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Ñ ÄÍÅÌ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ!

В 
условиях полномасштабного вторжения рф на территорию 
Украины, когда оккупанты продолжают атаковать и наносить 
ракетные удары по критической инфраструктуре страны, рабо-

та энергетиков приобретает особое значение. Ценой невероятных уси-
лий, несмотря на опасность и риск, энергетикам героически удается 
восстанавливать инфраструктуру после вражеских атак. Эти люди де-
лают все возможное и невозможное, чтобы работали магазины, боль-
ницы, общественный транспорт, и в домах горожан были свет и тепло, 
подчеркнул городской голова:

— Дорогие энергетики! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Важность вашей работы мы ценили всегда, но именно сейчас, 
в эти трудные для всех нас времена, особенно сильно чувствуем, как 
много от вас зависит. Желаю вам, несмотря ни на что, сохранять запа-
сы собственного жизненного заряда и преодолевать последствия лю-
бых вражеских атак! Спасибо за мужество, за героизм, за ежедневный 
труд на максимуме своих возможностей, за приближение Победы и ве-
ру в светлое будущее Украины!

22 ДЕКАБРЯ В УКРАИНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА. С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОЗДРАВИЛ ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ
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ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÓÑËÎÂÈß
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу 
с экс-командующим армией США в Африке 
генералом Дэвидом Родригесом, бывшим 
командующим Вооруженными силами Норвегии 
генералом Северре Дизеном и региональным 
директором The Centre for Humanitarian Dialogue 
(HD) Дэвидом Горманом. Во встрече также 
принял участие глава Фонда государственного 
имущества Украины Рустем Умеров.

Андрей Ермак рассказал собеседникам об 

украинской формуле мира, которую Прези-

дент Владимир Зеленский представил в ходе 

онлайн- выступления на саммите G20 в Индо-

незии:

— Документ разработан на основе норм 

международного права и Устава ООН и состо-

ит из 10 пунктов. В частности, Киевский до-

говор по безопасности (Kyiv Security Сompact) 

должен стать основой новой архитектуры без-

опасности в Европе и мире. Наши условия 

очень просты: мы хотим вернуть свои терри-

тории, оставаться независимыми и быть до-

статочно сильными, чтобы не давать агрессо-

ру возможности для повторного нападения. 

В планах — заручиться поддержкой государств 

«Большой семерки» и провести саммит ради 

мира с участием других стран мира на площад-

ке ООН.

Андрей Ермак также сообщил, что Между-

народный комитет Красного Креста с начала 

полномасштабного вторжения рф не проде-

монстрировал эффективности ни в одном из 

вопросов, находящихся в его компетенции.

— Поэтому необходимо создать новую ор-

ганизацию мужественных людей, которые 

готовы посещать места содержания пленных 

и контролировать условия, в которых они пре-

бывают. Вой на рф против Украины изменила 

мир. Поэтому нужно нарабатывать новую гу-

манитарную, энергетическую политику, а так-

же политику в области безопасности.

В ВАШИНГТОНЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО С ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖОЗЕФОМ БАЙДЕНОМ

Г
лавный вопрос переговоров — укрепление Украи-

ны в следующем году и движение нашего государ-

ства к победе в вой не за независимость, сообщил 

Владимир Зеленский:

— У нас прекрасные новости: Президент Байден объ-

явил о новом пакете военной помощи Украине в объеме 

около 2 миллиардов долларов. И самым мощным элемен-

том этого пакета является зенитно- ракетный комплекс 

Patriot, который существенно усилит нашу противовоз-

душную оборону. Это важный шаг в создании действенно-

го воздушного щита для Украины. Только так мы лишим 

государство- террориста его главного инструмента тер-

рора — возможности бить по нашим городам, по нашей 

энергетике, по нашим людям.

Важной частью разговора с Президентом США была 

координация будущих стратегических шагов. Владимир 

Зеленский выразил надежду, что Конгресс примет пакет 

финансовой поддержки для нашего госу-

дарства в объеме почти 45 млрд дол. США.

— Я благодарен за поддержку! Каждый 

доллар такой инвестиции Соединенных 

Штатов в защиту свободы будет означать 

реальное и ощутимое усиление глобальной 

безопасности. У нас есть четкое понимание, 

как будут усилены наши оборонные воз-

можности в ближайшие месяцы.

Джозеф Байден подтвердил, что ожидает 

на подпись закон, который позволит удоб-

нее и быстрее предоставлять Украине необ-

ходимое вооружение:

— Поступил очередной транш военной помощи в раз-

мере 1 миллиарда 850 миллионов долларов на оборудова-

ние, необходимое Украине, поставки боеприпасов для ар-

тиллерии, танков, ракетных систем в последующие меся-

цы. Также будет предоставлена ЗРК «Патриот» и необхо-

димая подготовка украинского персонала для того, чтобы 

они могли продолжить защищать украинское воздушное 

пространство.

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÙÈÒ

Родители, которые самостоятельно воспитывают детей, могут 
получить денежную помощь в размере 2220 грн на каждого 
человека по Всемирной продовольственной программе ООН.

В 
Департаменте социальной политики ХГС сообщи-

ли, что такая помощь будет предоставляться в тече-

ние трех месяцев. Целевой аудиторией для ее полу-

чения определены семьи с детьми, возглавляемые одним ро-

дителем/матерью, которые не получали денежную помощь от 

других международных организаций, а именно:

 получатели пособия одинокой матери и вдовы/вдовцы;

 одинокая мать, не получающая социальную помощь 

(при наличии Выписки о регистрации ребенка по ст. 135 СК);

 получатели социальной помощи детям, родители кото-

рых уклоняются от уплаты алиментов.

Для получения помощи необходимо обратиться в Управление 

соцзащиты населения района по месту нахождения на учете или 

проживании с личными документами и документами всех несо-

вершеннолетних детей. Одинокие матери, а также вдовы/вдовцы 

должны подтвердить статус соответствующими документами.

Д
ля України, а особливо для Харкова 2022 рік став од-

ним з найважчих. Половина міських шкіл та дитячих 

садочків знищені під час ворожих жорстоких обстрі-

лів. Але незважаючи на все, підкреслив мер Харкова, вся пе-

дагогічна родина змогла зберегти освітні традиції мегаполісу:

— Я розумію, як ви втомилися. Втомилися від війни, від по-

стійної напруги, від тривог, від загрози обстрілів. І дуже вдяч-

ний усім вам, усім вчителям, які сьогодні, попри неймовірний 

жах війни, навчають наших дітей. Це неоціненно.

Вчителька школи № 10 Ліна Внукова каже:

— Спочатку було дуже складно. З першого вересня я веду 

другий клас. Завдяки тому, що в тому році вони вже навчилися 

читати та писати, в цьому, звісно, легше. Але перші дні вересня 

були дуже важкими. Бо онлайн треба вміти підключитися. Не 

всі бачать, не всі чують, хтось ще хоче спати. Звичайно важко, 

але ми впораємося, бо ми ж українці. Ми все подолаємо.

Заступник директора школи № 120 Світлана Савченко зі-

знається:

— Надихає нас завжди те, що ми працюємо з дітьми, і це 

треба робити за будь-яких умов. Ну і, звичайно, те, що нас 

дуже підтримує місто. Все місто живе і працює, і ми також на-

магаємося працювати разом з усіма.

— Хочеться, щоб цей нелегкий рік поскоріше закінчився 

нашою Перемогою. Хочеться почути в наших закладах дитя-

чий сміх, побачити ра-

дісні очі наших батьків, 

які дуже чекають на по-

вернення малюків до ди-

тячих закладів. І, наре-

шті, хочеться навчати ді-

тей не онлайн, а відчува-

ти у реальності, як вони 

відгукуються на твою ро-

боту, — каже вихователь-

ка дошкільного закладу 

№ 263 Олена Зеленська.

Харківський міський голова подякував педагогам за їхній 

професіоналізм та титанічну роботу і анонсував, що після 

перемоги Харків буде абсолютно іншим. А педагогам випаде 

щастя підіймати освіту міста на новий рівень:

— Місто продовжує жити, і я впевнений, що ми вистоїмо 

у будь-яких випробуваннях, що постануть перед нами. Най-

головніше те, що ми всі разом змогли зберегти систему осві-

ти, а точніше, все це зробили ви. Школи після нашої Перемо-

ги відновимо, дитячі садочки відбудуємо. Але система освіти 

функціонує. Так, онлайн, але ви продовжуєте навчати дітей. 

Низький уклін за те, що ви робите, за те, що навчаєте наших 

дітей у найскладніших умовах.

ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÎÎÍ

ÑÈÑÒÅÌÓ ÎÑÂIÒÈ 
ÌIÑÒÀ ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ

Педагогічні колективи Основ’янського та Слобідського 
районів провели передноворічні святкові вечори. 
І на якийсь час всі труднощі, випробування війною 
поставили на паузу. Привітати їх зі святами завітав 
Харківський міський голова Ігор Терехов.
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КОМФОРТНЫЙ БЫТ 
ДЛЯ ГОРОЖАН

Бригады Cалтовского района управления 
по техническому обслуживанию внутридомовых 
систем Комплекса «Харьковводоотведение» 

КП «Харьковводоканал» Департамента 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

города ХГС ежедневно выполняют более 
150 заявок, поступающих от харьковчан.

Ремонтники делают все возможное, чтобы харь-

ковчане, проживающие в одном из наиболее по-

страдавших от вражеской агрессии районов горо-

да, были с водой и налаженным водоотведением.

— Харьковчане возвращаются в свои квартиры 

и просят нас восстановить разрушенные внутри-

домовые коммуникации в своих домах. Ежедневно 

устраняем более 100 мелких повреждений на вну-

тридомовых сетях и вводах, чистим канализацион-

ные колодцы, меняем запорную арматуру. Берем 

в работу и масштабные реконструкции в домах, где 

системы были разморожены и значительно повре-

ждены. В частности, в доме по ул. Светлой заме-

нили 10 м сетей водоотведения и ввод, по пр. Трак-

торостроителей восстановили выпуск, по ул. Ва-

лентиновской переложили 12 м систем водоснаб-

жения, — рассказала мастер участка Салтовского 

района Ирина Решетилова.

Мастер также отметила, что с наступлением 

холодов работники предприятия получают все 

больше заявок на прочистку канализационных ко-

лодцев и выпусков:

— Например, 21 декабря специалисты завер-

шили обработку водоотведения по Салтовскому 

шоссе. Поэтому просим харьковчан бережнее от-

носиться к эксплуатации системы стоков в своих 

квартирах и не превращать санузлы в мусорные 

баки.

Пліч-о-пліч з міською владою, з мером міста 
Ігорем Тереховим фахівці АТ «Харківміськгаз», ДСНС, 
КП «Харківські теплові мережі» та інших комунальних служб 
міста працюють цілодобово. Завдяки цьому забезпечується 
стабільна робота критичної інфраструктури Харкова попри 
систематичні російські обстріли.

О
днак у зимовий період, коли є перебої зі світлом 

та опаленням через віялові відключення та блека-

ути, люди шукають можливості для обігріву. За-

для цього вдаються до небезпечних лайфхаків, які можуть 

потягнути за собою непоправні наслідки, зокрема отруєн-

ня чадним газом та потужний вибух. Городянам слід бути 

пильними, адже чадний газ — це речовина без будь-якого 

запаху та кольору. Він утворюється внаслідок накопичення 

продуктів згорання в непровітреному приміщенні в умовах 

нестачі кисню. Серед симптомів отруєння чадним газом є 

головний біль, втома, запаморочення, нудота, кашель та 

ускладнене дихання.

Наслідком накопичення чадного газу в приміщенні може 

стати несправність димових та вентиляційних каналів або 

використання газових приладів не за призначенням. На-

приклад, для обігріву приміщення людина може увімкнути 

конфорку та зачинити вікна й двері, що призведе до нако-

пичення продуктів згорання.

Також категорично заборонено утримувати газовий ба-

лон у приміщенні. Оскільки зріджений газ має здатність 

розширятися в теплі, а наповнюваність балону з’ясувати 

неможливо. Утримання балону в квартирі або будь-якому 

непризначеному для цього приміщенні (наприклад, підва-

лі) може призвести до потужного вибуху та великої ударної 

хвилі, яка здатна зачепити навіть прилеглі будівлі.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÁÅÐÅÆÍI!

В АТ «Харківміськгаз» нагадують про правила 
безпечного використання газу в побуті.

