зазначених у додатку до рішення.

2. Комунальному підприємству «Міське-

лектротранссервіс» (Васенко В. О.) здійсни-

ти у встановленому порядку:

2.1. Демонтаж спеціальних конструкцій, 

зазначених у додатку до рішення.

2.2. Публікацію щомісячно (до 10 числа 

кожного місяця) інформації про демонтовані 

спеціальні конструкції за минулий місяць.

3. Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-

люднення рішення у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покла-

сти на в. о. директора Департаменту контролю 

Харківської міської ради Кравченка О. О.

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 21.09.2022 № 295

ПРО ДЕМОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

На підставі ст.ст. 10, 20, 40 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», Правил благоустрою території 

міста Харкова, затверджених рішенням 11 се-

сії Харківської міської ради 6 скликання від 

16.11.2011 № 504/11 (зі змінами), Положення 

про тимчасове користування окремими еле-

ментами благоустрою комунальної власності 

для розміщення малих архітектурних форм та 

тимчасових споруд торговельного, побутово-

го, соціально-культурного та іншого призна-

чення на території міста Харкова, затвердже-

ного рішенням 13 сесії Харківської міської 

ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17, 

керуючись ст. 59 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчо-

го комітету Харківської міської ради від 

29.06.2022 № 186 «Про звільнення території 

міста Харкова від самовільно встановлених 

об’єктів», виключивши пункт 7 додатка до 

рішення.

2. Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-

люднення рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського голови 

з питань цифрової трансформації Кузьмі-

на С. С. та голову адміністрації Шевчен-

ківського району Харківської міської ради 

Котковського В. Р.

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 21.09.2022 № 285

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 29.06.2022 № 186 
«ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА ВІД САМОВІЛЬНО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ»
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У зв’язку з кадровими змінами в установах 

міста, відповідно до ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 7 Житлового кодексу України, поста-

нови Ради Міністрів Української РСР від 

26.04.1984 № 189 «Про порядок обстеження 

стану жилих будинків з метою встановлення 

їх відповідності санітарним та технічним ви-

могам та визнання жилих будинків і жилих 

приміщень непридатними для проживання», 

керуючись ст. 59 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчо-

го комітету Харківської міської ради від 

18.05.2011 № 378 «Про створення постійно 

діючих комісій по обстеженню санітарного 

та технічного стану житлового фонду кому-

нальної власності міста Харкова», виклавши 

додаток 7 у новій редакції (додається).

2. Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської 

ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-

люднення рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення 

покласти на заступника міського голови 

— директора Департаменту житлово-кому-

нального господарства Харківської міської 

ради Мірошника В. М.

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 21.09.2022 № 298

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»

ДОДАТОК 7
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 21.09.2022 № 298

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

Слива Вадим Григорович — заступник голови адміністрації району з  питань житлово-комунального 
господарства Адміністрації Немишлянського району Харківської міської 
ради, голова комісії;

Цепочко Андрій Олексійович — начальник управління житлового господарства Адміністрації Немишлянсь-
кого району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Гнилицька Валентина Миколаївна — головний спеціаліст управління житлового господарства Адміністрації Не-
мишлянського району Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Аулова Парасковія Дмитрівна — представник будинкового комітету Немишлянського району м. Харкова 
(за згодою);

Любарська Ірина Леонідівна — начальник архітектурного відділу Немишлянського району — районний архітек-
тор Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Чернецька Ніна Олександрівна — начальник — провідний спеціаліст, інженер служби обслуговування житло-
вого фонду і територій Немишлянського району КП «Жилкомсервіс»;

Зубкова Ірина Аріївна — начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства в Харківському районі Головного управління Держпродспо-
живслужби в Харківській області (за згодою);

Васильєв Олексій Борисович — начальник Немишлянського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській 
області (за згодою).

Голова адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради Т.В. МИРОНЕНКО
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 21.09.2022 № 295

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 Дочірнє підприємство «БігБорд» Пушкінська вул. — Студентська вул. Щит стаціонарний 3.10 х 2.20 х 2 05.09.2022 3/13 Зупинись Київський

2 Дочірнє підприємство «БігБорд» Пушкінська вул. 100 Щит стаціонарний 3.10 х 2.20 х 2 05.09.2022 3/13 Навчись захищати Київський

3 Дочірнє підприємство «БігБорд» Пушкінська вул. 77 Щит стаціонарний 3.10 х 2.20 х 2 05.09.2022 3/13 Їхня робота Київський

