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Ï’ßÒÈÕÀÒÊÈ 
ÁÓÄÓÒÜ ÂIÄÍÎÂËÅÍI

Л
юди виживали часто без газу, води та електрики. Багато хто 

поїхав. Але вже через пів року життя сюди почало поверта-

тися. Зараз у селищі проживає близько двох тисяч мешкан-

ців. Активну фазу будівельних відновлювальних робіт у селищі пла-

нують розпочати влітку, повідомив під час огляду житлових будинків 

на вулицях Академіка Вальтера та Курчатова Харківський міський 

голова Ігор Терехов:

— Зараз працюємо коштом бюджету міста та субвенції по лінії 

Офісу Президента. Що стосується вікон та конструктивів — це місь-

кий бюджет, — зазначив Ігор Терехов.

Частину зруйнованих будинків вже відновили, у  деяких роботи 

тривають, а решту чекає експертна оцінка, щоб визначити масштаб 

робіт. Наприклад, в  одній з  багатоповерхівок вже зовсім скоро не 

залишиться і сліду від тих серйозних ушкоджень. Хоча приліт був до-

сить серйозним, про це говорять зруйновані багатотонні конструкції.

Виконроб будівельної організації Сергій Рибалко повідомив, що че-

рез обстріл у будівлі були зруйновані плити перекриття, вибило шиб-

ки та пошкоджено ліфт:

— Руйнування були величезні. Найбільше постраждала квартира 

на дев’ятому поверсі. Кількатонні плити перекриття впали у середи-

ну оселі. Зараз завали розібрали. Тепер демонтуємо розорену по-

крівлю та відновлюємо плити перекриття. Роботи тривають.

Не всі будинки у П’ятихатках можна було підключити до опалення, 

але цього року фахівці КП «Харківські теплові мережі» планують ви-

конати необхідні роботи, щоб розв'язати проблему.

Крім того, постраждалу від обстрілів школу, як і інші навчальні за-

клади, відбудовуватимуть за програмою Офісу Президента.

Ігор Терехов зазначив, що загалом відновлювальні роботи у селищі 

можуть тривати більше року.

БАГАТОСТРАЖДАЛЬНЕ СЕЛИЩЕ П’ЯТИХАТКИ КИЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ ВОРОГ ПОЧАВ НИЩИТИ З ПЕРШИХ ДНІВ 
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ. ВНАСЛІДОК БУЛИ 
ПОШКОДЖЕНІ ПОНАД ПІВСОТНІ ТА ЗРУЙНОВАНІ БІЛЬШЕ 
ДЕСЯТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, А ТАКОЖ БАГАТО ОБ’ЄКТІВ 
ІНФРАСТРУКТУРИ. ТІЛЬКИНО ПРИГАДАТИ, СКІЛЬКИ 
ЗАНЕПОКОЄННЯ СПРИЧИНИЛИ ВЛУЧАННЯ У БУДІВЛІ 
ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА ЯДЕРНОЇ ПІДКРИТИЧНОЇ 
УСТАНОВКИ «ДЖЕРЕЛО НЕЙТРОНІВ»
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ÁÅÇ ØÀÍÑÀ 
ÍÀ ÏÎÂÒÎÐ!

Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с помощником 

Генерального секретаря НАТО Дэвидом Кеттлером.
Андрей Ермак отметил важность визита высокого 

представителя Альянса, который подтвердил мощ-

ную политическую поддержку нашей страны со сто-

роны НАТО, а также настроенность на дальнейшее 

углубление актуального практического взаимодей-

ствия с Украиной.

Руководитель Офиса Главы государства проин-

формировал собеседника о ситуации на фронте. Со-

стоялся обмен мнениями о существующих военных 

угрозах со стороны россии, а также о ее возмож-

ностях в дальнейшем применять ракеты и ударные 

дроны против нашей страны. Глава ОП акцентиро-

вал внимание на необходимости дальнейшего уси-

ления противовоздушной обороны Украины совре-

менными системами, которые имеют члены Альян-

са, в том числе для защиты от российских ракетных 

атак. Андрей Ермак также выразил надежду на ско-

рейшее получение нашей страной от партнеров бро-

нетехники, в первую очередь боевых танков и дру-

гого вооружения, необходимого для освобождения 

временно оккупированных территорий:

— Кроме того, нам необходима активизация диа-

лога со странами — членами НАТО по обеспечению 

действенных гарантий безопасности для Украины 

после завершения войны. Нашей стране необходи-

мы надежные международные гарантии безопасно-

сти, которые сделали бы невозможным повторение 

российской агрессии в будущем!

Собеседники обсудили подготовку к саммиту 

НАТО в Вильнюсе в июле текущего года.

— Надеемся, что в Вильнюсе союзники смогут 

принять решение о модальности и возможных вре-

менных границах дальнейшего движения Украины к 

членству в Альянсе, — подчеркнул Руководитель ОП.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЩАЛСЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ 
СО ЗВЕЗДОЙ СЕРИАЛА «ВИКИНГИ», КАНАДСКОЙ АКТРИСОЙ УКРАИНСКОГО ПРОХОЖДЕНИЯ, 
РЕЖИССЕРОМ И ПРОДЮСЕРОМ КЭТРИН ВИННИК, КОТОРАЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К АМБАССАДОРАМ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ UNITED24

А
ктриса поддерживает нашу страну с начала рос-

сийской агрессии в 2014 году. Она посещала 

Украину в 30-ю годов-

щину независимости. После на-

чала полномасштабной агрес-

сии рф Кэтрин Винник осно-

вала организацию The Winnick 

Foundation, оказывающую гу-

манитарную помощь украин-

цам, пострадавшим от войны.

Владимир Зеленский по-

благодарил Кэтрин Винник за 

поддержку, мощные месседжи 

и теплые слова, которые являются очень важными для 

украинцев, особенно в дни трагической годовщины нача-

ла полномасштабной агрессии рф: «Сейчас очень важно 

сделать все, чтобы мир не забывал о войне, продол-

жающейся на территории Украины».

Кэтрин Винник будет занимать-

ся направлением «Восстановление 

Украины» и откроет свой сбор через 

платформу на восстановление одного из 

18 домов в Киевской области, которые бу-

дут отстроены первыми в рамках этой про-

граммы. В общей сложности на восста-

новление указанных объектов необходимо 

719 млн грн. Благодаря донорам United24 из 

110 стран уже собрано более 510 млн грн.

— Я понимаю, как важно, чтобы укра-

инские семьи воссоединились. Людям нужно возвра-

щаться домой, отстраивать свои дома, чтобы семьи снова 

жили вместе, — сказала Кэтрин.

За девять месяцев работы инициированной Прези-

дентом Украины фандрейзинговой платформы United24 

благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран со-

брано свыше 287 млн долл. Среди послов United24 — пе-

вица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, 

группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, 

американский актер Лив Шрайбер, режиссер Мишель 

Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти 

Снайдер, кантри-певец Брэд Пейсли, выдающиеся укра-

инские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко 

и Александр Усик.

ÑÅÌÜÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÆÈÒÜ ÂÌÅÑÒÅ

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВЫСТУПИЛ НА КООРДИНАЦИОННОМ 
ОНЛАЙНЗАСЕДАНИИ КОНГРЕССА МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ, 
КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В СТРАСБУРГЕ (ФРАНЦИЯ)

М
ероприятие было посвящено подведению ито-

гов за 2022 год Европейской недели местной 

демократии (ЕНМД) на тему: «Защита окружа-

ющей среды: местные громады действуют», реализуемой 

под эгидой Совета Европы. Также участники обсудили 

предложения по теме ЕНМД на 2023–2024 годы.

Заседание прошло под председательством Генерально-

го секретаря Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы Матье Мори с участием членов конгресса 

и более 60 европейских представителей местных органов 

власти и ассоциаций.

В своем видеообращении Игорь Терехов рассказал о те-

кущей ситуации в городе и выразил благодарность за соли-

дарность и поддержку со стороны иностранных партнеров. 

Мэр подчеркнул, что Харьков был, есть и всегда будет 

современным европейским мегаполисом:

— Наш город остается в едином европейском про-

странстве, как и было на протяжении многих лет. Своей 

дальнейшей работой мы будем подтверждать привержен-

ность европейским ценностям.

Â ÅÄÈÍÎÌ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

Европейская неделя местной демократии — 
общеевропейская инициатива, начатая 

в 2007 году Конгрессом местных 
и региональных властей Совета Европы. 
С 2015 Харьков постоянно участвует в этой 
акции. Конгресс местных и региональных 
властей Совета Европы ежегодно отмечал 
Харьков званием Города двенадцати звезд 
и статусом Партнера Европейской недели 

местной демократии.
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ДВИЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО

В Харькове с 3 марта возобновили движение 
троллейбусов и автобусов по ул. Амурской и разворотному 

кругу «Ст. м. «Академика Барабашова». Это связано 
с завершением реконструкции тепловых сетей, сообщили 
в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.

Теперь троллейбусы № 24, 56, 267 и автобусы № 81э, 

83э курсируют по своим основным маршрутам.

Также с 3 марта возобновилась работа по эксплуа-

тации остановочных пунктов «Ст. м. «Академика Ба-

рабашова» для троллейбусно-автобусного сообщения.

ПРИГЛАШАЕМ НА 
СПОРТ МАРАФОН
В марте пройдет марафон AVA SportChallenge 2.0, 
к которому могут присоединиться все, кто любит 

активный образ жизни или хочет выработать привычку 
заниматься спортом на постоянной основе и ищет 

дополнительную мотивацию.