— Щоб убезпечити себе та своїх близьких від 
непоправних наслідків, необхідно дотримуватися 
правил безпечного використання газу в побуті. 
Зокрема, слід дбати про технічний стан газового 

обладнання, особливо ретельно — в опалювальний 
сезон, коли зростає навантаження на всю газову 
мережу. Систематично проводити перевірку 
справності димових та вентиляційних каналів. 
Не використовувати не за призначенням та не 
залишати без нагляду працюючі газові прилади 
й регулярно провітрювати приміщення, де вони 
розташовані. Не тримати поблизу газового 

обладнання легкозаймисті речовини. У разі виявлення 
запаху газу або пошкодження обладнання необхідно 
викликати аварійно-диспетчерську службу за номером 
104, який працює цілодобово, — зазначив начальник 
аварійно- диспетчерської служби Дмитро Толпінський.

Решение о социально- правовой защите 77 детей приняли 
члены исполнительного комитета Харьковского горсовета 
на очередном заседании 21 декабря.

В 
частности, восемнадцати детям предоставлен ста-

тус детей, лишенных родительской опеки, и деся-

ти — статус ребенка- сироты. Также 16 детей пере-

дали на попечение родственников. Кроме того, было при-

нято решение о защите жилищных и имущественных прав 

26 и личных прав семи детей. Сотрудники служб по делам 

детей обеспечивают постоянную правовую защиту и ока-

зывают всестороннюю помощь своим подопечным.

ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÄÅÒÅÉ

У ЦІЙ ПРОСТІЙ ІСТИНІ МИ ПЕРЕКОНУЄМОСЬ ЩОДНЯ. ОСОБЛИВО У НОВОРІЧНУ ТА 
РІЗДВЯНУ ПОРУ, КОЛИ ХОЧЕМО БАЧИТИ ТІЛЬКИ ХОРОШЕ У СВІТІ ТА ЗНАХОДИТИ ТІЛЬКИ 
ДОБРЕ В ЛЮДЯХ, ДАРУВАТИ НАДІЮ БЛИЗЬКИМ І ВТІЛЮВАТИ ДИТЯЧІ МРІЇ

У 
день Святого Миколая учні Дитячої музичної 

школи № 13, що мешкають у Харкові та області, 

отримали новорічні та різдвяні подарунки.

Головними помічниками 

Святого Миколая стали ви-

кладачка по класу бандури 

ДМШ № 13 Алла Коновало-

ва, яка зараз перебуває у Ні-

меччині, та волонтери з Ні-

меччини й України.

Спочатку разом з німець-

кими дітьми були зібрані 

речі, солодощі, іграшки та 

різні потрібні дрібнички для 

юних харків'ян.

Потім за допомогою відо-

мої житомирської волонтерки Ірини Снігурівської та не-

байдужих людей подарунки прибули до Житомира.

Естафету ланцюжка добра прийняли харків'яни — во-

лонтер Сергій Білозеров та заступник директора ДМШ 

№ 13 Поліна Зоріна, які організовували та ко-

ординували доставку дорогоцінного вантажу 

з Житомира до Харкова.

Не обійшлося без новорічних див. 

Впродовж одного дня Сергію Білозеро-

ву за допомогою Володимира Котика — активного 

діяча волонтерського руху, який зібрав кошти для 

придбання декількох авто для 

ВСУ, через чарівництво вдало-

ся знайти машину, і посланець 

Святого Миколая, на ім'я Юрій, 

встиг доставити вчасно у Харків 

дитячі подарунки.

Попри масовану російську 

атаку та нещодавній блекаут, що 

охопив всю Україну, у Харко-

ві встигли роздати подарунки дітям до 

свята.

Були й сльози вдячності, й щира ди-

тяча радість та щастя!

Ці наповнені змістом та теплом подарунки обов'язково 

залишать незабутній слід в душі кожного з учнів ДМШ 

№ 13.

Департамент культури Харківської міської 

ради висловлює вдячність всім, хто разом зі 

Святим Миколаєм подарував дітям щирі ра-

дощі:

— Дякуємо волонтерам та німецьким ді-

точкам за щедрість та увагу, за вміння радува-

ти подарунками, прикрашати повсякдення та 

створювати святкову атмосферу.

Самі учасники цього ланцюжка добра по се-

крету розповіли, що все це зробили не вони, 

все це — Святий Миколай.

Все буде Україна!

ÁÎÃ ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ
ÐÓÊÀÌÈ ËÞÄÅÉ!
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На підставі статей 78 та 136 Господарського кодексу України, під-
пункту 1 пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ураховуючи клопотання Департаменту житлово- 
комунального господарства Харківської міської ради, звернення кому-
нального підприємства «Благоустрій» м. Харкова» та комунального під-
приємства «Комплекс з вивозу побутових 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. «К-2», загальною 
площею 342,9 кв. м, нежитлову будівлю літ. «М-1», загальною площею 

369,4 кв. м, нежитлову будівлю літ. «Л-1», загальною площею 430,7 кв. м, 
та нежитлове приміщення 1-го поверху № 3, загальною площею 99,6 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. «К-2», 
загальною площею 342,9 кв. м, нежитлову будівлю літ. «М-1», загальною 
площею 369,4 кв. м, нежитлову будівлю літ. «Л-1», загальною площею 
430,7 кв. м, та нежитлове приміщення 1-го поверху № 3, загальною пло-
щею 99,6 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «Н-1» по вулиці Георгіївській, 27.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту 
економіки та комунального майна Харківської міської ради (Солош-

кін В. М.) здійснити в установленому порядку передачу нерухомого май-
на згідно з пунктами 1–2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-
люднення рішення в установленому порядку в п’ятиденний строк з дня 
його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника місько-
го голови — директора Департаменту економіки та комунального майна 
Харківської міської ради Фатєєва М. І.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою приведення Порядку виявлення, демонтажу, обліку, збері-
гання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на 
території міста Харкова з порушенням законодавства про рекламу та 
благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження ними у від-
повідність до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 
17.11.2022 № 290/22 «Про внесення змін до положень виконавчих орга-
нів Харківської міської ради 8 скликання», у зв’язку зі змінами у структу-
рі та штатному розписі Департаменту інфраструктури Харківської місь-
кої ради, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 

від 22.06.2011 № 444 «Про затвердження Порядку виявлення, демон-
тажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, 
розміщених на території міста Харкова з порушенням законодавства про 
рекламу та благоустрій населених пунктів, подальшого розпорядження 
ними» такі зміни:

1.1. В абзаці шостому розділу 2 слова «відділ реклами Департаменту 
контролю Харківської міської ради» замінити словами «Управління ре-
клами Департаменту інфраструктури Харківської міської ради».

1.2. У пункті 4.7 слова «Департамент контролю Харківської міської ра-
ди» замінити словами «Департамент інфраструктури Харківської міської 
ради».

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Хар-
ківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рі-
шення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань інфраструктури міста Водовозова Є. Н.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

З метою приведення Правил розміщення зовнішньої реклами 
у місті Харкові у відповідність до рішення 13 сесії Харківської міської 
ради 8 скликання від 17.11.2022 № 290/22 «Про внесення змін до по-
ложень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання», 
у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі Департаменту 
інфраструктури Харківської міської ради, керуючись ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комі-
тет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 
від 02.10.2013 № 609 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої 
реклами у місті Харкові» такі зміни:

1.1. У підпункті 2.1 слова «відділ реклами Департаменту контролю 
Харківської міської ради» замінити словами «Управління реклами Де-
партаменту інфраструктури Харківської міської ради».

1.2. Підпункт 11.1 викласти в такій редакції:
«11.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють Управління 

реклами Департаменту інфраструктури Харківської міської ради (робо-

чий орган), спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 
захисту прав споживачів та інші органи відповідно до чинного законо-
давства України.».

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Хар-
ківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рі-
шення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань інфраструктури міста Водовозова Є. Н.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі статей 78 та 137 Господарського кодексу України, підпунк-
ту 1 пункту а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ураховуючи звернення Департаменту територіального конт-
ролю та земельних відносин Харківської міської ради та Департаменту 
з інспекційної роботи Харківської міської ради, керуючись статтею 59 
зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Вилучити з оперативного управління Департаменту територіаль-

ного контролю та земельних відносин Харківської міської ради нежит-

лову будівлю літ. «А», загальною площею 964,6 кв. м, по вулиці Чере-
панових, 7.

2. Передати в оперативне управління Департаменту з інспекційної 
роботи Харківської міської ради нежитлову будівлю літ. «А», загальною 
площею 964,6 кв. м, по вулиці Черепанових, 7.

3. Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту 
економіки та комунального майна Харківської міської ради (Солош-
кін В. М.) здійснити в установленому порядку передачу нерухомого май-
на згідно з пунктами 1–2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-
люднення рішення в установленому порядку в п’ятиденний строк з дня 
його прийняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника місько-
го голови — директора Департаменту економіки та комунального майна 
Харківської міської ради Фатєєва М. І.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі пункту 1 частини 2 статті 38 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», розпорядження голови Харківської об-
ласної державної адміністрації від 15.11.2013 № 469 «Про делегування 
повноважень з утворення спостережних комісій», Положення про спо-
стережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 01.04.2004 № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25.11.2022 № 1314), ураховуючи воєнний стан, введений Указом 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України «Про за-
твердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 
в Україні», керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 

від 11.12.2019 № 940 «Про утворення спостережних комісій при вико-
навчому комітеті Харківської міської ради» такі зміни:

1.1. У підпункті 1.3 та пункті 4 слово «Московському» замінити сло-
вом «Салтівському».

1.2. Доповнити рішення пунктом 9 такого змісту:
«9. Відповідно до п. 12 Положення про спостережні комісії, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2022 № 1314), 
формування нового складу спостережної комісії в період воєнного стану 
на території України та протягом шести місяців з дня його припинення 
чи скасування не проводиться.

Строк повноважень спостережних комісій продовжується на період 
воєнного стану на території України до затвердження органом, що утво-
рює спостережну комісію, її нового складу.».

У зв’язку із цим пункт 9 вважати пунктом 10 відповідно.
1.3. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника місь-

кого голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Руденка А. І.».
1.4. У додатку 1 «Перелік осіб, які призначені на посади голів та се-

кретарів спостережних комісій у районах міста Харкова» та додатку 2 
«Склад спостережних комісій в районах міста Харкова» назви розділів 
«Спостережна комісія у Московському районі м. Харкова» замінити на-

звами розділів «Спостережна комісія у Салтівському районі м. Харкова».
1.5. У додатку 1 «Перелік осіб, які призначені на посади голів та секре-

тарів спостережних комісій у районах міста Харкова»:
1.5.1. У розділі «Спостережна комісія у Салтівському районі м. Хар-

кова»:
1.5.1.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Салтівському ра-

йоні м. Харкова Зоценка Вячеслава Володимировича — першого заступ-
ника голови Адміністрації Московського району Харківської міської ра-
ди, голову комісії.

1.5.1.2. Включити до складу спостережної комісії у Салтівському районі 
м. Харкова Мєзєнцеву Олену Іванівну — першого заступника голови Ад-
міністрації Салтівського району Харківської міської ради головою комісії.