4 Приватна фірма «Сас» Алчевських вул. 7 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 05.09.2022 3/11 Житлобуд-1 Київський

5 Приватна фірма «Сас» Шевченка вул. 2 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 05.09.2022 3/11 Світлодіодний екран Київський

6 Приватна фірма «Сас» Харківська наб. 3 — Громадянська вул. Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 05.09.2022 3/11 Лети в Онклінік Київський

7 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Віринська вул. — Мойсеївська вул. 34 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Зображення Київський

8 Приватна фірма «Сас» Героїв Праці вул. 7 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 4 05.09.2022 3/11 Відсутній рекламний сюжет Київський

9 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Рекламна компанія «Віал-С» Шевченка вул. 142-А Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 4 05.09.2022 3/12 Житлобуд-1 Київський

10 Приватна фірма «Сас» Фейєрбаха пров. — Шевченка вул. Щит стаціонарний 6.00 х 3.00 х 2 05.09.2022 3/11 Відсутній рекламний сюжет Київський

11 Приватна фірма «Сас» Мар’їнська вул. 2 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 1 05.09.2022 3/11 Рост Новобаварський

12 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Любові Малої просп. 14 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Відсутній рекламний сюжет Новобаварський

13 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Любові Малої просп. (навпроти буд. № 53) Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Відсутній рекламний сюжет Новобаварський

14 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Любові Малої просп. — Дудинської вул. Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Відсутній рекламний сюжет Новобаварський

15 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Любові Малої просп. 47 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Люблю Новобаварський

16 Приватна фірма «Сас» Москалівська вул. — Олександра Шпейєра вул. 4 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 05.09.2022 3/11 Зображення автомобіля Новобаварський

17 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Рекламна компанія «Віал-С» Малом’ясницька вул. — Гагаріна просп. 12 Щит стаціонарний 6.00 х 3.00 х 2 05.09.2022 3/12 Чудо Основ’янський

18 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Рекламна компанія «Віал-С» Кооперативна вул. 20 Щит стаціонарний 6.00 х 3.00 х 2 05.09.2022 3/12 Дивись OLL TV Основ’янський

19 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Героїв Сталінграда просп. 173 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Білий фон Слобідський

20 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Героїв Сталінграда просп. 160 Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 07.09.2022 3/15 Білий фон Слобідський

21 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«РТМ-Україна» Плеханівська вул. — Державінська вул. Щит стаціонарний 1.20 x 1.80 x 2 05.09.2022 3/14 ХІТ FM Слобідський

22 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«РТМ-Україна» Плеханівська вул. — Державінська вул. Щит стаціонарний 1.20 x 1.80 x 2 05.09.2022 3/14 Зображення Слобідський

23 Приватна фірма «Сас» Озерянська вул. — Кузинський шляхопровід Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 05.09.2022 3/11 Рост Холодногірський

24 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Рекламна компанія «Віал-С» Клочківська вул. — Бурсацький узв. 7/14 Щит на фасаді 6.00 х 3.00 х 1 05.09.2022 3/12 Рост Шевченківський

25 Дочірнє підприємство «БігБорд» Сергіївський м-н — Полтавський Шлях вул. Щит стаціонарний 3.10 х 2.20 х 2 05.09.2022 3/13 Нумо Шевченківський

26 Дочірнє підприємство «БігБорд» Сергіївський м-н — Полтавський Шлях вул. Щит стаціонарний 3.10 х 2.20 х 2 05.09.2022 3/13 Даруйте квитки коханим Основ’янський

27 Приватна фірма «Сас» Данилевського вул. 28 — Ромен Роллана вул. Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 2 05.09.2022 3/11 Авантаж Шевченківський

28 Приватна фірма «Сас» Клочківська вул. 134-Б Щит стаціонарний 12.00 x 3.00 x 1 05.09.2022 3/11 Практичні стильні сумки Шевченківський

29 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Рогатинський пр-д 4-Б Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 1 07.09.2022 3/15 Рост Шевченківський

30 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Рогатинський пр-д 4-Б Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 1 07.09.2022 3/15 Рост Шевченківський

31 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Рогатинський пр-д 4-Б Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 1 07.09.2022 3/15 Рост Шевченківський

32 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Мега-Поліс-плюс» Рогатинський пр-д 4-Б Щит стаціонарний 6.00 x 3.00 x 1 07.09.2022 3/15 Рост Шевченківський