В течение 21 дня на странице школы волонтеров 

AVA в Instagram (@ava.volunteer.kh) будут выставляться 

задания и упражнения, а в телеграм-чате — видео с со-

ветами по их выполнению, сообщили в Департаменте 

по делам семьи, молодежи и спорта ХГС.

Тренировки разработала мастер спорта по аэро-

бике и фитнес-тренер Яна Рожкова. Участни-

ки AVA SportChallenge 2.0 смогут делиться своими 

успехами на видео в чате или в Instagram, отмечая 

@ava.volunteer.kh с хештегом #AVA_SportChallenge2.0. 

Те, кто на протяжении 21 дня выполнит все задания, 

получат имиджевую продукцию и благодарности 

Управления по делам семьи и молодежи Департамен-

та по делам семьи, молодежи и спорта.

Регистрации на участие в марафоне продлится до 

5 марта по ссылке. https://docs.google.com/forms/d/e/

Школа волонтеров AVA — это проект Управления по 

делам семьи и молодежи. Цель школы — неформальное 

образование, популяризация волонтерского движения, 

здорового образа жизни. До полномасштабной войны 

выпускники школы принимали участие в проведении об-

щегородских спортивных, культурных, образователь-

ных, имиджевых и социальных мероприятий.

В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛИ ВКЛЮЧАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

Г
ородской голова Игорь Терехов в эфире на-

ционального телемарафона сообщил, что в це-

лях безопасности уличное освещение пока не 

включают, но пешеходные переходы начали подсвечи-

вать: «Это очень важно, потому что это безопасность 

жителей», — подчеркнул Игорь Терехов.

На сегодняшний день освещаемые пешеходные 

переходы есть на пр. Героев Сталинграда, 183 (оста-

новка «Инфекционная больница»), ул. Роганская, 

89 (остановка «ул. Гуриевская»), ул. Ахиезеров — 

ул. Самсоновская, ул. Полтавский Шлях — ул. Дмитриевская, ул. Харь-

ковских Дивизий — ул. Рыбалко, пр. Героев Харькова, 308, пр. Тракто-

ростроителей, 130, пр. Любови Малой, 30/2 (остановка «Григоровка»), 

ул. Пушкинская — ул. Студенческая, ул. Сумская — ул. Свободы.

В ближайшее время также включат освещение еще на 11 пешеходных 

переходах.

ÑÂÅÒ ÏÅØÅÕÎÄÀÌ

Нещодавно депутати міськради на сесії 
створили комунальне підприємство 
«Централізована закупівельна організація ХМР» 
(ЦЗО). Мета її роботи — економія коштів міського 
бюджету, централізація закупівель комунальних 
підприємств заради зниження корупційних 
ризиків, а також недопущення завищення цін.

В
ідтепер ця організація буде здійсню-

вати тендерні закупівлі для всіх КП 

у Харкові. «Це такі закупівлі, які пе-

редбачають прозорість, відкритість, заохочен-

ня більшої кількості учасників, які дозволять 

отримати певні вигоди. Вигода в першу чергу 

буде формуватися через об'єднання замовни-

ків. Дрібні замовлення мають об'єднуватися 

в великі партії, і ми маємо виходити на опто-

вих постачальників і від цього має 

з'являтися економія коштів по за-

купівлях», — повідомив заступник 

Харківського міського голови з пи-

тань стратегічного розвитку міста 

Дмитро Ісаєв. Також він додав, що 

зараз комунальне підприємство 

проходить реєстрацію, а нещодав-

но на позачерговій сесії міськради 

депутати визначили обов'язкових 

замовників, а також перелік товарів 

та послуг, закупівля яких має проводитися тільки через 

ЦЗО. Зокрема, депутати затвердили перелік усіх замовни-

ків міськради, які купуватимуть електроенергію, офісне 

устаткування та кабельно-провідникову продукцію ви-

ключно через це КП. Крім того, був затверджений пере-

лік товарів та послуг для підприємств транспортної гру-

пи. Він стосується всіх закупівель, які проводилися цими 

замовниками протягом останніх двох років, і поточних 

планів на 2023 рік. За словами Дмитра Ісаєва, поступово 

перелік замовників розширюватиметься і охопить 

інші галузі.

Віце-мер також підкреслив, що нове підприєм-

ство працюватиме виключно за конкурентними 

процедурами. Організація також готова співпра-

цювати з необов’язковими замовниками, які до-

бровільно звертатимуться до ЦЗО за проведенням 

закупівель.

Дмитро Ісаєв каже, що результати роботи і суми, які 

вдалось зекономити, стануть відомі після проведення 

перших торгів: «План у нас такий — після закінчення 

організаційних заходів щодо реєстрації цього підприєм-

ства будуть подані річні плани для замовників, для яких 

закупівлі обов'язкові. На підставі цих річних планів буде 

зроблено план закупівель ЦЗО. Я гадаю, що на березень 

маємо планувати перші кроки по фактично проведених 

торгах».

Все подрядные организации и предприятия, которые работают 
с бюджетом Харьковской городской территориальной 
громады, будут выполнять дорогостоящие работы только 
после проведения экспертной оценки.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов отме-

тил, что речь идет о суммах более 300 тыс. гривен.

— Это необходимо для того, чтобы избежать воз-

можного завышения цен, с целью экономии городского бюд-

жета, — пояснил мэр.

ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ 
ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ

ÇÀÄËß ÊÎÍÒÐÎËÞ ÒÀ ÅÊÎÍÎÌIЇ

ÁÞÄÆÅÒÍÈÕ ÊÎØÒIÂ
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Т
ому підприємство просить людей все ж сплатити 

за комунальні послуги, оскільки від цього зале-

жить життєдіяльність самого підприємства.

— За підсумками 2022 року відсоток оплати послуг, які 

надавало наше підприємство, склало менше 50%. З огля-

ду на ситуацію, — подорожчання і матеріалів, які ми ви-

користовуємо в ремонті, і вартості паливно-мастильних 

матеріалів — нам дійсно важко працювати в таких умовах. 

Тому ми звертаємось до мешканців міста, до тих, у кого є 

можливість платити, робіть це, та за можливості погашай-

те борги, що накопичились на особових рахунках, — звер-

нувся до споживачів заступник генерального директо-

ра — директор департаменту збуту КП «Харківводоканал» 

Тарас Грущак.

Сплатити за послуги харків’яни можуть у будь-який 

зручний для себе спосіб: в додатках у телефоні, банку чи 

особистих кабінетах. Щодо того, чому змінилися самі 

платіжки, спеціалісти в деталях пояснили, з чого форму-

ється сам тариф.

— Відповідно до постанови Кабі-

нету міністрів від 2 лютого 2022 року, 

а також відповідно до закону «Про 

житлово-комунальні послуги» засто-

совано нововведення і тариф, який 

включав в себе водопостачання та во-

довідведення і куди входили інші пла-

тежі, був розділений і додані окремі 

платежі. Тому тепер в платіжках наші 

абоненти мають такі по-

слуги:

 водопостачання;

 водовідведення;

 абонентську плату 

та обслуговування;

 поточний ремонт вну-

трішньобудинкових мереж.

Тепер абонентам стало 

більш розуміло, з чого складається безпосе-

редньо їхня плата за послуги водопостачання 

та водовідведення, — роз’яснив Тарас Грущак

Зважаючи на ситуацію з поверненням лю-

дей до Харкова, всі сплати за водопостачання 

та водовідведення будуть переглянуті для тих, 

хто вимушено виїхав з міста через повномасш-

табну війну. Для цього потрібно надати відпо-

відні документи про статус тимчасово переміщеної особи 

до клієнтського відділу КП «Харківводоканал».

— Всі нарахування для харків’ян за послуги водопос-

тачання та водовідведення з 24 лютого по 31 травня 2022 

року повністю скасо-

вані. Разом із тим у по-

дальшому нарахуван-

ня проводилися або по 

нормам у тих абонентів, 

які не мають приладів 

обліку, або по прила-

дам обліку. По прила-

дам обліку все прості-

ше. Скільки ти отримав 

послуги, стільки ти му-

сиш оплатити. По тим 

особовим рахункам, де 

відсутні прилади обліку, 

проводяться по нормам. 

Однак, якщо абоненти 

були відсутні, або були 

ТПО, або перебували за 

кордоном, при повер-

ненні і наданні відповідних документів, або від відповід-

них органів щодо тимчасового переселення, або від при-

кордонної служби, будуть проведені перерахунки за весь 

час відсутності мешканців у місті, — повідомив директор 

департаменту.

Інформацію, що потрібно мати для перерахунку і куди 

їх надати, можна знайти на офіційному сайті КП «Харків-

водоканал».

У цій багатоповерхівці на Північній Салтівці зараз немає 
життя. Все зруйновано, все вигоріло, все неживе. Така доля 
зараз у цієї висотки. Сумна та жахлива.

Н
айстрашніше було, коли літак з’явився, покруж-

ляв, а потім скинув на будинок бомбу, — прига-

дує В’ячеслав. — Ударною хвилею все позноси-

ло, розбило, а потім почалася пожежа. Я був з дружиною 

вдома в ту мить. Розбитий годинник на кухні й досі пока-

зує час — 4:20. Встиг виштовхнути жінку на східцеву кліт-

ку, бо знав, що однією бомбою це не закінчиться. А сам 

трохи замешкався: закривав квартиру. І мене вибуховою 

хвилею кинуло у шахту ліфта. Квартиру ми купили у лис-

топаді, тільки встигли закінчити ремонт, привезли меблі. 

Хотілося на пенсії пожити добре, а тут війна. Я працюю 

поряд з будинком і кожен день бачу його понівечену ко-

робку. Багато хто поїхав, хтось навідується. Багато мароде-

рів. Ось, повісив замок на під’їздні двері, так його зірвали. 