1.5.1.3. Посаду секретаря спостережної комісії у Салтівському районі 
м. Харкова Гончарук Н. А. викласти в такій редакції:

«Гончарук Наталія Андріївна — головний спеціаліст — відповідаль-
ний секретар адміністративної комісії відділу організаційної та кадрової 
роботи управління з організаційної роботи та загальних питань Адміні-
страції Салтівського району Харківської міської ради, секретар комісії.».
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У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВІД 21.12.2022 № 447

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

ВІД 21.12.2022 № 442

У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 11.12.2019 № 940 
«ПРО УТВОРЕННЯ СПОСТЕРЕЖНИХ КОМІСІЙ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 22.06.2011 № 444 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 
ВИЯВЛЕННЯ, ДЕМОНТАЖУ, ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, РОЗМІЩЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА 

З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ПОДАЛЬШОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ»

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 02.10.2013 № 609 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У МІСТІ ХАРКОВІ»

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ З ІНСПЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



5ÎôiöiéíîСуббота 
24 декабря 2022 года

На підставі ст. 7 Закону України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних ак-
тів виконавчого комітету Харківської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громад-
ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) забезпечити опри-
люднення рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника місь-
кого голови — керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
Чечетову- Терашвілі Т.М.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 21.12.2022 № 440

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ 
З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК
№ 
з/п Вид документа Назва проєкту регуляторного акта Мета прийняття Строк 

підготовки
Найменування органів та 

підрозділів – розробників проєкту
Відповідальні за підготовку 

регуляторного акта

1 2 3 4 5 6 7

1 Рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харків-
ської міської ради від 02.10.2013 № 609 «Про затвердження 
Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові»

Удосконалення механізму оформлення дозволів на розміщення зовнішньої ре-
клами на фасадах будинків і споруд 2023 рік Департамент інфраструктури 

Харківської міської ради
Директор Департаменту 

інфраструктури Харківської 
міської ради 

2 Рішення виконавчого комітету 
Харківської міської ради

Про затвердження Архітектурно-художньої концепції оформ-
лення зовнішнього вигляду вулиць, магістралей та територій 
м. Харкова, інформаційних та рекламних конструкцій

Упорядкування розміщення рекламних конструкцій, вивісок на фасадах буді-
вель, покращення естетичних якостей міського середовища, збереження автен-
тичності історичного середовища та туристичної привабливості міста Харкова

2023 рік Департамент містобудування та 
архітектури Харківської міської ради  

Директор Департаменту 
містобудування та архітектури 

Харківської міської ради 

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА
В. о. начальника відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Управління з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради І.О. БЕРШОВА

Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК

1.5.2. У розділі «Спостережна комісія у Немишлянському районі 
м. Харкова»:

1.5.2.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Немишлянському 
районі м. Харкова:

Лисицького Миколу Юрійовича — заступника голови адміністрації 
району з організаційних питань Адміністрації Немишлянського району 
Харківської міської ради, голову комісії;

Байракову Юлію Іванівну — головного спеціаліста відділу ведення 
Державного реєстру виборців Адміністрації Немишлянського району 
Харківської міської ради, секретаря комісії.

1.5.2.2. Включити до складу спостережної комісії у Немишлянському 
районі м. Харкова:

Федосєєву Світлану Володимирівну — заступника голови адміністра-
ції району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Немиш-
лянського району Харківської міської ради головою комісії;

Шамрай Ларису Олександрівну — головного спеціаліста — відпо-
відального секретаря адміністративної комісії відділу організаційної та 
кадрової роботи управління з організаційної роботи і загальних питань 
Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради секре-
тарем комісії.

1.5.3. У розділі «Спостережна комісія у Новобаварському районі 
м. Харкова»:

1.5.3.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Новобаварському 
районі м. Харкова Сєрікову Тетяну Анатоліївну — головного спеціаліста 
— відповідального секретаря адміністративної комісії відділу організа-
ційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загаль-
них питань Адміністрації Новобаварського району Харківської міської 
ради, секретаря комісії.

1.5.3.2. Включити до складу спостережної комісії у Новобаварському 
районі м. Харкова Павліченко Ірину Юріївну — головного спеціаліста — 
відповідального секретаря адміністративної комісії відділу організацій-
ної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних 
питань Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради 
секретарем комісії.

1.5.4. У розділі «Спостережна комісія в Основ’янському районі 
м. Харкова»:

1.5.4.1. Виключити зі складу спостережної комісії в Основ’янському 
районі м. Харкова Корнєву Ірину Миколаївну — заступника голови ад-
міністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації 
Основ’янського району Харківської міської ради, голову комісії.

1.5.4.2. Включити до складу спостережної комісії в Основ’янському 
районі м. Харкова Небрат Валентину Олексіївну — заступника го-
лови адміністрації району з організаційних питань Адміністрації 
Основ’янського району Харківської міської ради головою комісії.

1.5.5. У розділі «Спостережна комісія у Слобідському районі м. Харкова»:
1.5.5.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Слобідському ра-

йоні м. Харкова Грознову Олену Дмитрівну — завідувача сектору еконо-
мічного розвитку Адміністрації Слобідського району Харківської місь-
кої ради, секретаря комісії.

1.5.5.2. Включити до складу спостережної комісії у Слобідському ра-
йоні м. Харкова Шушман Тетяну Андріївну — головного спеціаліста сек-
тору економічного розвитку Адміністрації Слобідського району Харків-
ської міської ради секретарем комісії.

1.5.6. У розділі «Спостережна комісія у Холодногірському районі 
м. Харкова»:

1.5.6.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Холодногірському 
районі м. Харкова:

Алейнікова Арсенія В’ячеславовича — заступника голови адміністра-
ції району з організаційних питань Адміністрації Холодногірського ра-
йону Харківської міської ради, голову комісії;

Бурмаку Ніну Анатоліївну — заступника начальника загального від-
ділу — відповідального секретаря адміністративної комісії Адміністрації 
Холодногірського району Харківської міської ради, секретаря комісії.

1.5.6.2. Включити до складу спостережної комісії у Холодногірському 
районі м. Харкова:

Кочеткову Світлану Олександрівну — заступника голови адміністра-
ції району з організаційних питань Адміністрації Холодногірського ра-
йону Харківської міської ради головою комісії;

Чередник Наталію Михайлівну — заступника начальника управлін-
ня — начальника загального відділу управління з організаційної роботи 
та загальних питань Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради секретарем комісії.

1.5.7. У розділі «Спостережна комісія у Шевченківському районі 
м. Харкова»:

1.5.7.1. Посаду секретаря спостережної комісії у Шевченківському ра-
йоні м. Харкова Анженко О. А. викласти в такій редакції:

«Анженко Олена Андріївна — головний спеціаліст відділу превентив-
ної, поточної та ретроспективної верифікації Управління соціального 

захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради, секретар комісії.».

1.6. У додатку 2 «Склад спостережних комісій в районах міста Хар-
кова»:

1.6.1. У розділі «Спостережна комісія в Індустріальному районі 
м. Харкова»:

1.6.1.1. Виключити зі складу спостережної комісії в Індустріальному 
районі м. Харкова Ламінську Наталію Олександрівну — методиста Цен-
тру освітніх технологій Управління освіти адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради.

1.6.1.2. Включити до складу спостережної комісії в Індустріальному 
районі м. Харкова Піманкіну Ольгу Володимирівну — учителя Харків-
ської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ра-
ди Харківської області.

1.6.1.3. Посаду члена спостережної комісії в Індустріальному районі 
м. Харкова Кушнарьової В. В. викласти в такій редакції:

«Кушнарьова Валентина Василівна — заступник начальника управ-
ління з соціальних питань Управління соціального захисту населення 
адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.».

1.6.2. У розділі «Спостережна комісія у Київському районі м. Харкова»:
1.6.2.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Київському районі 

м. Харкова:
Сотнікову Людмилу Петрівну — директора Центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Київського району м. Харкова Департаменту 
праці та соціальної політики Харківської міської ради;

Тимошенка Анатолія Яковича — провідного інженера з охорони праці 
Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД».

1.6.2.2. Включити до складу спостережної комісії у Київському районі 
м. Харкова:

Вовка Юрія Вікторовича — заступника директора ТОВ «Торгівельний 
Дім «Ельбор»;

Дорофєєву Світлану Валеріївну — начальника відділу соціальної ро-
боти по Київському району м. Харкова Харківського міського центру со-
ціальних служб «Довіра»;

Уманця Ігоря Леонідовича — заступника голови Київського районно-
го відділення Спілки ветеранів Афганістану;

Татарченкову Світлану Михайлівну — голову Київської районної ор-
ганізації Товариства Червоного Хреста України.

1.6.2.3. Посаду члена спостережної комісії у Київському районі 
м. Харкова Захаренко І. В. викласти в такій редакції:

«Захаренко Ірина Володимирівна — заступник начальника управлін-
ня — начальник відділу соціального обслуговування громадян Управ-
ління соціального захисту населення адміністрацій Київського району 
Харківської міської ради.».

1.6.3. У розділі «Спостережна комісія у Салтівському районі м. Хар-
кова»:

1.6.3.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Салтівському 
районі м. Харкова Кононенко Ніну Миколаївну — голову громадської 
організації «Організація ветеранів України Московського району міста 
Харкова».

1.6.3.2. Включити до складу спостережної комісії у Салтівському ра-
йоні м. Харкова:

Левченка Валерія Івановича — відповідального секретаря громадської 
організації «Організація ветеранів України Московського району міста 
Харкова»;

Мінько Тетяну Олександрівну — голову вуличного комітету № 1 Сал-
тівського району м. Харкова.

1.6.3.3. Посаду члена спостережної комісії у Салтівському районі 
м. Харкова Леонової Т. О. викласти в такій редакції:

«Леонова Тетяна Олександрівна — начальник відділу соціальної ро-
боти по Салтівському району м. Харкова Харківського міського центру 
соціальних служб «Довіра».».

1.6.4. У розділі «Спостережна комісія у Немишлянському районі 
м. Харкова»:

1.6.4.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Немишлянському 
районі м. Харкова Приступу Інну Василівну — провідного спеціаліста 
загального відділу управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

1.6.4.2. Включити до складу спостережної комісії у Немишлянському 
районі м. Харкова Самойленка Павла Сергійовича — головного спеціа-
ліста з правових питань загального відділу Управління соціального за-
хисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради.

1.6.4.3. Посаду члена спостережної комісії у Немишлянському районі 
м. Харкова Іванської Л. В. викласти в такій редакції:

«Іванська Людмила Вікторівна — голова громадської ветеранської ор-
ганізації «Організація ветеранів України Немишлянського району міста 
Харкова.».

1.6.5. У розділі «Спостережна комісія у Новобаварському районі 
м. Харкова»:

1.6.5.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Новобаварському 
районі м. Харкова:

Вірченко Ольгу Степанівну — заступника директора Центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Новобаварського району 
м. Харкова Департаменту праці та соціальної політики Харківської 
міської ради;

Панченко Олену Вікторівну — начальника управління праці та соці-
ального захисту населення Адміністрації Новобаварського району Хар-
ківської міської ради.

1.6.5.2. Включити до складу спостережної комісії у Новобаварському 
районі м. Харкова Мірошниченко Оксану Станіславівну — провідного 
фахівця відділу соціальної роботи по Новобаварському району м. Харко-
ва Харківського міського центру соціальних служб «Довіра».

1.6.6. У розділі «Спостережна комісія в Основ’янському районі 
м. Харкова»:

1.6.6.1. Виключити зі складу спостережної комісії в Основ’янському 
районі м. Харкова Добрускіну Вікторію Вікторівну — начальника відділу 
соціальної роботи по Основ’янському району м. Харкова Харківського 
міського центру соціальних служб «Довіра».

1.6.6.2. Включити до складу спостережної комісії в Основ’янському 
районі м. Харкова:

Заярного Володимира Анатолійовича — члена громадської організації 
«Харківський обласний місцевий осередок Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація ветеранів Державної кримінально- виконавчої 
служби України»;

Родіну Олену Леонідівну — фахівця із соціальної роботи І категорії 
відділу соціальної роботи по Основ’янському району м. Харкова Харків-
ського міського центру соціальних служб «Довіра».

1.6.7. У розділі «Спостережна комісія у Слобідському районі м. Хар-
кова»:

1.6.7.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Слобідському ра-
йоні м. Харкова Шайногу Ларису Анатоліївну — заступника начальника 
управління з питань призначення соціальних допомог управління пра-
ці та соціального захисту населення Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради.

1.6.7.2. Включити до складу спостережної комісії у Слобідському ра-
йоні м. Харкова:

Богацьку Наталю Юріївну — заступника начальника управління 
з питань призначення соціальних допомог Управління соціального за-
хисту населення адміністрації Слобідського району Харківської місь-
кої ради;

Клемпотюка Віталія Карловича — голову громадської організації 
«Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова»;

Спесивцева Валерія Олександровича — члена громадської організації 
«Союз Чорнобиль Слобідського району» м. Харкова.

1.6.8. У розділі «Спостережна комісія у Холодногірському районі 
м. Харкова»:

1.6.8.1. Включити до складу спостережної комісії у Холодногірському 
районі м. Харкова Карася Андрія Григоровича — директора Харківської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради 
Харківської області.

1.6.9. У розділі «Спостережна комісія у Шевченківському районі 
м. Харкова»:

1.6.9.1. Виключити зі складу спостережної комісії у Шевченківському 
районі м. Харкова Бабіч Тетяну Анатоліївну — начальника відділу з пи-
тань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, інших 
категорій громадян пільгового контингенту управління праці та соціаль-
ного захисту населення Адміністрації Шевченківського району Харків-
ської міської ради.

1.6.9.2. Посаду члена спостережної комісії у Шевченківському районі 
м. Харкова Погребняк Л. І. викласти в такій редакції:

«Погребняк Людмила Іванівна — головний спеціаліст інформаційно- 
реєстраційного сектору відділу соціальних допомог Управління соціаль-
ного захисту населення адміністрації Шевченківського району Харків-
ської міської ради.».