33 Товариство з  обмеженою відповідальністю 
«Рекламна компанія «Віал-С» Клочківська вул. — Бурсацький узв. 7/14 Щит на фасаді 6.00 х 3.00 х 1 05.09.2022 3/12 Житлобуд-1 Шевченківський

34 Власник невідомий Полтавський Шлях вул. 184-А Щит на фасаді 25.00 х 2.00 х 1 Відсутній рекламний сюжет Холодногірський

В. о. директора Департаменту контролю Харківської міської ради О.О. КРАВЧЕНКО
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)
Удачное время для создания новых филиалов 

и открытия представительства своей фирмы в разных 

концах страны. Желательно обеспечить себе все усло-

вия для проведения финансовых операций, причем 

провести их нужно в максимально сжатые сроки.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня Тельцы вряд ли усидят на месте. Вероят-

но, им захочется что-то поменять в привычном укла-

де жизни: сделать ремонт, переехать на новую квар-

тиру. Если же перечисленные желания утопичны, то 

сделайте хотя бы перестановку мебели.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
К сожалению, некоторые Близнецы не смогут по-

хвастаться богатырским здоровьем. Вероятны обо-

стрения хронических заболеваний, вирусные инфек-

ции. К любым отклонениям в деятельности вашего 

организма отнеситесь очень серьезно.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, 

применив фантазию и смекалку. Не действуйте 

упрямством и напором. Не огорчайтесь, если что-то 

не получится — сегодня не все подвластно вашей воле.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Отношения с близкими людьми грозят зайти в ту-

пик. Во избежание ошибок лучше ничего не пред-

принимать. Попробуйте спокойно разобраться в си-

туации. Скорее всего, причины ее возникновения 

кроются в вас самих.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Звезды окажут огромную помощь всем, кто пыта-

ется претворить в жизнь свои проекты или мечты. 

Это касается не только карьерных дел, но и личных. 

Особый успех ждет тех, кто работает в сфере связи. 

Смело проявляйте инициативу.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Звезды благоприятствуют всем серьезным проек-

там и способствуют удачному исходу деловых встреч. 

Отличная пора для научных и профессиональных ис-

следований. Вам нужно серьезно настроиться на ра-

боту или учебу.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Постарайтесь сосредоточиться на работе. Отложи-

те проведение медицинского обследования, так как 

возрастает риск ошибки при постановке диагноза. 

Вечер хорош для походов к приятелям, на вечеринку 

или новых знакомств.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Положение планет благоприятствует проявлению 

ярких форм деятельности Стрельцов, например, пре-

зентациям, рекламе. Смело берите на себя дополни-

тельные обязанности, вашей энергетики хватит на 

выполнение сверхзадач и полного самовыражения.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Консультации специалистов, проведение различ-

ных видов диагностики позволят выявить малейшие 

неполадки и заблаговременно принять меры по их 

устранению. Профилактические процедуры дадут 

максимальный эффект. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Водолеи могут услышать жалобы близких на не-

хватку денег, всеобщие недостатки и неприятности. 

Не отказывайте в помощи. Приход гостей крайне не-

желателен. Проведите этот день в уединении.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Существует опасность обмана, интриг и клеветы 

со стороны людей, которым вы полностью доверяе-

те. Вероятны происки тайных недоброжелателей. Не 

закрывайте глаза на происходящее. Нужно поставить 

клеветника на место.

Ãîðîñêîï íà 27 ñåíòÿáðÿ

ПП
редлагаем рецепт по-настоящему дей-

ственного средства, главный ингреди-

ент которого — алоэ. Мало кто знает, что 

из него можно получить биостимулированный 

сок, содержащий в себе в несколько раз больше 

полезных веществ, чем обычный, свежевыжатый.

Биостимулированный сок алоэ — настоящая 

находка для женщин. Целебное средство при ре-

гулярном применении питает кожу витаминами 

и делает ее более гладкой и эластичной, а самое 

главное достоинство — эффект омоложения. 

К тому же составы сока универсальны и подходят 

абсолютно для всех типов кожи.

 РЕЦЕПТ БИОСТИМУЛИРОВАННОГО 
СОКА АЛОЭ

Отрежьте несколько ли-

стьев алоэ (необходимо ис-

пользовать листья не младше 

3 лет). Заверните в темную 

бумагу и уберите их в холо-

дильник на 2 недели. В таких 

жестких условиях в растении 

вырабатываются особые ве-

щества — биогенные стиму-

ляторы, которые усиливают 

жизненные процессы в тка-

нях. По истечении указанного срока достаньте 

алоэ и очистите от почернения. Пропустите уже 

очищенные листья через мясорубку или измель-

чите. Затем поместите полученную массу в марлю 

и отожмите через нее. Средство готово!