Що вони там шукали, все ж погоріло, нема нічого? …Сер-

це болить постійно. Навіть не від того, що залишився ні 

з чим. А від невизначеності, бо ніхто не може сказати, що 

буде далі, як жити, скільки це все триватиме.

Виконроб КП «ХРБП» ХМР Ярослав Дорошенко по-

відомив, що через масштабну пожежу у будинку вигоріло 

багато квартир, ушкоджень зазнали фасад, цоколь, плити 

перекриття, несучі конструкції, дах:

— Зараз працівники нашого підприємства консервують 

будівлю, щоб запобігти подальших руйнувань. Закриває-

мо більше 200 вікон, щоб не попадали опади всередину. 

Закінчимо тут, і на нас вже чекає інший об’єкт.

«ÕÀÐÊIÂÂÎÄÎÊÀÍÀË» 
ÏÐÎÑÈÒÜ ÑÏËÀÒÈÒÈ ÇÀ ÏÎÑËÓÃÈ
ЛИШЕ ЧАСТИНА ХАРКІВ’ЯН  МЕНШ НІЖ ПОЛОВИНА ВІД ЗАГАЛЬНОГО ЧИСЛА СПОЖИВАЧІВ МІСТА  СВОЄЧАСНО 
ВНОСЯТЬ ПЛАТНЮ ЗА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПОВІДОМИЛИ У КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» ДЕПАРТАМЕНТУ 
З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА ХМР

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÐÈÑÊÈ 

È ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ
Невзирая на непрекращающуюся вражескую 
агрессию, коммунальные предприятия Харькова 
продолжают предоставлять жителям города стабильные 
и качественные услуги.

Т
ак, в последний день зимы, 28 февраля, со-

трудники КП «Харьковские тепловые сети» 

Департамента по вопросам обеспечения жиз-

недеятельности города ХГС отработали 246 обращений 

граждан, поступивших в информационно-диспетчер-

скую службу «1562» и в колл-центр предприятия. А на-

кануне также локализовали и устранили 25 дефектов на 

внутриквартальных сетях.

— Продолжаются работы по замене запорной ар-

матуры, изоляции трубопроводов и установке автома-

тических распределителей, которых на сегодняшний 

день уже смонтирова-

но более 2,5 тыс. еди-

ниц, — отметили на 

предприятии.

В настоящее время 

работники ХТС гото-

вятся к проведению ве-

сенних работ по благо-

устройству территорий.

Более 1950 сотруд-

ников коммунальных 

предприятий города 

2 марта приняли участие в мероприятиях по уборке 

снега и льда. В том числе на придомовых территориях, 

обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег 

убирали 1690 дворовых рабочих.

В среду была очищена 6691 придомовая террито-

рия, а тротуары около 4596 домов дворовые рабочие 

посыпали песчано-солевой смесью, отметили в Депар-

таменте жилищно-коммунального хозяйства ХГС. Так-

же коммунальщики очистили 602 тыс. кв. м тротуаров 

в парках, скверах и т. д.

ÇÐÓÉÍÎÂÀÍÅ ÙÀÑÒß
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У 
березні в Україні збільшиться розмір пенсій. Їх 

проіндексують за новим механізмом, у середньо-

му на 20%. Зарплати, соцвиплати та тарифи ЖКГ 

цього місяця не зміняться. Водночас для українських бі-

женців у Польщі почнуть діяти нові правила.

 ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЇ
В уряді розробили проєкт постанови, яка визначає по-

рядок індексування пенсій від 1 березня. Найближчи-

ми днями очікується затвердження постанови Кабміну. 

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розмір 

індексації станови-

тиме 20%, перераху-

нок торкнеться понад 

10 млн пенсіонерів. 

Йдеться про пенсії за 

віком, за інвалідністю 

та у зв'язку з втратою 

годувальника.

Однак не всі випла-

ти зростуть на 20%. 

Розмір підвищення 

розраховуватиметься 

індивідуально, збіль-

шать ті показник зар-

плати, який враховують у формулі розрахунку пенсії, а усі 

можливі надбавки — доплата за вік, стаж тощо — не під-

вищуватимуться. В середньому, за словами міністерки со-

ціальної політики Оксани Жолнович, пенсії зростуть на 

400–700 грн.

 Як зміниться розмір мінімальної пенсії
Мінімальна пенсія зросте на 20% — з 2 100 до 2 520 грн 

лише для пенсіонерів, що не працюють.

Якщо людина має повний стаж, а це 30 років у жінок та 

35 — у чоловіків, то виплати будуть більшими.

Для пенсіонерів, які не працюють, віком від 65 до 70 

років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків пенсії 

зростуть з 2600 до 3000 гривень.

Для пенсіонерів віком від 70 років зі стажем 30 років 

у жінок та 35 у чоловіків пенсія зросте з 3000 гривень до 

3120 гривень.

Для пенсіонерів із повним стажем і пенсією, вищою 

за мінімальну, в середньому розмір доплати становитиме 

750 гривень.

 Збільшення пенсій: кому і на скільки
Згідно із законом «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених із військової служби, та деяких інших осіб» від 

1 березня 2023 року основний розмір виплат військових 

пенсіонерів без урахування надбавок і доплат збільшиться 

на 20%.

Зазначеним законом передбачено, на 20% повинні 

зрости мінімальні пенсії за інвалідністю.

Мінімальні пенсії для інвалідів війни та учасників бойо-

вих дій також зростуть.

Після перерахунку загальний розмір пенсії з усіма над-

бавками не може бути меншим за:

14 071 грн (+467 грн) — для інвалідів війни І групи;

11 654 грн (+666 грн) — для інвалідів війни II групи;

8 355 грн (+820 грн) — для інвалідів війни III групи;

4 874 грн (+479 грн) — для учасників бойових дій.

Від 1 березня 2023 року на 20% зростуть мінімальні роз-

міри пенсій чорнобильцям. Пенсії за інвалідністю, що на-

стала внаслідок каліцтва чи захворювання після Чорно-

бильської катастрофи, не можуть бути нижчими за:

8 208 грн — для осіб з I групою інвалідності (+1 368 грн);

6 566 грн — з II групою (+1 094 грн);

5 062 грн — з III групою та для дітей з інвалідністю (+844 грн).

ВИПЛАТИ СОЦДОПОМОГИ
Більшість соціальних виплат вразливим категоріям гро-

мадян в умовах воєнного стану автоматично подовжено 

без звернень у відповідні органи. Автоматично подовже-

но виплати для ВПО, для громадян, які не мають права 

на пенсію та/або осіб з інвалідністю, громадян, які мають 

інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб, для ді-

тей у складних життєвих обставинах, дітей під опікою чи 

піклуванням, тяжкохворих дітей.

Підтвердити право на виплати, тобто звернутися до ор-

ганів соціального захисту, потрібно буде малозабезпече-

ним родинам, самотнім матерям, які одержують виплати 

на дітей, особам, які досягли пенсійного віку, але не отри-

мали права на пенсію на підставі оцінки фінансово-май-

нового стану сім'ї.

 ЧИ ЗРОСТУТЬ ТАРИФИ
Основні комунальні тари-

фи — на газ, тепло, гарячу во-

ду — до закінчення дії воєн-

ного стану за рішенням уряду 

зростати не будуть. Вартість 

електроенергії, зафіксована як 

мінімум до кінця опалюваль-

ного сезону 2023 року, стано-

вить 1,44 грн за 1 кВт-год при 

споживанні на місяць до 250 

кВт, та 1,68 грн/кВт-год при споживанні від 250 кВт на мі-

сяць. Не зміниться і вартість послуг з водопостачання та 

водовідведення.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ ЗА КОРДОНОМ

 Зміни, які чекають на українців у Польщі 
від 1 березня 2023 року

Від 1 березня 2023 року всі українці, що перебувають 

у Польщі, повинні мати статус PESEL UKR. Якщо украї-

нець виїжджає за межі Польщі на 30 днів, його автоматич-

но позбавляють PESEL UKR і соціальної допомоги. Також 

у Польщі запровадять плату для тих біженців, які перебува-

ють у місцях колективного проживання понад 120 днів

 Як зміняться умови перебування українців у Грузії
Українці зможуть перебувати в Грузії без оформлення 

візи протягом двох років.

 ЕРЕЦЕПТ НА ЛІКИ
Міністерство охорони здоров'я розширює перелік ме-

дичних препаратів, які можна буде придбати в аптеці за 

е-рецептом. До списку таких ліків входять антибіотики, 

протисудомні засоби, гормональні препарати, препарати 

для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі 

знеболювальні, заспокійливі та ліки проти кашлю, інші.

Електронний рецепт діятиме на всі зареєстровані 

в Україні лікарські засоби, які підлягають відпуску за ре-

цептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

Хоча е-рецепт стане обов'язковим від березня навесні 

2023 року, але запроваджується він поступово. За відсут-

ності зв'язку чи світла в медустанові лікар може виписува-

ти звичайний, паперовий рецепт.

ЩО БУДЕ З КУРСОМ ДОЛАРА
Нині спостерігається тенденція до часткового знижен-

ня курсу долара на готівковому ринку. Американська ва-

люта коливається на рівні 40 гривень за долар. За словами 

аналітиків, долар у березні може подешевшати приблизно 

на 10–20 копійок. Водночас курс долара залежить не лише 

від економічних чинників, а ще й від воєнних, оскільки 

успіхи ЗСУ покращують ситуацію на валютному ринку.

ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ
1 березня в Україні закінчиться термін дії податкової 

амністії, або так званого добровільного декларування, 

у межах якої українці могли платити невеликий податок 

і легалізовувати своє майно.