1.6.9.3. Посаду члена спостережної комісії у Шевченківському районі 
м. Харкова Шокова О. Ф. викласти в такій редакції:

«Шоков Олексій Федорович — голова ради Шевченківської районної 
міста Харкова організації ветеранів України.».

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю (Сі-
доренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в установленому 
порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Руденка А. І.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ
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У 
Департаменті адміністративних послуг та спо-

живчого ринку ХМР запевняють, зелених кра-

сунь вистачить на всіх бажаючих. Адже на 

сьогодні зареєстровано 22 таких майданчики з про-

дажу, зокрема — у Шевченківському, Слобідсько-

му, Немишлянському, Салтівському та Індустрі-

альному районах міста. Також продаж ялинок 

здійснюватиметься на території деяких ринків 

міста — Сумському, Новосалтівському та ін.

Вартість ялинок стартує у середньо-

му від 200 грн, залежно від розміру. 

Максимальний цінник на ялин-

ковому базарі — 1,5 тис. грн.

Для тих, хто хоче, щоб у бу-

динку був запах ялинки, але 

купувати велике дерево не-

має бажання, продають не-

великі композиції з гілок. 

Вартість такої ялинки на під-

ставці становитиме орієнтовно 

від 150 грн.

Варто зазначити, що через активні 

бойові дії в Україні, цього року кількість ялинкових ба-

зарів в Харкові значно менша, ніж торік. Ціни на ялинки 

залишилися приблизно на рівні цін 2021 року.

 За інформацією Департаменту адміністративних 

послуг та споживчого ринку ХМР, усі торговельні мережі 

міста, які повністю або частково відновили роботу, це су-

пермаркети «Клас», «РОСТ», «Восторг», «Сільпо», «АТБ 

маркет», «Чудо-маркет», «Велмарт», «Десяточка», нара-

зі наповнені новорічними товарами. Серед них невеликі та 

середні штучні ялинки, ялинкові прикраси, гірлянди, казкові 

персонажі тощо. Отже, у харків'ян є всі шанси прикрасити 

свою ялинку на будь-який смак.

ПРИКРАСИТИ ЯЛИНКУ  ЗАДОБРИТИ 
СИМВОЛ РОКУ

Насправді дуже важко, навіть під час війни, уявити но-

ворічні свята без ялинки, або хоча б її гілочки. Якщо ви 

хочете задобрити символ року, Чорного Кролика, варто 

звернути увагу на таке: як прикрасити ялинку, які кольо-

ри та стиль вибрати.

Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас із серед-

ньовічної Німеччини. Стародавні кельти вірили — якщо 

прикрасити гілки цього дерева солодощами, стрічками 

та прикрасами безпосередньо в лісі, то можна задобри-

ти духів- покровителів. Сьогодні новорічна ялинка стала 

справжнім символом Нового року. Багато хто вважає, що 

її потрібно прикрасити так, щоб декор сподобався знаку 

того чи іншого року за східним календарем.

 ЯКІ КОЛЬОРИ МАЮТЬ ДОМІНУВАТИ
Кролик — це тварина, яка любить природ-

ні матеріали, зокрема гілки та солому. То-

му краще віддавати перевагу саме такому 

стилю і декору. Зверніть особливу ува-

гу на відтінки декору новорічної 

красуні. У рік Чорного Во-

дяного Кролика в прикрасах 

приміщення та ялинки дореч-

ним буде саме чорний колір. Його 

можна розбавити кулями та іграш-

ками блакитного чи синього відтінків 

(які символізують воду). Також піді-

йдуть будь-які природні кольори. Зокре-

ма, можна звернути увагу на молочний, 

білий, сріблястий, лавандовий, м'ятний, 

фісташковий, зелений, коричневий, зо-

лотистий, попелястий, жовтий, бежевий.

Рекомендовано вибрати один колір із цієї палітри, дру-

гий додати для акцентів, а третій — для блиску.

А ось яскраво салатовий та неоновий використовувати 

для того, щоб прикрасити ялинку на 2023 рік, не варто.

ВИБИРАЄМО ІГРАШКИ
Символ року, Кролик, живе у при-

родному середовищі, і про це по-

трібно пам'ятати, коли думає-

те, як прикрасити ялинку на 

Новий рік. Ця тварина точ-

но оцінить іграшки з нату-

ральних матеріалів. Можна 

навіть влаштувати домаш-

ній майстер-клас і створи-

ти декор разом із дітьми. 

Для цього вам можуть зна-

добитися: кермек, деревій, 

целозія, гіпсофіла, солома, 

злаки.

Також варто звернути увагу на те, 

як правильно розвішувати іграшки на ялинці, щоб 

догодити Кролику 2023 року. Підійде один з трьох 

способів:

 кільцевий — найбільші іграшки розподіліть вни-

зу ялинки, а дрібніші зверху. Їх доповнюють мішурою та 

гірляндами;

 спіральний — спочатку по спіралі розміщуються гір-

лянди (від верхівки донизу). По їхній лінії потім будуть 

доречні іграшки трьох кольорів, що чергуються, які були 

вибрані для новорічної ялинки;

 вертикальний — стрічки та гірлянди розміщуються 

від верхівки донизу вертикально. У проміжках доречні 

кулі. А декор доповнюється бантами. 2023 року актуаль-

ним буде також хаотичний декор. Якщо ви вирішили 

поставити невелику ялинку, варто 

звернути увагу саме на цей 

варіант. Але, щоб він був 

гармонійним, краще вико-

ристовувати кулі одного роз-

міру.

Більш великі красуні 

можна також прикрасити куля-

ми різного розміру, але однієї 

колірної гами. Гарний вигляд 

матимуть фігурки тварин, виріза-

ні з дерева. Їх можна доповнити со-

ломою та шишками, щоб задобрити 

символ Нового, 2023 року.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
В ПРИКРАШАННІ

Якщо говорити про стилі прикрашання, то 

варто звернути увагу на затишний ретро, ча-

рівний гламур, екостиль або теплий сканди-

навський стиль. Ще одним цікавим тредом Но-

вого, 2023 року стануть мініялинки. Дуже важливо, 

щоб дизайн приміщення поєднувався з оформлен-

ням новорічної красуні.

Стиль гламур означає, що ви бу-

дете використовувати прикраси та 

іграшки з пір'ям, анімалістични-

ми принтами, хутром, позолотою 

або у формі кролика.

Якщо вам до вподоби ретростиль, 

тоді зверніть увагу на старовинні 

ялинкові прикраси (можливо, на го-

рищі у старому будинку ваших бабусі 

з дідусем знайдеться коробка з та-

кими іграшками), фетрові та кера-

мічні кролики, паперові фігур-

ки, свічки та зірки з фольги.

Новорічна ялинка в скандинавсько-

му стилі обов'язково повинна мати дерево, 

пряжу, бісер. Скляні кулі краще замінити вов-

няними помпонами або обгорнути крафтовим 

папером. Актуальними є вироби з пап'є-

маше.

Екостиль означає, що ви будете використовувати лише 

природні матеріали, хоча його можна поєднати зі сканди-

навським стилем.

Щоб поставити у своїй оселі мініялинку, краще придба-

ти нобіліс. Це ялиця, яка відрізняється м'якими синьо- 

зеленими голками.

Також є тенденції у створенні новорічного декору 2023, 

які варто взяти до уваги:

 в моді 2023 року буде декор в холодних тонах;

 чудовим варіантом палітри може стати поєднання 

синього, блакитного та кольору лаванди;

 якщо ви вибрали стриманий скандинавський стиль, 

прикрасьте ялинку додатково блискучим інеєм (біла ма-

това мішура) або придбайте штучне деревце зі сріблястою 

хвоєю;

 екоприкраси у вигляді натуральних шишок, соломи, 

гілочок дерев стануть чудовою ідеєю. Їх можна поєднува-

ти з декоративними виробами зі скла, паперу, глини.

Не вистачає яскравих фарб і не знаєте, як прикрасити 

ялинку? Можете взяти яскраві відтінки лайма або лимо-

ну. Якщо поєднати ялинкові прикраси в цих кольорах та 

додати до них іграшки з натуральних матеріалів, можна 

створити унікальний декор.

А загалом подивіться, як прикрасили головну ялинку 

Харкова, встановлену цього року за ініціативою мера міс-

та Ігоря Терехова під землею на станції метро «Універси-

тет». Можливо, якісь ідеї та елементи декору ви зможете 

використати у створенні образу своєї домашньої красуні. 

Щастя і миру вам у 2023 році!

ЗА ЩОРІЧНОЮ ТРАДИЦІЄЮ, НАПЕРЕДОДНІ НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ, У ХАРКОВІ ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ 
МАЙДАНЧИКИ З ПРОДАЖУ ЯЛИНОК. І ЦЯ ТОРГІВЛЯ  ЧЕРГОВИЙ КРОК ДО СВЯТ ТА НАГАДУВАННЯ ГОРОДЯНАМ, 
ЩО ПОПРИ ВСЕ ЖИТТЯ ТРИВАЄ, БІЛЬ ПОТРОХУ ВЩУХАЄ, А ЗЕЛЕНІ КРАСУНІ ОТОТ МАЮТЬ ПРИКРАСИТИ НАШІ ДОМІВКИ. 
І НІЯКІ РАКЕТНІ АТАКИ ТА ЗВУКИ СИРЕНИ НЕ ПЕРЕБ`ЮТЬ НАМ ЖАГУ ДО ЖИТТЯ, ДО СВЯТ ТА ДО ЖАДАНОЇ ПЕРЕМОГИ
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МІННА БЕЗПЕКА  НОВИЙ ПРЕДМЕТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ У СУЧАСНИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ. 
АДЖЕ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ ПІД ОКУПАЦІЄЮ АБО ЗАЗНАЛИ НИЩІВНИХ ОБСТРІЛІВ, 
ДОСІ ЗНАХОДЯТЬ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ

Х
арківська область є однією з найбільше пошко-

джених від повномасштабного вторгнення росії 

в Україну. Низка населених пунктів досі залиша-

ються сильно забрудненими вибухонебезпечними предме-

тами. Їхня кількість є рекордною на всій території України. 

Через замінування та нерозірвані снаряди на Харківщині 

мало не щодня трапляються трагічні випадки, внаслідок 

яких страждає цивільне населення, сапери, працівники 

підприємств та медичної допомоги. За добу спеціалісти 

знешкоджують від 200 до 1000 вибухонебезпечних пред-

метів на території області. Нагадаємо, 11 листопада на Пів-

нічній Салтівці під час прогулянки двоє підлітків, 12 та 15 

років, отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху 

касетного боєприпасу. Харків'ян закликали дотримуватися 

правил мінної безпеки та утриматися від прогулянок у лі-

сосмугах та інших зелених локаціях. А міський голова Ігор 

Терехов нагадав, що у таких місцях можуть залишатися за-

масковані міни та нездетоновані снаряди:

— Випадок, коли двоє дітей отримали сильні поранен-

ня, має стати уроком для всіх нас. Я хочу звернутися до 

всіх харків'ян, щоб вони були дуже обережними і не гуля-

ли лісосмугами і такими локаціями, де ще можуть зали-

шатися міни та снаряди, що не розірвалися. Ми маємо сад 

ім. Шевченка та парк Горького, які вже розмінували, і там 

можна гуляти. Війна йде, ворог підступний. Ми повинні 

розуміти, що прильоти можуть бути будь-якої миті. Тому 

прошу всіх харків'ян поставитися дуже обережно до свого 

життя та життя дітей.

У Департаменті освіти Харківської міської ради наголо-

шують: щоб прогулянки та дитячі дослідження були без-

печними, кожна дитина має знати правила мінної безпеки 

та вигляд вибухонебезпечних предметів. ЮНІСЕФ про-

понує посібник для освітян: як розповідати школярам про 

мінну безпеку та презентації для вчителів, які допоможуть 

провести цікаві та корисні заняття з мінної безпеки для 

учнів. Кожна презентація має комплект робочих аркушів 

із завданнями до виконання вдома або на уроці.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА МІННОЇ БЕЗПЕКИ
Ознаки, що вказують на можливу належність 

підозрілого предмета до вибухівки:
 знаходження в місцях з масовим перебуванням лю-

дей (громадському транспорті) без нагляду, валізи, пакун-

ки, коробки тощо;

 зовнішня схожість із боєприпасами та піротехнічни-

ми виробами;

 наявність на предметі розтяжок, дротів, що тягнуть-

ся від предмета, мотузок, скотча;

 наявність джерел живлення (батарейки, акумуля-

тори тощо), антен з радіопристроєм, годинникового або 

електронного таймера;

 наявність підозрілих звуків, що лунають від предме-

та (цокання годинника, сигнали через певний проміжок 

часу);

 характерний запах (гасу, розчинника, пально- 

мастильних і хімічних матеріалів тощо);

 наявність елементів (деталей), що не відповідають 

їхньому прямому призначенню;

 наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, 

вікнах, на дереві, закріплених за допомогою дроту, ниток, 

важелів, шнурів тощо.