 РЕЦЕПТ ЛЕЧЕБНОЙ СМЕСИ
Содержащиеся в соке ценнейшие энзимы, ви-

тамины и микроэлементы обладают интересны-

ми свойствами. Они не только омолаживают ко-

жу, но и укрепляют иммунитет, нормализируют 

работу нервной и пищеварительной систем.

Для приготовления лечебной 

смеси из сока алоэ смешайте: 

100 г сока алоэ, 500 г грецкого 

ореха, 300 г мёда и 200–250 мл 

сока лимона. Готовую смесь 

принимайте по 1 ч. л. 3 раза 

в день за 30 минут до еды.

Для того чтобы сок алоэ дол-

го сохранял свои полезные 

качества, разлейте его в пла-

стиковые ячейки и поместите 

в морозильной камере. Извест-

но, что замороженный сок алоэ отлично тони-

зирует и выравнивает цвет лица, убирает мелкие 

морщинки. Просто протирайте кубиком льда 

лицо каждое утро, и эффект не заставит себя дол-

го ждать.

ÂÑÅÃÄÀ ÁÛÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉÂÑÅÃÄÀ ÁÛÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ
Каждая представительница прекрасного 
пола мечтает оставаться всегда молодой 
и привлекательной. Но как выглядеть красивой 
в любом возрасте и не тратить баснословных сумм 
на косметические процедуры?

По горизонтали: 7. Место погребения. 9. Краткое 

иносказательно-нравоучительное произведение. 

10. Род искусства. 11. Гребная лодка на судне, спус-

каемая на воду в случае надобности. 12. Предмет, 

носимый на теле и считаемый магическим сред-

ством против болезни, несчастья. 13. Красивая 

модная одежда, костюм. 14. Лёгкая повозка с вер-

хом. 17. Тетрадь из плотных листов в переплёте для 

рисунков. 20. Знак. 21. Высокое и гибкое тропиче-

ское и субтропическое растение. 23. Наружная обо-

лочка плодов, семян. 27. Вид закуски на фуршетах. 

30. Жаренное в кипящем масле изделие из дрожже-

вого теста. 31. Продолговатый сосуд из оцинкован-

ного железа или выдолбленный из бревна. 32. Часть 

торгового помещения, где находятся однородные 

предметы. 33. Крик, шум. 34. Помещение для жи-

лья. 35. Карточная игра.

По вертикали: 1. Денежная единица Австралии. 

2. Дорожный знак, запрещающий въезд. 3. В Биб-

лии: повелитель ада. 4. Род загадки. 5. Скальная 

птица, прижившаяся во многих городах мира. 6. 

Отдельное, отличающееся от других место в пении 

птиц. 8. В торговом флоте — служащий, принадле-

жащий к судовой команде. 15. Целенаправленно 

создаваемое представление о чьём-нибудь внутрен-

нем и внешнем облике. 16. Высокий военный голов-

ной убор. 18. Прибор, наполняемый горючим ве-

ществом для искусственного освещения. 19. Пред-

мет одежды. 22. Тягостный сон с ощущением уду-

шья. 24. Слово, совпадающее с другим в своём 

звучании при полном несоответствии значений. 

25. Гнетущая скука. 26. Наиболее удалённая от 

Земли точка орбиты Луны или искусственного 

спутника Земли. 27. Род холодного оружия. 28. Са-

харистый сок, выделяемый растениями. 29. Чело-

век как представитель отряда млекопитающих.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Могила. 9. Аполог. 10. Театр. 

11. Шлюпка. 12. Амулет. 13. Наряд. 14. Бричка. 17. Аль-

бом. 20. Символ. 21. Бамбук. 23. Кожура. 27. Канапе. 

30. Пышка. 31. Корыто. 32. Секция. 33. Гвалт. 34. Жили-

ще. 35. Ералаш.

По вертикали: 1. Доллар. 2. Кирпич. 3. Сатана. 4. Шара-

да. 5. Голубь. 6. Колено. 8. Матрос. 15. Имидж. 16. Кивер. 

18. Лампа. 19. Блуза. 22. Кошмар. 24. Омоним. 25. Уны-

ние. 26. Апогей. 27. Кастет. 28. Нектар. 29. Примат.