 У ХАРКОВІ
Молодіжна рада при Харківському міському 

голові регулярно готує нові актуальні проєкти 

для городян. Адже в наш час дуже важливо мати 

знання, які допоможуть зберегти своє життя та 

здоров'я в критичних ситуаціях. Тож новий проєкт 

SAFETY SCHOOL, який має на меті підвищити 

обізнаність у питаннях особистої безпеки під час 

надзвичайних ситуацій, саме про це. Його призна-

чено дітлахам від 10 до 14 років.

Проєкт містить 8 онлайн-лекцій з таких тем:

 пожежна безпека;

 як поводитися в натовпі та якщо застряг в ліфті;

 перша домедична допомога;

 мінна небезпека;

 психологічна допо-

мога;

 небезпечні інфек-

ції, шляхи запобігання ін-

фікування;

 кібербезпека — як 

поводитися з незнайом-

цями: що робити, кому 

дзвонити. 

Онлайн-зустрічі від-

буватимуться щосуботи 

з 4 березня до 22 квітня.

Більше інформації —

на сторінці комісії з питань розвитку волонтерства 

@volunteer_khmgs. Щоб отримати важливі знання, слід 

зареєструватися за посиланням у шапці профілю.

ПЕРЕЙДЕМО НА ЛІТНІЙ ЧАС
В останню неделію березня, тобто 26 березня 2023 

року, о третій годині ранку годинники будуть пере-

ведені з зимового на літній час, тобто на одну годину 

вперед.

ÙÎ ×ÅÊÀÙÎ ×ÅÊÀЄЄ ÍÀ ÓÊÐÀ ÍÀ ÓÊÐÀЇЇÍÖIÂ ÍÖIÂ 
Ó ÁÅÐÅÇÍIÓ ÁÅÐÅÇÍI
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1 МАРТА В ХАРЬКОВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПОЧЕТНОГО КОНСУЛЬСТВА РУМЫНИИ. 
ЭТО УЖЕ 19Е ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО В ГОРОДЕ, ПОДЧЕРКНУЛ ХАРЬКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ

В
мероприятии приняли участие госсекретарь Ми-

нистерства иностранных дел Украины Александр 

Баньков, Чрезвычайный и полномочный посол 

Румынии в Украине Александру Виктор Микула, а также 

Почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский.

Игорь Терехов подчеркнул, что сейчас наши бойцы му-

жественно сражаются с врагом, защищая европейские де-

мократические ценности:

— Харьков — город-герой. На сего-

дняшний день у нас есть около 30 горо-

дов-партнеров, и будем надеяться, что 

в Румынии такие тоже появятся. А откры-

тие почетного консульства придаст мощ-

ный импульс развитию международного 

взаимодействия, сотрудничеству между 

Харьковом и Румынией в экономической, 

культурной и социальной сферах.

Городской голова поблагодарил румын-

ский народ за поддержку и предложил 

правительству Румынии присоединиться 

к послевоенному восстановлению Харь-

кова.

— Я благодарю вас за политическую 

позицию и гуманитарную поддержку 

в борьбе с российской агрессией. Счи-

таю, что ваша страна может поучаствовать 

в восстановлении нашего города. Это каса-

ется участия в строительстве IT-кластера, 

научного парка. Мы надеемся, что вы под-

держите нас в реализации наших проектов.

Александру Виктор Микула заверил, что Румыния 

и дальше будет активно поддерживать Украину на ее пути 

к вступлению в Евросоюз, и выразил надежду на постоян-

ную кооперацию с партнерами в Харькове, чтобы иметь 

еще больше культурных, политических и экономических 

связей:

— Решение открыть Почетное консуль-

ство именно 1 марта очень символично, 

так как в этот день румыны отмечают 

Мэрцишор — праздник перехода от зимы 

к весне. Мы оставляем наши проблемы 

в прошлом и желаем друг другу здоровья 

и богатства. И, таким образом, мы же-

лаем процветания, мира и благополучия 

всем харьковчанам и гражданам Украи-

ны. Надеемся, что таким символическим 

жестом мы смогли показать, что готовы 

участвовать в восстановлении Украины. 

Харьков — героический город, и мы счаст-

ливы стать более близкими к вам. Вместе 

с НАТО и Европейским Союзом у нас есть 

общее будущее.

ÌÎÙÍÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ ÌÎÙÍÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ 
Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓÊ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ
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ÍÀ ØËßÕÓ 
ÄÎ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

ТАМ, ДЕ РАНІШЕ ВИРУВАЛО ЖИТТЯ, 
ЗАРАЗ ЗНИЩЕНІ БУДІВЛІ ТА ПОРОЖНЕЧА. 

ВСЕ ЦЕ ЧЕРЕЗ ОБСТРІЛИ РОСІЯН, ЯКІ З ПЕРШИХ ДНІВ 
ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РУЙНУВАЛИ ХАРКІВ  
МІСТО, ЩО Є ДРУГИМ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ В УКРАЇНІ. І ВЖЕ 
ЗАРАЗ МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО ВЕЛИЧЕЗНІ ЗБИТКИ 

У МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ

В
ідновлювати будуть все: житлові будинки, 

лікарні, заклади освіти та інфраструктуру. 

Адже кожен район міста-мільйонника бом-

бардували всім, чим могли: артснарядами, ракетами, 

авіабомбами. Атаки на Харків не припиняються досі.

Про ситуацію у мегаполісі та плани щодо післяво-

єнної відбудови Харківський міський голова Ігор Те-

рехов розповів журналістам французького видання:

— За дуже стислі терміни ми повинні відбудувати 

місто, зробити все можливе, щоб мешканці поверта-

лись і жили в нормальних умовах, працювали на тих 

підприємствах, які ми також будемо відновлювати.

Не зважаючи на те, що війна триває, робота з від-

будови мегаполісу розпочата ще кілька місяців то-

му. Вже зараз комунальні служби поступово рекон-

струюють пошкоджені 

будинки, а щодо зни-

щених, то у стадії роз-

робки генеральний про-

єкт оновлення Харкова 

спільно із британським 

архітектором та дизай-

нером Норманом Фос-

тером, якого називають флагманом сучасного бу-

дівництва. Він спеціалізується на архітектурі в стилі 

хай-тек і впроваджує енергоефективні технології.

— Співпраця розпочалась, коли я виступав з допо-

віддю перед громадою ООН. У залі був присутній лорд 

Фостер. Я демонстрував жахливі речі, які у Харкові 

накоїв ворог. Норман Фостер був настільки вражений, 

що сам зателефонував мені та запропонував почати 

роботу над планом розвитку Харкова. До речі, він ска-

зав, що робота над Генеральним планом Лондона була 

розпочата в 1943 році, коли німецькі загарбники не-

щадно нищили та бомбардували Лондон. Сьогодні це 

чудове місто. І зараз Лондон живе теж за тим планом, 

який був тоді створений, хоч певні корективи в нього 

з часом і внесли,— наголошує очільник Харкова

Лорд Фостер, ділиться Ігор Терехов, запалився іде-

єю не просто залікувати шрами Харкова, а і подару-

вати місту нове унікальне обличчя. Разом з харків-

ськими архітекторами у план вносяться проєкти, що 

функціонально важливі для повноцінного життя та 

розвитку міста, а також зі значними змінами інфра-

структури:

— Це чудовий план, що створює певний колорит, 

базований на наших традиціях, на нашій історії… 

Забудова, яка буде зроблена,— це житлові будинки 

у 6–7 поверхів, зведені за новітніми технологіями. 

Що дуже важливо, будуть застосовані енергоощад-

ні технології — це автономні котельні, це автоном-

не водопостачання. І зараз ми маємо зрозуміти певні 

уроки з війни і будувати зовсім по-іншому. Зокрема, 

обов’язковими будуть підземні паркінги.

Мер наголошує, що повноцінні бомбосховища пла-

нують обладнати у всіх школах та дитсадках. Деталі 

проєкту поки не розголошують, бо план ще тільки 

розробляють. Ігор Терхов зізнається, що вже має улю-

блені об’єкти, які в майбутньому прикрасять Харків:

— Відверто хочу сказати, що це Даунтаун — ро-

дзинка, яка буде в місті. Також це будівля Харків-

ської обласної державної адміністрації, бо ж є дуже 

потужний проєкт, який, я вважаю, буде дуже прива-

бливим. Окрім цього, це житлова забудова, це науко-

вий парк. Все буде мати 

вигляд дуже гарний та 

дуже красивий.

Ігор Терехов каже, що 

реалізовувати проєкт 

планують коштами за 

рахунок різних джерел 

фінансування: кошти 

міського бюджету, державні дотації, закордонні вли-

вання і, головне, репарації, що має сплатити росія. 

Підрядниками можуть стати як українські, так і іно-

земні компанії. Кандидатів відбиратимуть ретельно, 

і головна вимога — бездоганна репутація. Окрім то-

го, кожна будівельна фірма має надати докази щодо 

всіх потрібних технічних можливостей та відповід-

ного досвіду будування.

А поки Харків, незважаючи на постійну загрозу 

з боку окупантів, намагається жити максимально 

нормально: працюють дорожні служби, курсує гро-

мадський транспорт. У місті проходять культурні за-

ходи, функціонують пункти гарячого харчування, 

стабільно виходять на роботу працівники комуналь-

них служб — місто живе та функціонує.

— Війна показала насамперед те, що українці не 

здаються. Вона зробила нас сильнішими, і це добре, 

незважаючи на весь цей жах. Але війна зовсім не за-

кінчена, вона в гострій фазі. Ми не хочемо заморо-

женого конфлікту, тому ми маємо йти до перемоги,—

зазначає міський голова.

І зараз, коли Харків живе у постійній напрузі, регу-

лярних сигналах тривоги, що лунають і вдень і вно-

чі та обстрілах з боку сусіда-агресора — його жителі 

намагаються робити все можливе для спільної мети: 

перемоги.