У разі виявлення підозрілого предмета:
 негайно припинити всі роботи в місці (районі) вияв-

лення предмета (заглушити двигуни, зупинити техніку);

 за можливості ПОПЕРЕДИТИ про знахідку інших 

осіб, які перебувають поруч;

 ВІДВЕСТИ на максимальну безпечну відстань 

(не менше ніж 100 м) усіх людей, які перебувають поблизу, 

водночас рухатися назад необхідно своїми слідами;

 у разі залишення підозрілого предмета невідомою 

особою, свідком чого ви стали, необхідно ЗАПАМ’ЯТАТИ 

її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки;

 ПОЗНАЧИТИ місце розташування предмета, за 

можливості огородити його (для огорожі можна викорис-

товувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, 

мотузки, шматки яскравої матерії тощо);

 за можливості в разі наявності фотозасобів (теле-

фон, фотоапарат, камера тощо) зробити фото предмета та 

місце його розташування;

 зберігайте спокій та НЕ ПАНІКУЙТЕ, водночас 

надавайте допомогу людям поважного віку, важкохворим 

і дітям;

 негайно ПОВІДОМТЕ оперативні служби, надайте 

інформацію про характерні ознаки предмета (місце його 

розташування, дату і час виявлення та особу, яка його ви-

явила).

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 підходити, торкатися предмета і пересувати його;

 перебуваючи поблизу нього, палити, користуватися 

засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони мо-

жуть спровокувати вибух);

 заливати його рідинами, засипати ґрунтом або нама-

гатися чимось його накривати;

 намагатися самостійно знешкодити предмет;

 виконувати щодо нього будь-які самостійні дії: зву-

ковий, світловий, тепловий чи механічний вплив — ви-

бухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів 

і нагрівання.

ЦЬОГО ТРЕБА НАВЧИТИ ДІТЕЙ
Ділимось порадами психологині Світлани Ройз про те, 

як правильно поговорити з дітьми, щоби не налякати їх та 

донести важливу інформацію.

Як почати розмову з дитиною?

1. Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мульт-

фільмом.

2. Оберіть місце, де б вам всім було зручно і безпечно. 

Чим складніша розмова чи тема, тим більш стійкою має 

бути наша поза, повільнішим темп розмови, і ми уважніші 

до реакції, зміни пози, питань дитини.

3. Скажіть, що зараз ви самі вивчаєте щось абсолютно 

нове і дуже важливе, і попросіть дитину допомогти вам 

запам’ятати цю інформацію.

4. Нагадайте, що зараз всі ми допомагаємо нашій ар-

мії. Ворог може завдавати шкоди, навіть коли ми не бачи-

мо його поруч. Ми зараз у безпеці, але нам важливо бути 

пильними та уважними і допомагати собі та іншим.

5. Пам'ятаєш песика Патрона? Ти знаєш, чим він займа-

ється? Він допомагає знаходити вибухонебезпечні пред-

мети. Вибухонебезпечні — це коли є небезпека від вибуху. 

Уяви, що ми проходимо підготовку разом із Патроном.

6. Знаєш, які бувають небезпечні предмети? Покажіть 

зображення міни і запитайте, чи знає дитина, що це. Ска-

жіть, що це міна. Спочатку краще показати ілюстрацію, 

а наступного разу можна показати реальне фото.

7. Запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет. Від-

повіді можуть бути найрізноманітніші. Вислухайте усі ва-

ріанти, а потім додайте, що цей предмет називається міна 

і вона дуже небезпечна. У ній захований механізм, що ви-

бухає. Коли ви показуєте картинку, якщо дитина намага-

ється торкнутися самого зображення вибухонебезпечного 

предмета, скажіть їй: «Звикаймо — ні в якому разі, навіть 

на картинці ми не торкаємося. Не чіпай!»

8. Спостерігайте за реакцією дитини, якщо ви бачите, 

що її поза змінилася, що м'язи напружилися, дитина зача-

їла подих — запропонуйте обійняти. І скажіть: «Ми зараз 

в безпеці. І будемо в безпеці. Ми вивчаємо це, щоб наші 

прогулянки були веселими і безпечними». Можна сказати 

дитині: «Пам’ятаєш, під час карантину у нас були правила 

— носити маску, дотримуватися дистанції. А зараз — під 

час війни і після війни будуть деякий час нові правила. Бу-

ти уважними і пильними».

9. Розкажіть дитині, де можуть знаходитися міни. Во-

ни можуть сховатися у траві, кущах, під деревами, біля 

будинків та парканів, можуть бути приклеєні до стовбурів 

дерев чи причаїтись у лісах, парках чи дитячих майданчи-

ках у тих містах, де велися бойові дії.

10. Вивчіть разом головне правило — не підходь, не чі-

пай, телефонуй 101.

ÍÅ ÏIÄÕÎÄÜ! ÍÅ ×IÏÀÉ!ÍÅ ÏIÄÕÎÄÜ! ÍÅ ×IÏÀÉ!
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Адреса Назва Часи роботи

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
вул. 23 Серпня, 2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. 23 Серпня, 29 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. 23 Серпня, 30 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. 23 Серпня, 31 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. 23 Серпня, 33А КЛАС з 08:00 до 20:00

вул. 23 Серпня, 39 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. 23 Серпня, 51 Посад з 08:00 до 18:00

вул. 23 Серпня, 64 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. 23 Серпня, 67А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Ахсарова, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Ахсарова, 18 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Бакуліна, 11 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Бакуліна, 4 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Балакирєва, 2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Балакірєва, 15 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Дерев'янка, 38 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Дерев’янка, 38А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Дерев’янка, 52 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Дерев’янка, 7 Маркет+ з 08:00 до 18:00

вул. Дерев’янка, 7 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Іванівська, 1 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Клочківська (напроти АЗС) ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Клочківська 
ріг вул. Бурсацького спуску ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Клочківська, 104А КЛАС з 08:00 до 20:00

вул. Клочківська, 117 АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Клочківська, 134Б ВОСТОРГ з 08:00 до 20:00

вул. Клочківська, 197 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Клочківська, 197 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Клочківська, 197 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Клочківська, 226 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Клочківська, 230 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Клочківська, 230 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Клочківська, 230 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Клочківська, 321 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Клочківська,191Г ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Клочківська,193 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Клочківська,244 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Клочківська, 195Г Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Космічна, 23/1 Дика риба з 10:00 до 20:00

вул. Космічна, 25 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Космічна, 25А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Культури, 13 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Культури, 16 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Культури, 8 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Новгородська, 20А Посад з 08:00 до 18:00

вул. Новгородська, 22А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Новопрудна, 4 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Отакара Яроша 
(біля гост. «Мир») АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Отакара Яроша 
ріг вул. Єсеніна ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Отакара Яроша, 18Д ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Отакара Яроша, 7 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Професорська, 12 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Серпова (у районі «ІНЖЕК») ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Сумська, 17 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Сумська, 39Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Тобольска, 42 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Тобольска, 55 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Цілиноградська, 44В Маркет+ з 08:00 до 18:00

вул. Чичибабіна 
ріг вул. Ромен Роллана Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Чичибабіна, 9 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Шатилівська, 1 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Шекспіра, 7 Маркет+ з 08:00 до 18:00

метро «Університет» ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

проїзд Рогатинський, 3 РОСТ з 08:00 до 21:00

просп. Науки, 27/22 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

Адреса Назва Часи роботи

просп. Людвига Свободи, 43 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Людвіга Свободи, 28 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Людвіга Свободи, 30А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Людвіга Свободи, 35 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Людвіга Свободи, 52 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Людвіга Свободи, 52А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Людвіка Свободи, 30А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Людвіка Свободи, 33А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Науки 
(ст. метро «Наукова») ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Науки ріг вул. 23 Серпня Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Науки
ріг вул. Данилевського ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Науки ріг вул. Мінської ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Науки 
ріг вул. Отакара Яроша ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Науки, 22 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Науки, 64 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Науки, 64 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Науки, 66 «Мак- Маркет» з 08:00 до 21:00

просп. Науки, 22 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Незалежності ріг 
вул. Ромен Роллана ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Незалежності 
ріг вул. Трінклера ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Незалежності 
ріг вул. Юри Зойфера ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Незалежності, 5 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Перемоги, 50 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Перемоги, 73 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Перемоги, 50 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Перемоги, 50 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Перемоги, 52 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Перемоги, 52 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Перемоги, 61Ж РОСТ з 08:00 до 21:00

просп. Перемоги, 62 Чудо Маркет з 08:00 до 21:00

просп. Перемоги, 64 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Перемоги, 70 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Перемоги, 70 Маркет+ з 08:00 до 18:00

просп. Перемоги, 72Д ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Перемоги, 72Д ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Перемоги, 75 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Отакара Яроша, 29 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Сумська, 71 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Людвіга Свободи, 34 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Перемоги, 64Г ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Отакара Яроша, 25А «Opti market» з 08:00 до 21:00

вул. 23 Серпня, 30 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Людвіга Свободи
ріг просп. Перемоги

«Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Перемоги, 54 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Перемоги, 68Є «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Людвіга Свободи, 48Б «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Науки, 64 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

КИЇВСЬКИЙ РАЙОН
вул. Академіка Вальтера, 10 «Овочі та Фрукти» з 09:00 до 15:00

вул. Академіка Вальтера, 6А Сухофрукти з 09:00 до 18:00

вул. Академіка Вальтера, 9 Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Курчатова, 10 «Овочі та Фрукти» з 09:00 до 15:00

вул. Академіка Курчатова, 4Б Хазар з 08:00 до 19:00

вул. Академіка Павлова, 305А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Академіка Павлова, 305 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Академіка Павлова, 307 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Павлова, 319 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Проскури, 3В Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Алчевських, 42 БАСКЕТ з 08:00 до 21:00

вул. Алчевських, 42 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Астрономічна, 35 Хазар з 08:00 до 18:00

вул. Барабашова, 38 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Барабашова, 38 Посад з 08:00 до 18:00

Адреса Назва Часи роботи

вул. Валентинівська, 15 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 17 «Овочі та Фрукти» з 08:00 до 19:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 45 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Героїв Праці, 17 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Героїв Праці, 29Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гіршмана, 18 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Дарвіна, 17 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Дача № 55 Хазар з 10:00 до 18:00

вул. Лісопарківська, 7А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Матюшенка 
ріг вул. Шевченка ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Маяковського, 14 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Новоолександрівська, 54А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Омська, 4 Продукти з 09:00 до 18:00

вул. Пушкінська, 92/1 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Пушкінська, 2А Сільпо з 08:00 до 20:00

вул. Пушкінська, 3А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Пушкінська, 49 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Пушкінська, 67 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Пушкінська, 74 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Пушкінська, 82 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Саперна, 30 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Саперна, 32 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Саперна, 32 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Саперна, 32 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Старошишківська, 8Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Студентська, 4 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Студентська, 4 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Сумська, 46 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Чкалова, 15 Хазар з 08:00 до 18:00

вул. Шевченка, 142А РОСТ з 08:00 до 21:00

вул. Шевченка, 165 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Шевченка, 167 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Шевченка, 198 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Шевченка, 303 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Шевченка, 98 
(вул. Моісеївська) Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Шишківська, 10А Посад з 08:00 до 18:00

майдан Конституції, 16 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

метро «Архітектора Бекетова» 
(К.№ 24)

ТОВ «Салтівський 
мясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро «Історичний музей» 
(К.№ 43)

ТОВ «Салтівський 
мясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро «Київська» (К.№ 5) ТОВ «Салтівський 
мясокомбінат» з 07:00 до 17:00

пров. 1-й Лісопарківський, 1А ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

пров. 1-й Лісопарківський, 7А Кулиничі з 08:00 до 16:00

пров. Шевченківський, 1 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Харкова, 27 «Мак- Маркет» з 08:00 до 21:00

просп. Жуковського, 1 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Жуковського, 5 Хазар з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Проскури, 5/7 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Новоолександрівська, 54А, 
корпус 1 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Саперна, 32 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Сумська, 24 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Шевченка, 142А ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Валентинівська, 17В Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Старошишківська, 7 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Ак. Проскури, 3Г «Свіжина» з 08:00 до 18:00

САЛТІВСЬКИЙ РАЙОН
вул. Академіка Павлова 
(біля к/т «Познань») Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Павлова 
ріг вул. Марьївська Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Павлова, 11 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Павлова, 120 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Академіка Павлова, 130 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Академіка Павлова, 130 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Академіка Павлова, 134/16 Вкусняшка з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Павлова, 134/16 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Павлова, 140 Соціальний кошик з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Павлова, 144Б Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Академіка Павлова, 160 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

У ЦЬОМУ ПЕРЕЧНІ ЗІБРАНО АДРЕСИ ПРОДОВОЛЬЧИХ МАГАЗИНІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ 
ПОШКОДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНУФРАСТРУКТУРИ КРАЇНОЮ АГРЕСОРОМ. НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БІЛЬШІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, ЯКІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ЗА ТАКИХ УМОВ, МАТИМУТЬ НАЛІПКУ «ПРАЦЮЄМО БЕЗ СВІТЛА»

*Інформація про роботу закладів споживчого ринку була надана сторонніми суб'єктами та в процесі виникнення надзвичайних ситуацій може бути 

змінена на розсуд керівництва таких суб'єктів.