Ми повинні відбудувати місто, 
зробити все можливе, щоб мешканці 
повертались і жили в нормальних 

умовах.
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З 
початком повномасштабної війни уряд запрова-

див ряд пільг для ФОПів: їх звільнили від сплати 

деяких податків, як-от сплата ЄСВ, та дозволили 

сплачувати 2% з обороту. Але дехто припинив свою під-

приємницьку діяльність, через що виникла потреба у за-

критті ФОПу. Закрити ФОП під час війни можна онлайн, 

не виходячи з дому, та офлайн через ЦНАП.

ЗАКРИТТЯ ФОП У ДІЇ
Цей спосіб займе у вас всього 2 хвилини. Процес значно 

спростили. Раніше потрібно було заповнювати 58 полів, 

тепер — всього 12.

1. Вам знадобиться цифровий електронний підпис. 

Його можна зробити у ЦНАПі, Приватбанку або іншій 

установі, акредитованій для сертифікації ключів. Зі спис-

ком таких установ можна ознайомитися на сайті Цен-

трального засвідчувального органу. Для цього потрібно 

мати паспорт, ідентифікаційний код та заповнити реє-

страційну картку.

2. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадя-

нина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

3. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Уся 

важлива інформація вже зберігається в системі — ви маєте 

лише перевірити, чи вона правильна, та 

підписати заяву за допомогою вашого 

електронного підпису.

4. Підписану заяву буде автоматично 

надіслано до реєстратора, інформацію 

про закриття буде також надіслано до 

податкової служби.

5. Статус заяви можна перевірити 

у кабінеті громадянина. Повідомлення 

про закриття ФОПа з’явиться у кабіне-

ті. Також його відправляють електро-

нною поштою.

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ
Закрити ФОПа можна лише за умови, що ви сплатили 

всі податки, навіть за місяць, коли закриваєте. У держав-

ній фіскальній службі потрібно дізнатися, чи є у вас не-

погашені податки, та сплатити, якщо такі є. Тільки тоді 

вас знімуть з обліку у Центрі обслуговування платників 

податків за місцем реєстрації.

Зауважимо, що у зв'язку з воєнним станом ФОП може 

не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нарахо-

вуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу 

на пенсію. Також зараз діє пільга зі сплатою 2% податку 

від доходу, котру планують скасувати навесні цього року. 

Рішення вже погодили на рівні Мінфіну та МВФ.

ДЛЯ ФОПів НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ
Ви маєте сплатити єдиний податок за місяць, у якому 

закрили ФОП, або за квартал, якщо були у 3-й групі єди-

ного податку.

Після сплати треба подати декларацію платника єди-

ного податку за квартал, у якому було закрито ФОП (на-

приклад, якщо ви припинили діяльність ФОПу в травні, 

слід подати декларацію за II квартал). Подати декларацію 

можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.

ДЛЯ ФОПів НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ
Ви маєте подати ліквідаційну звітність про майновий 

стан і доходи протягом 30 днів після закриття ФОПу. Ця 

звітність подається за період з початку року до дня, коли 

ви закрили ФОП.

Протягом 10 днів після подання звітності ви маєте спла-

тити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Крім сплати податків й подання звітності важливо! Як-

що ви маєте ліцензію (наприклад, на продаж алкоголю або 

сигарет) — її слід анулювати. Після припинення діяльнос-

ті потрібно також закрити всі банківські рахунки ФОПа.

ЯК ЗАКРИТИ ФОП ОФЛАЙН ОСОБИСТО
Вам знадобиться номер платника податків (Реєстра-

ційний номер облікової картки платника податків —

РНОКПП).

Заяву треба подати до Центру надання адміністратив-

них послуг (ЦНАП). Послуга безкоштовна.

ФОПи, які довгий період не 

працювали і не отримували ніяко-

го доходу, часто-густо зареєстро-

вані далеко від нинішнього міс-

ця проживання чи перебування 

власне підприємця. Тут можливий 

варіант — завірити підпис на заяві 

у нотаріуса і відправити документ 

держреєстратору листом з повідо-

мленням про вручення.

Після цього потрібно буде ви-

конати всі ті кроки, що й онлайн-

способом: сплатити всі податки та 

борги, подати звітність, знятися 

з обліку в податковій, анулювати 

ліцензії, якщо такі є, та закрити 

банківський рахунок.

ßÊ ÇÀÊÐÈÒÈ ÔÎÏ ÏIÄ ×ÀÑ ÂIÉÍÈ

Довідка.  ДІЯ — це сервіс 
з державними послугами онлайн. 
Він дає доступ до різного роду 
послуг від оформлення ФОПа, 
отримання довідок до послуги при 
народженні дитини тощо. Також 
додаток можна використовувати, 
щоб пред'явити документи: 
паспорт, водійське посвідчення, 
документи на автомобіль тощо.

В УКРАЇНІ МОЖНА ЗАКРИТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ ВСЬОГО 
ЗА ДВІ ХВИЛИНИ. ДЛЯ ЦЬОГО НЕ ПОТРІБНО ВИХОДИТИ З ДОМУ, ПРОТЕ ОДНОГО ЗАКРИТТЯ ФОПА 
НЕ ДОСТАТНЬО
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На підставі законів України «Про рекламу», «Про бла-

гоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правил благо-

устрою території міста Харкова, затверджених рішен-

ням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 

16.11.2011 № 504/11, Порядку виявлення, демонтажу, об-

ліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої ре-

клами, розміщених на території міста Харкова з порушен-

ням законодавства про рекламу та благоустрій населених 

пунктів, подальшого розпорядження ними, затверджено-

го рішенням виконавчого комітету Харківської міської 

ради від 22.06.2011 № 444, керуючись ст. 59 Закону Украї-

ни «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Департаменту інфраструктури Харківської міської 

ради (Кузнєцов І. С.) організувати проведення демонтажу 

спеціальних конструкцій згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству «Міськелектротранс-

сервіс» (Штомпель О. М.) здійснити у встановленому по-

рядку:

2.1. Демонтаж спеціальних конструкцій згідно з додат-

ком.

2.2. Публікацію щомісячно до 10 числа інформації 

про демонтовані спеціальні конструкції за минулий мі-

сяць.

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

мадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) 

забезпечити оприлюднення рішення у встановленому по-

рядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на дирек-

тора Департаменту інфраструктури Харківської міської 

ради Кузнєцова І. С.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі статей 78 та 136 Господарського кодексу 

України, підпункту 1 пункту а статті 29 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», урахо-

вуючи клопотання Департаменту житлово-комуналь-

ного господарства Харківської міської ради, Депар-

таменту цифрової трансформації Харківської міської 

ради, звернення комунального підприємства «Жил-

комсервіс» та комунального підприємства «Харків-

ський Дата Центр», керуючись статтею 59 зазначе-

ного Закону, виконавчий комітет Харківської міської 

ради

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з господарського відання комунально-

го підприємства «Жилкомсервіс» нежитлові приміщен-

ня 1-го поверху № 1-:-10, загальною площею 170,4 кв. м, 

у житловому будинку літ. «Б-4» по вулиці Конторській, 35.

2. Передати в господарське відання комунальному під-

приємству «Харківський Дата Центр» нежитлові примі-

щення 1-го поверху № 1-:-10, загальною площею 170,4 

кв. м, у житловому будинку літ. «Б-4» по вулиці Контор-

ській, 35.

3. Управлінню комунального майна та приватизації 

Департаменту економіки та комунального майна Хар-

ківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-

новленому порядку передачу нерухомого майна згідно 

з пунктами 1–2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідо-

ренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-

новленому порядку в п’ятиденний строк з дня його при-

йняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на за-

ступника міського голови — директора Департаменту еко-

номіки та комунального майна Харківської міської ради 

Фатєєва М. І.
Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

На підставі статей 78, 136 та 137 Господарського кодексу 

України, підпункту 1 пункту а статті 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи клопотання 

Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, 

Департаменту адміністративних послуг та споживчого рин-

ку Харківської міської ради, звернення комунального під-

приємства «Сігма» Харківської міської ради та комунально-

го некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня 

№ 7» Харківської міської ради, керуючись статтею 59 зазна-

ченого Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Вилучити з господарського відання комунального 

підприємства «Сігма» Харківської міської ради нежитло-

ві приміщення 1-го поверху № 2-:-12, 14, 15 та 2/3 частки 

приміщення загального користування № 13, загальною 

площею 504,0 кв. м, у нежитловій будівлі літ. «Л-2» по 

Салтівському шосе, 266.

2. Передати в оперативне управління комунальному не-

комерційному підприємству «Міська клінічна лікарня 

№ 7» Харківської міської ради нежитлові приміщення 1-го 

поверху № 2-:-12, 14, 15 та 2/3 частки приміщення загаль-

ного користування № 13, загальною площею 504,0 кв. м, 

у нежитловій будівлі літ. «Л-2» по Салтівському шосе, 266.

3. Управлінню комунального майна та приватизації 

Департаменту економіки та комунального майна Хар-

ківської міської ради (Солошкін В. М.) здійснити в уста-

новленому порядку передачу нерухомого майна згідно 

з пунктами 1–2 рішення.

4. Доручити Департаменту у справах інформації та 

зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідо-

ренко Ю. С.) забезпечити оприлюднення рішення в уста-

новленому порядку в п’ятиденний строк з дня його при-

йняття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на за-

ступника міського голови — директора Департаменту еко-

номіки та комунального майна Харківської міської ради 

Фатєєва М. І.

Міський голова І.О. ТЕРЕХОВ

ДОДАТОК
ДО РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІД 27.02.2023 № 99

ПЕРЕЛІК КОНСТРУКЦІЙ 
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕМОНТАЖУ

№ 
з/п Найменування розповсюджувача реклами Адреса розташування конструкції Тип конструкції Розмір, м Дата 

припису
Номер 
припису Інформаційне поле Район

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Власник невідомий Леся Сердюка вул. 4 Щит на фасаді 3.50 x 0.60 x 1 Салон красоты Салтівський

2 Власник невідомий Пушкінська вул. 21/23 Кронштейн на опорі 1.20 x 0.45 x 2 Beauty Salon Київський

3 Власник невідомий Алчевських вул. 9/11 Щит на фасаді 1.80 x 0.80 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

4 Власник невідомий Свободи вул. 12/16 Щит на фасаді 3.20 x 0.45 x 1 Школа танца Київський

5 Власник невідомий Свободи вул. 12/16 Щит на фасаді 0.90 x 0.90 x 1 Zumba Київський

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

Р І Ш Е Н Н Я

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР»

ПРО ДЕМОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА В ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

ВІД 27.02.2023 № 97

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

ВІД 27.02.2023 № 99

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

ВІД 27.02.2023 № 96
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6 Власник невідомий Свободи вул. 15 Щит на фасаді 0.70 x 0.50 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

7 Власник невідомий Чернишевська вул. 65 Кронштейн на фасаді 1.00 x 0.35 x 2 GYM Київський

8 Власник невідомий Чернишевська вул. 65 Щит на фасаді 4.00 x 0.30 x 1 GYM Київський

9 Власник невідомий Чернишевська вул. 65 Кронштейн на фасаді 1.00 x 0.60 x 2 JOIN UP Київський

10 Власник невідомий Чернишевська вул. 97 Кронштейн на фасаді 0.80 x 0.90 x 2 Турагентство Київський

11 Власник невідомий Мироносицька вул. 70 Кронштейн на фасаді 1.00 x 1.00 x 2 BABYZONE Київський

12 Власник невідомий Мироносицька вул. 34 Щит на фасаді 30.00 x 0.80 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

13 Власник невідомий Мироносицька вул. 24 Щит на фасаді 1.60 x 0.70 x 1 OLKO Київський

14 Власник невідомий Мироносицька вул. 24 Щит на фасаді 1.50 x 0.45 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

15 Власник невідомий Мироносицька вул. 24 Щит на фасаді 1.50 x 0.45 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

16 Власник невідомий Мироносицька вул. 24 Кронштейн на фасаді 0.90 x 3.50 x 2 Рекламне поле відсутнє Київський

17 Власник невідомий Сумська вул. 52 Щит на фасаді 0.45 x 0.60 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

18 Власник невідомий Сумська вул. 47 Кронштейн на фасаді 0.80 x 0.50 x 2 TERMITE Шевченківський

19 Власник невідомий Сумська вул. 49 Щит на фасаді 2.50 x 1.00 x 1 Рекламне поле відсутнє Шевченківський

20 Власник невідомий Сумська вул. 51 Щит на фасаді 0.60 x 1.70 x 1 Рекламне поле відсутнє Шевченківський

21 Власник невідомий Сумська вул. 51 Щит на фасаді 3.00 x 0.25 x 1 Книжный магазин Шевченківський

22 Власник невідомий Сумська вул. 51 Щит на фасаді 0.15 x 1.80 x 1 Подарунки Шевченківський

23 Власник невідомий Конституції м-н 20 Щит на фасаді 3.00 x 0.25 x 1 Харківська… Київський

24 Власник невідомий Скрипника вул. 16 Щит на фасаді 2.50 x 0.65 x 1 Azia Київський

25 Власник невідомий Пушкінська вул. 42 Щит на фасаді 0.60 x 0.50 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

26 Власник невідомий Дарвіна вул. 6 Щит на фасаді 1.20 x 1.60 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

27 Власник невідомий Дарвіна вул. 3/5 Щит на фасаді 0.45 x 1.50 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

28 Власник невідомий Дарвіна вул. 3/5 Щит на фасаді 0.45 x 1.50 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

29 Власник невідомий Мироносицька вул. 25 — Свободи вул. Щит на фасаді 5.00 x 0.70 x 1 САЛОН КРАСИ Київський

30 Власник невідомий Свободи вул. 4 Щит на фасаді 6.50 x 0.60 x 1 НОВАЯ ОПТИКА Київський

31 Власник невідомий Свободи вул. 4 Кронштейн на фасаді 0.60 x 0.60 x 2 Рекламне поле відсутнє Київський

32 Власник невідомий Свободи вул. 4 Щит на фасаді 1.80 x 0.15 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

33 Власник невідомий Свободи вул. 4 Щит на фасаді 3.00 x 0.15 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

34 Власник невідомий Свободи вул. 4 Щит на фасаді 0.50 x 0.80 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

35 Власник невідомий Свободи вул. — Сумська вул. 60 Щит на фасаді 2.50 x 0.45 x 1 Рекламне поле відсутнє Київський

36 Власник невідомий Сумська вул. 68 Щит на фасаді 3.00 x 0.90 x 1 GOROD Київський

37 Власник невідомий Сумська вул. 77/79 Щит на фасаді 1.50 x 0.50 x 1 Рекламне поле відсутнє Шевченківський

38 Власник невідомий Сумська вул. 77/79 Щит на фасаді 1.80 x 0.70 x 1 Рекламне поле відсутнє Шевченківський

39 Власник невідомий Римарська вул. 28 Щит на фасаді 4.00 x 0.50 x 1 ФРАНСУА Шевченківський

40 Власник невідомий Римарська вул. 28 Кронштейн на фасаді 0.70 x 0.70 x 2 OXTOUR Шевченківський

41 Власник невідомий Римарська вул. 23 Щит на фасаді 4.00 x 0.45 x 1 WEET SPICY Шевченківський

42 Власник невідомий Ювілейний просп. 42 Щит на фасаді 2.50 x 0.60 x 1 Стоматолог Салтівський

43 Власник невідомий Ювілейний просп. 42 Щит на фасаді 3.50 x 1.00 x 1 Стоматология для 
всей семьи Салтівський

44 Власник невідомий Ювілейний просп. 42 Щит на фасаді 2.00 x 0.20 x 1 Стоматолог Салтівський

45 Власник невідомий Ювілейний просп. 42 Щит на фасаді 2.50 x 2.50 x 1 Стоматология для 
всей семьи Салтівський

46 Власник невідомий Науки просп. 23 Кронштейн на фасаді 0.70 x 0.80 x 2 ОБМЕН ВАЛЮТ Шевченківський

47 Власник невідомий Науки просп. 22 Щит на фасаді 5.00 x 1.00 x 1 МЯСО Шевченківський

48 Власник невідомий Науки просп. — Данилевського вул. 18 Щит на фасаді 1.80 x 0.60 x 1 Рекламне поле відсутнє Шевченківський

49 Власник невідомий Культури вул. — Данилевського вул. 18 Щит на фасаді 5.00 x 0.60 x 1 Рекламне поле відсутнє Шевченківський

50 Власник невідомий Науки просп. 41/43 Щит на фасаді 4.00 x 0.45 x 1 SIEMENS Шевченківський

51 Власник невідомий Пушкінська вул. 3 Кронштейн на фасаді 0.50 x 0.60 x 2 Fish.Ka Київський

52 Власник невідомий Ювілейний просп. 42 Щит на фасаді 2.50 x 0.60 x 1 Салон красоты Салтівський

53 Власник невідомий Ювілейний просп. 42 Щит на фасаді 2.50 x 0.60 x 1 Салон красоты Салтівський

54 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 3.00 x 2.00 x 1 Стройматериалы Салтівський

55 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 9.00 x 0.50 x 1 Стройматериалы Салтівський

56 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 0.50 x 4.00 x 2 Сантехника Салтівський

57 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 1.20 x 3.00 x 1 Knauf Салтівський

58 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 3.00 x 1.30 x 1 Бойлеры Салтівський

59 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 0.80 x 1.60 x 1 Westen Салтівський

60 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 2.00 x 2.20 x 1 Зображення Салтівський

61 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит виносний 0.60 x 1.00 x 2 Стройматериалы Салтівський

62 Власник невідомий Ювілейний просп. 66 Щит на фасаді 2.20 x 0.50 x 1 Опалення Салтівський

63 Власник невідомий Культури вул. — Данилевського вул. 20 Щит на фасаді 5.70 x 1.70 x 1 Dental clinic Шевченківський

64 Власник невідомий Культури вул. — Данилевського вул. 20 Щит на фасаді 5.50 x 0.50 x 1 Стоматологічна клініка Шевченківський

65 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 62 Щит на фасаді 5.00 x 0.40 x 1 Смак Основ’янський

66 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 62 Щит на фасаді 2.50 x 5.00 x 1 Смак Основ’янський

67 Власник невідомий Людвіга Свободи просп. 40-Б Щит на фасаді 1.00 x 1.30 x 1 Лор Шевченківський

68 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на огорожі 2.50 x 1.50 x 2 Мой офтальмолог Салтівський

69 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на фасаді 0.90 x 1.30 x 1 Мой офтальмолог Салтівський

70 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на фасаді 5.00 x 1.00 x 1 Мой офтальмолог Салтівський

71 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на фасаді 2.50 x 0.60 x 1 Vodafone Немишлянський

72 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на фасаді 2.00 x 0.60 x 1 Химчистка Немишлянський

73 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на фасаді 1.10 x 1.00 x 1 Ремонт Немишлянський

74 Власник невідомий Кузнечна вул. 2 Щит на фасаді  5.00 x 0.50 x 1 Гранит мрамор Основ’янський