Актуальна інформація завжди доступна на онлайн-карті міста за посиланням:

https://smart.citynet.kharkov.ua/ або телефонуйте в міську диспетчерську службу на номер 1562.

Також інформація доступна на державному порталі https://nezlamnist.gov.ua/

Однак якщо ви завантажите цей файл собі на смартфон, то зможете їм скористатись навіть у разі відсутності інтернету, зв’язку.

ІНФОРМУЄ ХАРКIВСЬКА МІСЬКА РАДА

!

Працюємо
без   світла

*бо Харків — місто-герой
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вул. Академіка Павлова, 162 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Павлова, 44Б Сільпо з 08:00 до 20:00

вул. Валентинівська, 21 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Валентинівська, 31 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Валентинівська 
ріг вул. Гвардійців- Широнінців ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Валентинівська, 18/1 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Валентинівська, 18Б Посад з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 20А Вкусняшка з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 21 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Валентинівська, 21 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Валентинівська, 21Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Валентинівська, 22 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Валентинівська, 26 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 31 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Валентинівська, 38 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Валентинівська, 38 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Валентинівська, 38Б Овочевий кіоск з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 38Б Посад з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 44 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Валентинівська, 44 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Василя Стуса, 1 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Владислава Зубенка, 31А Посад з 08:00 до 18:00

вул. Владислава Зубенка, 29 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гарібальді, 12 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Гарібальді, 4 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Гарібальді, 6 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гарібальді,1 Маркет-24 з 07:00 до 21:00

вул. Гвардійців- Широнінців 
ріг вул. Валентинівської Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 13 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 15/46 Овочевий кіоск з 08:00 до 18:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 15/46 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 21 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 22 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 23А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 24 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 24 Овочевий кіоск з 08:00 до 18:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 43В Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 45В ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 47А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 55 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 8А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 8А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гвардійців- Широнінців, 9 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гвардійців- Широнінців,15/46 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Героїв Праці, 49 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Героїв Праці, 15 РОСТ з 08:00 до 21:00

вул. Героїв Праці, 17 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Героїв Праці, 28 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Героїв Праці, 48Д Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Героїв Праці, 49 Соціальний кошик з 08:00 до 18:00

вул. Героїв Праці, 68Б Овочевий кіоск з 08:00 до 18:00

вул. Івана Камишева, 28/10 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Іскринська, 31 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Краснодарська, 171Б ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Познанська, 2 Овочевий кіоск з 08:00 до 18:00

вул. Познанська, 2А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Познанська, 2А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Познанська, 9 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Познанська, 9 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Світла, поблизу будинку № 3 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Тюрінська 
ріг пров. Байкальського Кулиничі з 08:00 до 16:00

метро «Барабашова» ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 137 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова, 199А Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова, 89 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 96 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Льва Ландау 
ріг вул. Ахієзерів Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Льва Ландау, 237 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників 
ріг просп. Ювілейного ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Тракторобудівників 
ріг просп. Ювілейного Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 108 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Тракторобудівників, 110А Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 124 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 124 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 124 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Тракторобудівників, 128В КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Тракторобудівників, 128В ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Тракторобудівників, 138 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 142 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Тракторобудівників, 160Б Посад з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників, 162 Агромол з 08:00 до 16:00

Адреса Назва Часи роботи

просп. Тракторобудівників, 162Е Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 162Е Соціальний кошик з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників, 164 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Тракторобудівників, 57 Велмарт з 08:00 до 20:00

просп. Тракторобудівників, 63 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 67 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Тракторобудівників, 71 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Тракторобудівників, 77 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 90 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Тракторобудівників, 92 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 92 Соціальний кошик з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників,134 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Ювілейний 
ріг вул. Гвардійців- Широнінців Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 32/186 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Ювілейний, 32/186 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 32/186 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Ювілейний, 34 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Ювілейний, 44 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 48 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Ювілейний, 51 Соціальний кошик з 08:00 до 18:00

просп. Ювілейний, 54 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 57А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Ювілейний, 63А Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 64 АТТИКА з 08:00 до 20:00

просп. Ювілейний, 67 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Ювілейний, 67 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 74 Овочевий кіоск з 08:00 до 18:00

просп. Ювілейний, 76 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Ювілейний, 76 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 76 
(вул. Руслана Плоходька)

ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Ювілейний, 76Д Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний, 83 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Ювілейний,49/8 Посад з 08:00 до 18:00

просп.Тракторобудівників 
ріг вул. Валентинівської Кулиничі з 08:00 до 16:00

Салтівське шосе, 145 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

шосе Салтівське 
(зуп. трамваю «601 мк/р-н») Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 120 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

шосе Салтівське, 155/93 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

шосе Салтівське, 57 Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 59/1 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Василя Стуса, 4/1 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Валентинівська, 21 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Ювілейний, 64 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

Салтівське шосе, 147 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Гвардійців-Широнінців, 8 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників, 106Б «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників, 130/1 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників, 160 «М’ясо тут» з 08:00 до 18:00

просп. Тракторобудівників, 105А «М’ясо тут» з 08:00 до 18:00

просп. Ювілейний, 89 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

ОСНОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
вул. Богдана Хмельницького 
ріг вул. Молочної Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Валдайська, 24А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Воскресенська, 31 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Гольдбергівська, 23 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Греківська, 3 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Достоєвского, 10 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Достоєвского, 21 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Достоєвського 
ріг в’їзд Достоєвського Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Достоєвського, 6 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Кутаїська, 38А ФОП Філатов Д. І. з 07:00 до 18:00

вул. Літакова, 15 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Малом'ясницька, 2 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Південнопроєктна 
ріг просп. Гагаріна Кулиничі з 08:00 до 16:00

майдан Бугримової, 3 Кулиничі з 08:00 до 16:00

пров. Рибасівський 
ріг вул. Гольдбергівської Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Гагарина, 72 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 152 «Ирина» з 07:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 174 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 176 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 176, корп. 7 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Гагаріна, 22 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 38 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 56 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Гагаріна, 56 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 82 Агромол з 08:00 до 16:00

Адреса Назва Часи роботи

шосе Мереф'янське, 30 Агромол з 08:00 до 16:00

шосе Мереф’янське 
(зуп. Жихор-2) Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Мереф’янське, 24 ФОП Щеглов Е. І. з 07:00 до 17:00

шосе Мереф’янське, 30 «Щедрий Кошик» з 07:00 до 21:00

шосе Мереф’янське, 30 ФОП Вой тенко з 08:00 до 20:00

шосе Мереф’янське, 38А ФОП Красна С. І. з 07:00 до 17:00

майдан Захисників України, 1 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 176, корпус 3 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 38 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

бул. Нетіченський, 19 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Воскресенська, 21 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Державінська, 38 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Достоєвського, 21 АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Достоєвського, 21 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Кузнечна, поблизу буд. № 1 АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Кутаїська, 38А Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

вул. Літакова, 15 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Малом'ясницька, 9/11 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Мереф'янське шосе, 20 Посад з 08:00 до 18:00

майдан Привокзальний, 2/16 Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

майдан Захисників України, 7/8 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

пров. Донецький, 18 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Гагаріна 
(поблизу будинку 38/46) Посад з 08:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 178 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 244 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 30 ТавріяВ з 08:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 80 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Воскресенська, 29 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Достоєвського, 21 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Достоєвського, 3 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Малом`ясницька 
ріг просп. Гагаріна ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Університетська, 37/39 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Шота Руставелі, 4/20 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

наб. Гімназійна, 22 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 195 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 20 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 22 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 40 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 62 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 80 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

шосе Мереф’янське, 38 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Вернадського, 21 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Нетіченська, 25 ФОП Яхієн С. «М’ясо тут» з 08:00 до 18:00

вул. Вернадського, 16 «М’ясо тут» з 08:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 166 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

НЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН
бул. Богдана Хмельницкого, 36 ТОВ «Салтівський 

м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

бул. Богдана Хмельницького, 36 АТТИКА з 08:00 до 20:00

бул. Юрьєва 
ріг просп. Петра Григоренка ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Амосова, 11 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Амосова, 11 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Амосова, 11Б Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Амосова, 25 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Амосова, 25 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Амосова, 27А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Благодатна (ріг 
Салтівського шосе) Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Богдана Хмельницького, 8 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Василя Мельникова, 4 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Велозаводська, 28 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Грищенка, 17 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Краснодарська, 181 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Краснодарська, 181 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Маршала Рибалка, 6 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Медична, 3 
(Салтівське шосе, 262) Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Медична 
ріг Салтівського шосе, 260А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Олімпійська, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Олімпійська, 1/1 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Олімпійська, 13 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Олімпійська, 19 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Олімпійська, 21 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Олімпійська, 25 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Олімпійська, 35 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Ощєпкова, 14/22 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Петра Григоренка, 3 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Рибалка, 1А ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Рибалка, 48/24 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Рибалка, 49 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Танкопія, 13/6 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Туркестанська, 30 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Туркестанська, 30 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» (Світанок) з 07:00 до 17:00

вул. Хабарова 
ріг просп. Тракторобудівників ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00
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вул. Харківських Дивізій, 1 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Харківських Дивізій 
ріг вул. Танкопія Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Ювілейна, 8 Кулиничі з 08:00 до 16:00

пров. Унецький, 1 ТОВ «Авангард 
дистрибуції» з 09:00 до 16:00

проїзд Стадіоний, 3Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

проїзд Стадіонний, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

проїзд Стадіонний, 15 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

проїзд Стадіонний, 21 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова 
ріг вул. Харківських Дивізій ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 138 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 138 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 144 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 190/1 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 190/1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 192 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Героїв Харкова, 206А 
ріг вул. Харківських Дивізій Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 212 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 218 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 220 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 252 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 256 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 256 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 257 РОСТ з 08:00 до 21:00

просп. Героїв Харкова, 259 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Льва Ландау, 16А/2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Льва Ландау, 46 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Льва Ландау, 52 ТОВ «Арт-стройінвест» з 08:00 до 16:01

просп. Петра Григоренка, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Тракторобудівників 
ріг вул. Немишлянської Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Тракторобудівників, 1 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

шосе Салтівське 
ріг просп. Льва Ландау ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

шосе Салтівське, 100 АТТИКА з 08:00 до 20:00

шосе Салтівське, 100 ріг 
вул. Туркестанська Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 120 Агромол з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 147 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

шосе Салтівське, 240 Агромол з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 240Б БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

шосе Салтівське, 244 АТТИКА з 08:00 до 20:00

шосе Салтівське, 244А Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 248 КЛАС з 08:00 до 20:00

шосе Салтівське, 256 Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Салтівське, 262Б ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

шосе Салтівське, 73А БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

вул. Василя Мельникова, 4/1 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Велозаводська, 38А ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Туркестанська, 44 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова, 210 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

шосе Салтівське, 100 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

проїзд Стадіонний, 13 «Opti market» з 07:00 до 21:00

вул. Героїв Харкова, 138 Кулиничі з 08:00 до 16:00

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
бул. Грицевця, 3 Агромол з 08:00 до 16:00

бул. Грицевця, 5 Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

бул. Грицевця, 6 Кулиничі з 08:00 до 16:00

бул. Івана Каркача, 81 Кулиничі з 08:00 до 16:00

бул. Івана Каркача, 81 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат з 07:00 до 17:00

бул. Івана Каркача, 81 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

бул. Івана Каркача, 81 Посад з 08:00 до 18:00

бул. Івана Каркача, 99 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Бекетова, 21 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Біблика, 1В ТОВ «Салтівський 
М'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Біблика, 2А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Біблика, 2А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Біблика, 33 ФОП Гасанов Наріман 
Курбан огли з 08:00 до 21:00

вул. Біблика, 33 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Біблика, 33 А Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

вул. Біблика, 40/10 «Весна» з 08:00 до 21:00

вул. Біблика, 4А Посад з 08:00 до 18:00

вул. Біблика, 4Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Грицевця, 14 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Грицевця, 14А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Грицевця, 20А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Грицевця, 27 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Грицевця, 29 КЛАС з 08:00 до 20:00

вул. Грицевця, 29Д Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Грицевця, 33А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Грицевця, 44 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Дар'яльська, 95 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Зубарєва, 28 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Зубарєва, 32А «Хліб Сіль» з 08:00 до 21:00

вул. Зубарєва, 35/37 Кулиничі з 08:00 до 16:00

Адреса Назва Часи роботи

вул. Зубарєва, 39А ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Луї Пастера ріг вул. Плиткової ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Луї Пастера, 318 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Миру 
ріг просп. Героїв Харкова ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Миру, 20 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Миру, 74 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Миру, 76 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Плиткова,101 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Роганська, 132А Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Роганська, 151 Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

вул. Роганська, 156/1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Франтішка Крала, 56 ФОП Новіков Володимир 
Миколайович з 08:00 до 20:00

вул. Шарикова, 29 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Шарикова, 34 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

вул. Шарикова, 43 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Шарикова, 43А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Шарикова, 44 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро «Індустріальна» (К.№ 62) ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро «Індустріальна» (К.№ 53) ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

пров. Північний, 1 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Архітектора Альошина, 20 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Архітектора Альошина, 20 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Архітектора Альошина, 20А Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Архітектора Альошина, 24 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Архітектора Альошина, 3 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Архітектора Альошина, 45 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Архітектора Альошина, 8 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова 
ріг вул. 12 Квітня ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 274 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Харкова, 274 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Харкова, 274В ВОСТОРГ з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова, 295 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова, 306Б ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Індустріальний, 59 ФОП Новіков Володимир 
Миколайович з 08:00 до 20:00

просп. Олександрівський 
(ринок «ХТЗ») ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Олександрівський 
ріг просп. Індустріальний Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Олександрівський 
ріг просп.Архітектора Альошина Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Олександрівський, 142 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Олександрівський, 156 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Олександрівський, 184 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Олександрівський, 184 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат з 07:00 до 17:00

просп. Олександрівський, 75Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Олександрівський, 83 АТТИКА з 08:00 до 20:00

просп. Олександрівський, 91 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Олександрівський, 93/16 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Олександрівський, 99 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Олександрівський, 99 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Олександрівський,113 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Олександрівський,142 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Олександрівський,142 АТТИКА з 08:00 до 20:00

просп. Олександрівський,146 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Олександрівський,166 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Грицевця, 27 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Шарикова, 29 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Героїв Харкова, 306 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Олександрівський, 172 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Грицевця, 48 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Харкова, 218 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Шарикова, 36 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

бульвар С. Грицевця, 6 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Харкова, 276А
(ринок «Лосеве»)

«Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Харкова, 318 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Бекетова, 21 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Харкова, 293М «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Зубарєва, 35А «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Героїв Харкова,274В «Салтівський 
м’ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Грицевця, 29Б «Свіжина» з 08:00 до 18:00

СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН
бул. Жасміновий, 5 ФОП Свиридов 

Олексій Іванович з 08:00 до 21:00

бул. Жасміновий, 14В Посад з 08:00 до 18:00

в’їзд Фесенківський, 8 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Аерофлотська, 14 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Аерофлотська, 18 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Аерофлотська, 11 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Броненосця Потьомкіна, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

Адреса Назва Часи роботи

вул. Власенка, 3 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Героїв Сталінграда, 16 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Героїв Сталінграда, 23/1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Державінська, 4 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Державінська, 4 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Захисників України, 1А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Зернова ріг просп. Гагаріна ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Зернова, 55 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Зернова, 6 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Зернова, 6 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Киргизська 
ріг просп. Льва Ландау АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Киргизська,15А Посад з 08:00 до 18:00

вул. Киргизька, 4 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Киргизька, 9 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Літакова ріг вул. Планерної ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Монюшка, 3 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Монюшка, 3А Посад з 08:00 до 18:00

вул. Морозова 
ріг просп. Героїв Сталінграда ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Морозова, 3 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Морозова, 32 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Морозова, 5 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Мухачова, 10 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Нестерова, 3 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Нестерова, 4 Маркет+ з 08:00 до 18:00

вул. Ньютона, 111 ФОП Свиридов 
Олексій Іванович з 08:00 до 21:00

вул. Ньютона, 111 ФОП Тусин Станіслав 
Михайлович з 07:00 до 21:00

вул. Ньютона, 135 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Петра Григоренка, 55 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Плеханівська 
(ст. м. «Завод ім. Малишева») Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Плеханівська 
ріг проїзд Балашівський ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Плеханівська, 106 ФОП Лихобаба 
Денис Сергійович з 08:00 до 16:00

вул. Плеханівська, 121 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Плеханівська, 135/139 РОСТ з 08:00 до 21:00

вул. Плеханівська, 41 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Плеханівська, 41/43 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Плеханівська, 50 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Плеханівська, 65 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Плеханівська, 96 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Садовопаркова, 10 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Танкопія, 16 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Танкопія, 16 ФОП Тусин Станіслав 
Михайлович з 07:00 до 21:00

вул. Танкопія, 6 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Тарасівська 
ріг пров. Фесенковського Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Тарасівська, 17 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Тарасівська, 19 Роганський м'ясокомбінат з 08:00 до 18:00

вул. Тарасівська, 6/1 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Фесенківська, 16 Чудо Маркет з 08:00 до 21:00

вул. Фонвізіна, 13 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Черноморська, 5 ФОП Пєлипєнко 
Віталій Сергійович з 09:00 до 20:00

майдан Захисників України, 1 Посад з 08:00 до 18:00

майдан Захисників України, 1 
(Кінний ринок)

ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро «Завод ім. Малишева» 
(К.№ 8)

ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро Метробудівників 
(К.№ 22/23)

ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро Метробудівників (К.№ 39) ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

пров. Зерновий, 5 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

проїзд Садовий, 16А Посад з 08:00 до 18:00

проїзд Садовий,16 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна 
(зупинка «Державінська») ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 159 ФОП Божки Геннадій 
Іванович з 08:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 165 РОСТ з 08:00 до 21:00

просп. Гагаріна, 176 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 177 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 177 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Гагаріна, 179 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Гагаріна, 181 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Гагаріна, 244 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 45А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Гагаріна, 47 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда 
ріг вул. Холмогорської АТТИКА з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Сталінграда, 1/7 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда, 12 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Сталінграда, 134Ж ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Героїв Сталінграда, 136/8 КЛАС з 08:00 до 20:00

просп. Героїв Сталінграда, 14 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Героїв Сталінграда, 144 А Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 146 В ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Героїв Сталінграда, 153 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда, 16 Кулиничі з 08:00 до 16:00
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Адреса Назва Часи роботи

просп. Героїв Сталінграда, 161 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда, 173 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Героїв Сталінграда, 175 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда, 175 ТОВ «МАН БЕЙ» з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 175/1 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 179 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 181 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда, 183 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Героїв Сталінграда, 187 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда, 1А Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 23 ТОВ «МАН БЕЙ» з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 23/1 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Сталінграда, 27 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Героїв Сталінграда, 7 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 7 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Героїв Сталінграда, 9 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Сталінграда,146Б ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Героїв Сталінграда,156 ФОП Тусин Станіслав 
Михайлович з 07:00 до 21:00

просп. Героїв Сталінграда,163 ФОП Тусин Станіслав 
Михайлович з 07:00 до 21:00

просп. Льва Ландау, 12 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Льва Ландау, 12 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Льва Ландау, 12 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Льва Ландау, 12 ТОВ «МАН БЕЙ» з 08:00 до 16:00

просп. Льва Ландау, 20 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Льва Ландау,12 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Петра Григоренка 
ріг просп. Героїв Сталінграда АТТИКА з 08:00 до 20:00

просп. Петра Григоренка, 10 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Петра Григоренка, 10 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Петра Григоренка, 14 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Петра Григоренка, 18В РОСТ з 08:00 до 21:00

просп. Петра Григоренка, 25 Чудо Маркет з 08:00 до 20:00

просп. Петра Григоренка, 31 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Петра Григоренка, 35/1 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Петра Григоренка, 39 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Плеханівська, 73М «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Тарасівська, 10 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Сталінграда,171 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 167 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Сталінграда, 181Б «М’ясо тут» з 08:00 до 18:00

просп. Гагаріна, 181Б «Наше м'ясо» з 08:00 до 18:00

просп. Героїв Сталінграда, 15 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ РАЙОН
смт Пісочин, в'їзд Набережний, 7 Чудо Маркет з 08:00 до 21:00

вул. Башкірська, 14 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Беркоса, 28 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Беркоса, 95 «Мак- Маркет» з 08:00 до 21:00

вул. Велика Панасівська, 115 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Велика Панасівська, 203 б Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Велика Панасівська, 205 ТОВ «Морська свіжість» з 09:00 до 19:00

вул. Волонтерська 71 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Волонтерська, 56 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Волонтерська, 56 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Волонтерська, 68 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Волонтерська, 74 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Добродецького 
ріг вул. Новий Побут Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Євгена Котляра 
ріг вул. Слав’янської ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Євгена Котляра 
ріг вул. Слав’янської Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Євгена Котляра, 8/10 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Золочівська, 17 АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Золочівська, 17 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Золочівська, 24 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Золочівська, 27 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Золочівська, 8 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Ініціативна, 4 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Новий Побут, 12 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Новий Побут, 16 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Пермська, 11 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Петра Болбачана, 48 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Піскунівська 
(біля Будинку торгівлі) ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавский Шлях, 152 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Полтавсьий Шлях, 148/2 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Полтавський Шлях, 140 РОСТ з 08:00 до 21:00

вул. Полтавський Шлях ріг 
вул. Холодногірської ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 134А АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Полтавський Шлях, 140А Кулиничі з 08:00 до 16:00

Адреса Назва Часи роботи

вул. Полтавський Шлях, 142А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 148/2 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 188 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 190 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Полтавський Шлях, 2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 2Б Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 48 
ріг вул. Маліновського ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 56/58 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Різдвяна, 29Б ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Різдвяна, 29Б Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Різдвяна, 33 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Селянська, 18 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська 
ріг вул. Волонтерської ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська 
ріг вул. Новий Побут ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська, 13 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська, 177 БАСКЕТ з 08:00 до 21:00

вул. Холодногірська, 2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська, 6 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська, 8 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Холодногірська, 8 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Чоботарська, 19/1 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

майдан Привокзальний (Фонтан) ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

майдан Привокзальний, 2 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

майдан Привокзальний 
(біля «Укртелекома») ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

майдан Привокзальний 
(коло трамваю) ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

майдан Привокзальний, 2 Кулиничі з 08:00 до 16:00

метро «Холодна гора» (1) ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

метро «Холодна гора» (2) ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

метро «Південний вокзал» ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро «Холодна гора» (К.№ 15) ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро Холодна гора (К.№ 16) ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

метро Центральний ринок (К.№ 3) ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

пров. 3-й Таганський 
ріг вул.Таганської Кулиничі з 08:00 до 16:00

пров. Афанасіївський 
ріг вул. Барікадної Кулиничі з 08:00 до 16:00

пров. Піскуновський, 4 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Слави,3 Чудо Маркет з 08:00 до 21:00

вул. Беркоса, 28 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Полтавський Шлях, 140А ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Полтавський Шлях, 190 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Слов'янська, 8 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Холодногірська, 179 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

просп. Машинобудівників, 1А ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

майдан Привокзальний, 2 «Opti market» з 07:00 до 21:00

вул. Полтавський Шлях, 146М 
(термінал автобусів)

«Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Полтавський Шлях, 152 «М’ясо тут» з 08:00 до 18:00

вул. Полтавський Шлях, 126 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

вул. Золочівська, 12А «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Ільїнська, 61А «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Беркоса, 28 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