75 Власник невідомий Кузнечна вул. 2 Щит на фасаді 2.20 x 2.20 x 1 Паркет пол Основ’янський

76 Власник невідомий Кузнечна вул. 2 Щит на фасаді 2.00 x 1.60 x 1 Лагуна Основ’янський

77 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на фасаді 0.50 x 0.40 x 1 Магазин сток шоп Немишлянський

78 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 25/46 Щит на фасаді 1.20 x 2.00 x 1 Ві Вері Мед Шевченківський

79 Власник невідомий Отакара Яроша вул. 25/46 Щит на фасаді 1.80 x 0.50 x 1 Ві Вері Мед Шевченківський

80 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на фасаді 1.10 x 0.30 x 1 STOCK Немишлянський

81 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на фасаді 0.30 x 0.40 x 1 Рензаччі Немишлянський

82 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на огорожі 0.60 x 0.60 x 1 Ксерокс Немишлянський
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83 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на огорожі 1.30 x 1.00 x 1 Ремонт ювелирных 
изделий Немишлянський

84 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на огорожі 2.00 x 1.40 x 1 Одежда на вес Немишлянський

85 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на огорожі 1.60 x 1.20 x 1 Ремонт ювелирных 
изделий Немишлянський

86 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит виносний 1.10 x 0.70 x 2 Сток-шоп Немишлянський

87 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит виносний 0.30 x 1.00 x 2 Ксерокс Немишлянський

88 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит виносний 0.70 x 1.00 x 1 Перелік Немишлянський

89 Власник невідомий Героїв Харкова просп. 190/1 Щит на існуючій 
споруді 0.30 x 1.50 x 1 Распродажа Немишлянський

90 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на фасаді 3.00 x 0.60 x 1 REAL TIME Салтівський

91 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на фасаді 3.00 x 0.60 x 1 REAL TIME Салтівський

92 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на фасаді 3.00 x 0.60 x 1 REAL TIME Салтівський

93 Власник невідомий Ювілейний просп. 67-Б Щит на фасаді 0.50 x 2.20 x 1 REAL TIME Салтівський

94 Власник невідомий Культури вул. — Данилевського вул. 20 Щит на фасаді 5.70 x 1.20 x 1 Жемчуг Шевченківський

95 Власник невідомий Ювілейний просп. 44 Щит на фасаді 2.50 x 0.60 x 1 Афина Салтівський

96 Власник невідомий Ювілейний просп. 45-Б Щит на фасаді 3.00 x 1.00 x 1 SPESHKA Салтівський

97 Власник невідомий Ювілейний просп. 45-Б Щит виносний 0.50 x 1.00 x 2 SPESHKA Салтівський

98 Приватне підприємство «СВ» Петра Григоренка просп. 7 Щит на фасаді 15.00 x 1.00 x 1 26.10.2022 3/26 SV dent стоматология Немишлянський

99 Товариство зобмеженою відповідальністю «Валеороксі» Василя Мельникова вул. 5 Щит на фасаді 4.30 x 0.58 x 1 26.10.2022 3/30 Стоматологическая 
клиника Немишлянський

100 Товариство зобмеженою відповідальністю «Валеороксі» Василя Мельникова вул. 5 Кронштейн на фасаді 0.60 x 0.60 x 2 26.10.2022 3/30 Стоматологическая 
клиника Немишлянський

101 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Зубна клініка на Армійській» Ощєпкова вул. 4 Щит на фасаді 3.00 x 0.70 x 1 26.10.2022 3/29 На Ощепкова Немишлянський

102 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Зубна клініка на Армійській» Ощєпкова вул. 4 Щит на фасаді 4.00 x 1.50 x 1 26.10.2022 3/29 Когда сравнивают Немишлянський

103 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Зубна клініка на Армійській» Ощєпкова вул. 4 Щит на фасаді 4.00 x 1.50 x 1 26.10.2022 3/29 Мы любим наших 

пациентов! Немишлянський

104 Товариство з обмеженою відповідальністю «Тек «Агент» Гімназійна наб. 18 Щит на фасаді 17.80 х 1.00 х 1 11.11.2022 3/35 Авто из США Основ’янський

105 Фізична особа — підприємець 
Антіпатров Євген Миколайович Загородня вул. 68 Дахова конструкція 110.00 x 3.00 x 1 14.09.2022 3/16 Дом быта, ремонт, 

медвежатники Салтівський

106 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді 2.00 x 4.00 x 1 14.11.2022 3/36 Лучшее место для 
твоего отдыха Шевченківський

107 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Нестандартна 
рекламна конструкція  4.00 x 2.00 x 1 14.11.2022 3/36 Paparazzi Шевченківський

108 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит на огорожі  1.00 x 0.25 x 1 14.11.2022 3/36 Restaurant Шевченківський

109 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит на огорожі  1.20 x 0.40 x 1 14.11.2022 3/36 Paparazzi Шевченківський

110 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит на огорожі  1.20 x 0.25 x 1 14.11.2022 3/36 Pry-party bar Шевченківський

111 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит стаціонарний  5.00 x 0.60 x 1 14.11.2022 3/36 Paparazzi Шевченківський

112 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді  5.00 x 1.00 x 1 14.11.2022 3/36 Karaoke Шевченківський

113 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Дахова конструкція  1.50 x 0.50 x 1 14.11.2022 3/36 Авторська пекарня Шевченківський

114 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Дахова конструкція  1.50 x 0.50 x 1 14.11.2022 3/36 Авторська пекарня Шевченківський

115 Фізична особа — підприємець Вовченко Ігор Ігорович Сумська вул. 81/1 Щит на фасаді  4.00 x 1.00 x 1 14.11.2022 3/36 Paparazzi Шевченківський

116 Фізична особа — підприємець 
Колузаєв Вячеслав Олександрович Стадіонний пр-д 11 Щит на фасаді  3.50 x 0.90 x 1 19.10.2022 3/19 Пивноє рємєсло Немишлянський

117 Фізична особа — підприємець 
Колузаєв Вячеслав Олександрович Стадіонний пр-д 11 Кронштейн на фасаді  0.90 x 0.90 x 2 19.10.2022 3/19 Пивноє рємєсло Немишлянський

118 Фізична особа — підприємець 
Колузаєв Вячеслав Олександрович Стадіонний пр-д 11 Щит виносний  0.50 x 1.00 x 2 19.10.2022 3/19 Пивное ремесло Немишлянський

119 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді  2.00 x 1.00 x 1 23.11.2022 3/38 Фотоуслуги Немишлянський

120 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді  1.00 x 1.60 x 1 23.11.2022 3/38 Фотоуслуги Немишлянський

121 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді  1.20 x 1.10 x 1 23.11.2022 3/38 Сувенирная продукция Немишлянський

122 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на огорожі  2.00 x 0.60 x 2 23.11.2022 3/38 Фотоуслуги Немишлянський

123 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на огорожі  2.00 x 0.60 x 2 23.11.2022 3/38 Сувенирная продукция Немишлянський

124 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді  1.60 x 0.60 x 1 23.11.2022 3/38 Фото на документы Немишлянський

125 Фізична особа — підприємець 
Король Руслан Миколайович Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді  1.60 x 0.60 x 1 23.11.2022 3/38 Фото Немишлянський

126 Фізична особа — підприємець Мірза Ірина Андріївна Людвіга Свободи просп. 36 Щит на фасаді  0.40 x 6.00 x 1 26.12.2022 3/2 Медтехніка Шевченківський

127 Фізична особа — підприємець Мірза Ірина Андріївна Людвіга Свободи просп. 36 Щит на фасаді  1.00 x 2.20 x 1 26.12.2022 3/2 Медтехніка Шевченківський

128 Фізична особа — підприємець Мірза Ірина Андріївна Петра Григоренка просп. 3 Щит виносний  0.40 x 1.30 x 2 26.10.2022 3/28 Медтехніка Немишлянський

129 Фізична особа — підприємець 
Мухопад Олександр Володимирович Харківських Дивізій вул. 20 Щит виносний 0.50 х 0.70 х 2 23.11.2022 3/37 Оптика … Немишлянський

130 Фізична особа — підприємець 
Письменний Тарас Олександрович Отакара Яроша пров. 16 Щит на фасаді  2.20 x 1.00 x 1 19.10.2022 3/21 Мир стоматологии Шевченківський

131 Фізична особа — підприємець 
Проноза Людмила Володимирівна Стадіонний пр-д 11 Щит на фасаді  3.00 x 0.50 x 1 26.10.2022 3/25 Каблучок Немишлянський

132 Фізична особа — підприємець Рябцев Сергій Дмитрович Людвіга Свободи просп. 39 Щит на фасаді  3.00 x 1.50 x 1 26.10.2022 3/24 Оптика медтехніка Шевченківський

133 Фізична особа — підприємець Рябцев Сергій Дмитрович Людвіга Свободи просп. 39 Щит на фасаді  8.00 x 1.00 x 1 26.10.2022 3/24 Медтехніка оптика Шевченківський

134 Фізична особа — підприємець Рябцев Сергій Дмитрович Людвіга Свободи просп. 39 Щит на фасаді  5.00 x 3.50 x 1 26.10.2022 3/24 Optikal shop Шевченківський

135 Фізична особа — підприємець Рябцев Сергій Дмитрович Людвіга Свободи просп. 39 Щит виносний  0.60 x 1.30 x 2 26.10.2022 3/24 Зображення людини Шевченківський

136 Фізична особа — підприємець Сойко Олена Сергіївна Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді 8.50 х 0.92 х 1 26.10.2022 3/27 Staleks Немишлянський