НОВОБАВАРСЬКИЙ РАЙОН
бул. Профспілковий, 5 Агромол з 08:00 до 16:00

бул. Профспілковий, 5Д 
ріг пров. Ржевського Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Богомольца, 23 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Богомольца, 3А Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Богомольця, 11 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Академіка Богомольця, 1А Маркет+ з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Богомольця, 25 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Академіка Богомольця, 2А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Академіка Богомольця, 9 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Бакинська, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Валдайська, 16/2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Велика Панасівська 
ріг вул. Беркоса ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Власенка, 2 А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Власенка, 3 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Даргомижського, 32 «Мак- Маркет» з 08:00 до 21:00

вул. Добролюбова, 35 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Дудинської, 1А КЛАС з 08:00 до 20:00

вул. Дудинської, 63 АТТИКА з 08:00 до 20:00

вул. Дудінської ріг 
шосе Григорівське Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Залютинська 
ріг вул. Золочівської ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Камська, 2А Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Камська, 6 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Карташівська, 3А 
ріг вул. Москалівської Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Кибальчича, 21Г Кулиничі з 08:00 до 16:00

Адреса Назва Часи роботи

вул. Кибальчича, 27 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Кибальчича, 27 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Китаєнка,10 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Китаєнка,10 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Китаєнка, 8 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Китаєнка, 8/10 Агромол з 08:00 до 16:00

вул. Конєва, 4Д Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Любові Малої, 22А Маркет+ з 08:00 до 18:00

вул. Любові Малої, 34 ТОВ «Арт-стройінвест» з 08:00 до 16:00

вул. Мала Гончарівська, 16А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Москалівська 
ріг вул. Академіка Богомольця ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Москалівська, 106 ФОП Михайлова 
Тетяна Петрівна з 09:00 до 18:00

вул. Москалівська, 144 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Москалівська, 174 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Москалівська, 57/59 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Москалівська, 68 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Москалівська, 99 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Москалівська, 99А Посад з 08:00 до 18:00

вул. Переможців, 4 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Петра Свинаренка, 7 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Планова, 52А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 147 ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 119 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 123 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 123 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 13 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 147 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 147 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

вул. Полтавський Шлях, 149 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 150 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 155 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Полтавський Шлях, 177А ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 41 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 5 ФОП Гадіров Рафіг 
Гурбан огли з 08:00 до 18:00

вул. Полтавський Шлях, 57/59 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Полтавський Шлях, 9/11 Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Радіотехнична, 36 Посад з 08:00 до 18:00

вул. Семінарська ріг 
вул. Доватора Кулиничі з 08:00 до 16:00

вул. Тімірязєва, 28 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Черепанових, 4 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

пров. Титаренківський, 8 Маркет+ з 08:00 до 18:00

просп. Дзюби, 2 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Любові Малої 
ріг вул. Григорівської ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Любові Малої, 26 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Любові Малої, 4 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Любові Малої, 93 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Новобаварський, 119 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Новобаварський, 121 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Новобаварський, 121 Кулиничі з 08:00 до 16:00

просп. Новобаварський, 31 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Новобаварський, 93 Агромол з 08:00 до 16:00

просп. Новобаварський, 93 Посад з 08:00 до 18:00

просп. Слави, 1В ТАНДЕМ ПЛЮС з 10:00 до 19:00

просп. Слави, 1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Слави, 13/1 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

шосе Григорівське, 57А Кулиничі з 08:00 до 16:00

шосе Григорівське, 67 ПИВОБАНК з 09:00 до 20:00

шосе Григорівське, 69 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

шосе Григорівське, 75 БОРИСФЕН з 08:00 до 19:00

шосе Карачівське 
(поблизу будинку № 56) Посад з 08:00 до 18:00

шосе Карачівське, 67 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

вул. Академіка Богомольца, 3Б ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Власенка, 8 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Китаєнка, 8 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Пермська, 12 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Полтавський Шлях, 149Д ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Любові Малої, 26 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

просп. Любові Малої, 47 ТОВ «Салтівський 
м'ясокомбінат» з 07:00 до 17:00

вул. Китаєнка, 8 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Москалівська, 242 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00

вул. Полтавський Шлях,153 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Любові Малої, 24 ТОВ «Кисет» з 07:00 до 19:00

просп. Слави, 3 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

просп. Новобаварський, 81 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

вул. Ак. Богомольця, 38 «Свіжина» з 08:00 до 18:00

вул. Академіка Богомольця, 1 «Новожанівський 
м'ясокомбінат» з 08:00 до 18:00
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Ãîðîñêîï íà 24 äåêàáðÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Профессиональные дела окажутся не настолько слож-

ными, как может показаться на первый взгляд. День 

благоприятен для романтических свиданий, встреч 

с друзьями. Общение даже с малознакомыми людьми 

окажется приятным и перспективным.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Вам может понадобиться моральная поддержка или 

просто одобрение окружающих. Не раздумывая, об-

ращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на 

вашу проблему с неожиданной стороны, и благодаря 

этому вы сумеете найти быстрое и простое решение.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Будьте энергичными, общительными и дружелюбны-

ми. Если в свой адрес вы услышите слова критики, не 

обижайтесь. Обдумайте сказанные слова. Старайтесь 

быть объективными. Гните свою линию лишь в том слу-

чае, если убедитесь, что к вам придираются.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Не расслабляйтесь. Вы добьетесь гораздо больше-

го, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры 

с партнерами на профессиональные темы могут натолк-

нуть вас на интересные идеи, которые дадут на удивле-

ние эффективный результат.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Накопилось много дел по дому, а вы никак не можете 

сконцентрироваться? Ничего страшного — значит, нуж-

но просто отдохнуть. К тому же, если заставлять себя 

работать через силу, ничего хорошего не выйдет. Одино-

ким Львам звезды обещают судьбоносное знакомство.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Не исключены мелкие ссоры с домочадцами. Придет-

ся отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые 

аргументы, но не следует разговаривать на повышенных 

тонах. Считайтесь с интересами близких людей.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Предстоит продумать план профессионального роста 

или просто систематизировать дела, которыми придется 

заниматься в ближайшее время. В финансовых вопросах 

проявите сдержанность, избегайте покупок, в которых 

вы не особо нуждаетесь.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Не стоит проводить время впустую, займитесь по-

иском новых творческих идей. Усилия, приложенные 

в этом направлении, будут вознаграждены сполна. Ста-

райтесь прислушиваться к мнению и советам опытных 

людей, достигших заметных результатов.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Этот день может оказаться для вас довольно напря-

женным из-за несговорчивости окружающих. Прежде 

чем вспылить, подумайте, насколько вы дорожите отно-

шениями, поскольку в данный период вы способны их 

разорвать, и потом они уже никогда не восстановятся.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Могут появиться старые проблемы — отнеситесь 

к этому спокойно, постарайтесь не нервничать, а как-то 

сгладить их, или, если возможно, спокойно разрешить. 

Решив проблемы, вы получите свежие силы для новой 

жизни.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Возникнет ситуация, которая потребует вашего уча-

стия. Можно делиться с близкими своими сомнения-

ми, обсуждать интересующие темы, строить совместные 

планы на будущее. Однако излишняя болтливость мо-

жет оказаться некстати.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В деловой сфере начинается благоприятное время для 

осуществления запланированных дел, решения трудных 

вопросов и проблем. Дела, требующие большой актив-

ности, будут решаться довольно легко.
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По горизонтали: 1. Группа бойцов, ве-

дущая наблюдение или охраняющая воен-

ный объект. 3. Зимнее жилище эскимосов. 

8. Торжественно отмечаемая годовщина 

знаменательного события. 9. Премия за 

продление срока завершения контракта. 

12. Травянистое или кустарниковое расте-

ние, засоряющее посевы. 13. Угол между 

плоскостью меридиана точки наблюдения и 

вертикальной плоскостью, проходящей че-

рез эту точку и светило или земной объект. 

14. То же, что ягодицы. 15. Бесхвостая 

амфибия. 17. Категория, разряд. 19. Боль-

шое помещение в общественном здании. 

22. Сельскохозяйственное орудие для раз-

рыхления почвы перед посевом. 25. Не-

большое парусное судно с двумя мачта-

ми. 27. В Древнем Египте: титул монарха. 

28. Кривая короткая сабля у народов Ближ-

него и Среднего Востока. 31. Прибор для на-

гревания и приготовления пищи. 32. Край-

няя степень воодушевления, восторга. 

33. Парнокопытное животное семейства 

оленей. 34. Стальная заготовка квадратного сечения.

По вертикали: 1. Ползучее растение, цепляющееся 

за опору, которую оно обвивает. 2. Металл, используе-

мый в производстве аккумуляторов. 4. Вращающаяся 

модель Земли или других планет Солнечной систе-

мы. 5. Зимние сапоги. 6. Ядовитое растение с лилово- 

жёлтыми цветками и одурманивающим запахом. 

7. Обширный район. 10. Положение, форма чего-ни-

будь в данный момент. 11. Отдельное изображение, на 

теле- или киноэкране. 16. Большой танцевальный ве-

чер. 18. Название селения у кавказских горцев. 20. В 

античном мире — храм, куда обращались за предска-

заниями жрецов от имени божества. 21. Пеньковый 

трос для корабельных снастей. 22. Специально обо-

рудованное место для загорания, купания. 23. Разно-

видность ошейника. 24. Отрезок, соединяющий точ-

ку окружности с центром. 26. Поверхность из досок, 

положенных на какое- нибудь основание. 29. Бледный 

стекловидный камень. 30. Провяленные сушёные 

ягоды винограда.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Пост. 3. Иглу. 8. Юбилей. 9. Депорт. 12. Лебеда. 13. Азимут. 14. Зад. 15. Жаба. 17. Ранг. 19. Холл. 22. Плуг. 25. Иол.

 27. Фараон. 28. Ятаган. 31. Примус. 32. Экстаз. 33. Лось. 34. Блюм.

По вертикали: 1. Плющ. 2. Свинец. 4. Глобус. 5. Унты. 6. Белена. 7. Регион. 10. Фаза. 11. Кадр. 16. Бал. 18. Аул. 20. Оракул. 21. Линь. 

22. Пляж. 23. Удавка. 24. Радиус. 26. Настил. 29. Опал. 30. Изюм.

Хозяйки находят необычное применение 
многим простым предметам. Возьмем, 
к примеру, канцелярскую резинку. 
Помимо привычного использования для 
перевязывания денег и маркировки бумаг, 
ее можно с успехом задействовать в быту.
 На кухне. Самый простой и полезный 

вариант — для закрепления крышки на ка-

стрюле. Когда нужно слить воду с отвар-

ного картофеля, можно обвязать двумя 

резинками крышку. Это делают так: один 

край резинки закрепляют за держатель, 

а второй — за ручку. Чтобы разделочная 

доска не скользила по столу, на концах за-

крепляют две резинки. Кроме того, канце-

лярская резинка преобразит заготовки на зиму, если 

консервацию обмотать красивой тканью, а сверху 

закрепить цветным резинками. С их помощью мож-

но украсить и маркировать бокалы — это интересная 

идея для любой вечеринки.

 В ванной. Чтобы в мыльнице не скапливалась 

вода, две резинки по краям помогут избежать появле-

ния мутной лужицы на дне. Таким образом, мыло не 

будет раскисать и всегда останется чистым и сухим.

 Во время ремонта. Если натянуть резинку на 

банку с краской, можно легко снять лишнюю жид-

кость с кисточки. А также можно легко выкрутить 

шуруп с сорванными шлицами, если разместить ее 

между шурупом и отверткой.

 В дороге и дома. Цветные канцелярские резин-

ки — прекрасный способ пометить личные вещи. 

Таким образом можно разграничить все что угодно, 

от зарядного устройства и до пары носков. Это сэко-

номит время на поиск и, соответственно, побережет 

нервы.

Практически все сталкивались с проблемой, когда 

одежда постоянно съезжает с вешалки. Простой со-

вет — закрепить две резинки по краям, и тогда вещи 

не будут падать и мяться.

Самая популярная и практичная идея — упаковы-

вать вещи при помощи канцелярской резинки. Так 

можно компактно разместить одежду, и она не будет 

разворачиваться и рассыпаться по чемодану.

Красиво декорировать при помощи резинки мож-

но любой предмет в доме. Рукодельницам на замет-

ку: можно обернуть резинками вазоны для цветов, 

а затем покрасить их. После высыхания снять резин-

ку, и причудливые узоры преобразят старые цветоч-

ные горшки.

ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÈÄÅÈÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÈÄÅÈ
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