137 Фізична особа — підприємець Сойко Олена Сергіївна Петра Григоренка просп. 3 Щит на фасаді 2.10 х 0.92 х 1 26.10.2022 3/27 Заточка инструмента Немишлянський

138 Фізична особа — підприємець 
Соловов Єгор Володимирович Сумська вул. 26 Щит на фасаді 4.00 х 3.00 х 1 26.12.2022 3/3 Магазин спортивного 

питания Київський

139 Фізична особа — підприємець Чернишова Алла Іванівна Героїв Сталінграда просп. 173 Щит на фасаді  2.00 x 0.50 x 1 19.10.2022 3/20 Стоматолог Слобідський

140 Фізична особа — підприємець Чернишова Алла Іванівна Героїв Сталінграда просп. 173 Щит на фасаді  1.40 x 2.00 x 1 19.10.2022 3/20 Все виды 
стоматологических услуг Слобідський

141 Фізична особа — підприємець Чернишова Алла Іванівна Героїв Сталінграда просп. 173 Щит на фасаді  0.60 x 0.35 x 1 19.10.2022 3/20 Стоматологический 
кабинет Слобідський

Директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради І.С. КУЗНЄЦОВ
Заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
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Ãîðîñêîï íà 4 ìàðòà
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Появится желание больше помогать окружающим 

или заняться благотворительностью. Рекомендуется из-

бегать конфликтов, особенно если они спровоцирова-

ны вашими недоброжелателями. В работе или обучении 

придется приложить усилия.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Сегодня на редкость удачный день. Вас ожидает много 

приятных моментов. Вы будете веселыми, остроумны-

ми и общительными собеседниками, что поможет улуч-

шить ваш бизнес. И еще помните, что ваш успех зависит 

от умения находить компромиссы.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Начало весны — идеальное время для обучения. Мож-

но браться за любые проекты. Кроме того, ближайшие 

недели — подходящий период для смены рода деятель-

ности или места работы. В личной жизни не прини-

майте поспешных решений, особенно на эмоциях.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Хорошее самочувствие и уверенность в своих силах 

помогут справиться с любыми делами. Только не стоит 

перегружаться, поручите часть домашней работы детям. 

Они с радостью вам помогут. Звезды не рекомендуют да-

вать денег взаймы и совершать крупные покупки.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Успехи Львов будут зависеть от того, насколько бы-

стро вы будете реагировать на новые вызовы. Не распы-

ляйтесь на тысячу дел сразу, сосредоточьтесь на чем-то 

одном и доведите его до конца. Одиноких представи-

телей знака ждет новое знакомство.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Вы открыты к общению, что наилучшим образом от-

разится на профессиональной сфере, а также личной 

жизни. Девам рекомендуется с началом весны найти 

новое хобби — записаться на танцы или в спортзал. Это 

поможет снимать напряжение и поддерживать здоровье.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День обещает быть полон позитива, романтики и оп-

тимизма. Прекрасный период для прогулок, занятий 

спортом. Ожидаются важные события, связанные с ва-

шей второй половинкой или близкими друзьями.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Часть времени придется уделить потребностям близ-

ких или детей. А вот в личной жизни захочется прово-

дить больше времени с любимым человеком. Особенно 

сложно придется тем представителям знака, которые 

находятся в отношениях на расстоянии.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Благодаря поддержке близких или родителей вы смо-

жете успешно завершить важное дело, поэтому не бой-

тесь обращаться за помощью. Постарайтесь в этот вы-

ходной выкроить время для себя: отдохнуть и как-ни-

будь развлечься.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Сегодня звезды сулят перспективные знакомства 

и новые возможности. Главное — принимать правиль-

ные решения и проводить время с людьми, которые вас 

действительно радуют.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Несмотря на то что вы поглощены поиском новых 

средств заработка, не забывайте о семье. Больше вре-

мени уделяйте детям. И вообще, пора бы подумать об 

отпуске. Одиноким Водолеям стоит присмотреться 

к ближнему кругу: возможно, ваша судьба совсем рядом.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
У партнера сложится впечатление, что вы ходите по 

кругу и никак не можете поговорить. А ведь у вас нако-

пилось много ситуаций, которые стоило бы обсудить. 

Организуйте романтический ужин или свидание. Ваша 

задача — настроить пульс в отношениях.
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По горизонтали: 7. Двубортная домаш-

няя или форменная куртка. 8. Женское имя. 

9. Военнослужащий, стоящий на посту. 

10. Кисломолочный продукт. 11. Вознагра-

ждение за труд. 14. Народный и бальный пар-

ный танец. 15. Одна из древнейших и основ-

ных врачебных специальностей. 16. Оптиче-

ский прибор для рассматривания удаленных 

предметов. 19. Виртуозная музыкальная пье-

са для клавишного инструмента. 23. Художе-

ственное изделие, вещь как память о посеще-

нии страны, какого-нибудь места. 24. Унос 

веществ с поверхности твердого тела пото-

ком горячего газа. 25. Музыкант-струнник. 

26. Газетно-журнальный жанр — краткое со-

общение о факте. 27. В некоторых странах: 

название народного ополчения. 28. Препа-

рат, применяемый для предохранительных 

или лечебных прививок.

По вертикали: 1. Опекун, попечитель. 

2. Ядовитый гриб. 3. Цирковой гимнаст. 

4. Знак препинания. 5. Химический элемент, 

металл. 6. Чертежный инструмент. 12. Должностное 

лицо, контролирующее правильность и законность 

действий. 13. Верх головы декоративных канареек. 

14. Химическое соединение. 17. Работа производи-

мая органом, организмом. 18. Пересмотр чего-нибудь 

с целью внесения коренных изменений. 19. Гнет, на-

силие, произвол. 20. Сцепка судов для рукопашного 

боя, применявшаяся во времена гребного и парусного 

флотов. 21. Персонаж романа Д. Дефо. 22. Высокий 

детский голос.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 7. Тужурка. 8. Валерия. 9. Часовой. 10. Ряженка. 11. Гонорар. 14. Кадриль. 15. Терапия. 16. Бинокль. 

19. Токката. 23. Сувенир. 24. Абляция. 25. Скрипач. 26. Хроника. 27. Милиция. 28. Вакцина.

По вертикали: 1. Куратор. 2. Мухомор. 3. Акробат. 4. Запятая. 5. Серебро. 6. Циркуль. 12. Ревизор. 13. Шапочка. 

14. Кислота. 17. Функция. 18. Ревизия. 19. Тирания. 20. Абордаж. 21. Пятница. 22. Дискант.

Додати у своє помешкання нотку української 
культури — це завжди гарна ідея. Тим паче, 
що це не лише модно, а й красиво та 
не потребує великих витрат.

ГГ
оловний тренд сезону — пере-

осмислення національної автенти-

ки. У гонитві за світовими тенден-

ціями ми можемо забувати про не менш 

стильні елементи традиційного україн-

ського декору. Пропонуємо вашій увазі пе-

релік не зовсім звичних предметів інтер'єру, 

які можуть стати окрасою вашого дому.

 ЛЯЛЬКА-МОТАНКА. Якщо вам хочеться до-

дати лише маленький етнічний акцент, то лялька-

мотанка — ідеальний варіант. Такий виріб не потре-

бує багато місця, але точно стане «родзинкою» кім-

нати. До того ж кожна мотанка має особливу енерге-

тику та може стати особистим оберегом.

 КИЛИМИ. По-особливому по-

єднати сучасність та елементи давньої 

історії можна навіть у мінімалістичному 

інтер'єрі, якщо додати до нього витон-

чені художні предмети. Килими — пре-

красний варіант, особливо якщо вони 

ручної роботи, виконані з натуральної 

вовни на вінтажних машинах.

В Україні та світі є доволі багато ки-

лимарських брендів, які відроджують 

цю традицію. Такі вироби є не тільки красивими, але 

й будуть служити вам довго, якщо правильно за ни-

ми доглядати — навіть впродовж кількох поколінь.

 ПІРАМІДАЛЬНІ «ПАВУКИ». Пірамідаль-

ний «павук» — майже невагома підвісна конструк-

ція, виготовлена з соломи. Перед зимовими свята-

ми, таємно зібравшись, дівчата нарізали різних роз-

мірів соломинки, нанизували їх на нитки і форму-

вали з них різноманітні квадратики та кубики. Тоді 

«павуків» вважали символом працьовитості та зби-

рачем негативної енергії. Такий аксесуар можна ви-

готовити самостійно або замовити в етномагазинах. 

Без сумніву, він обов’язково посяде особливе місце 

у помешканні та обов'язково додасть йому шарму.

 ПОСУД. Справжньою гордістю 

українського побуту завжди був гар-

ний посуд із натуральних матеріалів, 

вигадливо розписаний орнаментами. 

Кераміка ручної роботи з високоякіс-

ної глини принесе тепло та затишок 

у ваш дім, оскільки насичена живою 

енергією природи та любов’ю майстра. 

Кожна річ є не лише витвором мисте-

цтва, а й практичним, функціональ-

ним предметом домашнього побуту.

 ЛІЖНИКИ. Ліжник — це вовняний тканий 

виріб, з візерунком і ворсом з одного або обох боків. 

Їх ще називають «гуцульськими ковдрами». Ліжники 

дуже поширені: ними застеляють ліжка, лави, взим-

ку кладуть поверх ковдри. Вони виготовлені з нату-

ральної вовни, тому трохи «кусаються».

Ліжники не втрачають актуальності жодного сезо-

ну, а цьогоріч вони практично «маст-хев» — не тіль-

ки гарні, а й теплі та функціональні.

Â ÓÊÐÀÂ ÓÊÐÀЇЇÍÑÜÊÎÌÓ ÑÒÈËIÍÑÜÊÎÌÓ ÑÒÈËI
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