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Н
а месте прилета — ни одно-

го военного или инфраструк-

турного объекта. Только жи-

лые дома и городская инфраструкту-

ра, отметил Харьковский городской 

голова Игорь Терехов.

На место происшествия выезжали 

прокуроры Шевченковской окруж-

ной прокуратуры Харькова и  сле-

дователи ХРУП № 3 ГУНП в  Харь-

ковской области. Начато досудебное 

расследование по факту нарушения 

законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 

УК Украины).

— Российский агрессор продол-

жает терроризировать мирное насе-

ление, используя свои гнусные подлые методы. Целится специ-

ально по критической инфраструктуре. На этот раз зафиксирован 

удар по Шевченковскому району. В результате частично разруше-

но интернатное учреждение. В жилых домах вокруг выбиты стек-

ла, повреждены автомобили. К сча-

стью, никто не пострадал. В  насто-

ящее время ведутся работы по лик-

видации последствий вражеского 

обстрела, — проинформировал мэр.

Игорь Терехов также сообщил, что 

энергетики и  коммунальщики про-

должают работать над возобновле-

нием движения наземного пасса-

жирского электротранспорта.

— К сожалению, есть серьезные 

повреждения трансформаторных 

подстанций и перебои с напряжени-

ем. Но мы делаем все возможное, 

чтобы как можно скорее восста-

новить транспортные маршруты и 

обеспечить харьковчан всеми необходимыми комфортными усло-

виями. С поставленной задачей справляемся. Сначала запустили 

троллейбусы, на следующий день — трамваи. Держимся и верим 

в лучшее!

15 МАРТА ОКОЛО 10 ЧАСОВ УТРА ОККУПАНТЫ НАНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ШЕВЧЕНКОВСКОМУ 
РАЙОНУ. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, РОССИЯНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ГОРОД РАКЕТАМИ С300 С ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ÓÑÈËÈÌ 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ 

ÏÎÇÈÖÈÈ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел встречу с делегацией 
Республики Польша, в состав которой вошли 

государственный секретарь Канцелярии Президента 
Республики Польша — руководитель Бюро по 

международной политике Марцин Пшидач, министр 
по делам ЕС Республики Польша Шимон Шинковский 

вель Сенк и министр — член Совета министров 
Польши Михал Дворчик.

Андрей Ермак подчеркнул, что одной из самых 

сложных проблем, вызванных полномасштабной 

агрессией рф, ста-

ло массовое по-

хищение россией 

украинских детей. 

В этом контексте 

было положитель-

но отмечено наме-

рение Польши по-

ложить начало сов-

местной с Евро-

пейской комисси-

ей инициативе с 

целью объедине-

ния усилий, сбора доказательств, определения пу-

тей поиска похищенных детей и привлечения к от-

ветственности лиц, виновных в этом преступлении.

В ходе встречи был обсужден широкий круг во-

просов в сфере оборонной поддержки Украины, 

европейской и евроатлантической интеграции 

и участия Польши в восстановлении нашей страны.

Глава ОП проинформировал польскую сторону 

о ситуации на фронте и поблагодарил за весомую 

оборонную поддержку, в частности за лидерскую 

роль Польши в создании танковой коалиции:

— Международные коммуникации очень важны 

и для того, чтобы усилить нашу оборону, и для то-

го, чтобы усилить украинские позиции в борьбе за 

справедливость.

Руководитель ОП поблагодарил представителей 

Республики Польша за привлечение их государства 

к восстановлению территорий, освобожденных от 

захватчиков. В этом контексте стороны обсудили 

конкретные проекты, в работе которых Варшава 

готова быть одним из лидеров. В ходе переговоров 

также был скоординирован график контактов на 

высшем уровне на ближайшую перспективу.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕМЬЕРМИНИСТРОМ 
ИСЛАНДИИ КАТРИН ЯКОБСДОТТИР. СТОРОНЫ ПРЕДМЕТНО ОБСУДИЛИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЮ 
УКРАИНСКОЙ ФОРМУЛЫ МИРА

В
ладимир Зеленский проинформировал главу пра-

вительства Исландии о ситуации на фронте, от-

метив важность поддержки Украины всеми парт-

нерами и союзниками в борьбе с захватчиком.

Глава государства акцентировал внимание на вопросе 

привлечения россии к ответственности за военные пре-

ступления, геноцид, преступления против человечности 

и преступление агрессии, совершенные в Украине. Также 

было уделено внимание мерам, предпринимаемым с це-

лью создания реестра ущерба, нанесенного российской 

агрессией, и полноценного компенсационного механиз-

ма, в частности в контексте подготовки к саммиту глав го-

сударств и правительств стран Совета Европы в Рейкья-

вике.

Участники встречи также обсудили ход восстановления 

Украины. Президент акцентировал внимание на перспек-

тивах использования опыта и экспертизы Ис-

ландии в сфере «зеленой» энергетики и пригла-

сил исландский бизнес уже сейчас инвестиро-

вать в соответствующие проекты в нашей стра-

не.

Не остались без внимания и вопросы ядерной 

безопасности, сознательно поставленной под 

угрозу атаками россии на гражданские ядерные 

объекты в Украине и захватом агрессором Запо-

рожской АЭС. Констатировали, что эта ситуа-

ция создает непосредственную ядерную угрозу 

далеко за пределами Украины.

Глава государства отдельно поднял вопрос 

о важности признания парламентом Исландии Голодомо-

ра геноцидом украинского народа. Первые шаги к этому 

уже сделаны официальным Рейкьявиком.

По результатам встречи была подписана Совместная 

декларация Президента Украины Владимира Зеленского 

и Премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÈÑËÀÍÄÈÈ — 
Â ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÓ ÓÊÐÀÈÍÛ

13 березня відбулася онлайн-
зустріч Харківського міського 
голови Ігоря Терехова 
і мера міста Інсбрук Георга 
Віллі. Сторони обговорили 
майбутню співпрацю та 
запросили один одного у гості.

Х
арків завжди нази-

вали містом-студен-

тів, центром науки 

та освіти в Україні. Аби опа-

новувати нові професії, до 

мегаполісу приїжджали мо-

лоді люди з різних країн світу, 

бо тут — майже сотня вишів найрізноманітніших галузей, 

багатовікові напрацювання, сучасні лабораторії, бібліоте-

ки. До війни в Харкові налічували близько 300 тисяч сту-

дентів, розповів міський голова Ігор Терехов:

— Харків — дуже потужний університетський центр, 

має великий потенціал. Я вважаю, що доцільно було б кон-

тактувати з вашими учбовими закладами. І ця співпраця, 

на мій погляд, мала б результат.

Своєю чергою Георг Віллі зізнався, що захоплюється ви-

тримкою та силою харків’ян. Але розуміє, що люди потре-

бують постійної підтримки 

від міжнародної спільноти. 

Тож раніше передали місту 

20 потужних генераторів, на-

давали гуманітарну допомо-

гу, тепер готові й до співпраці 

між університетами.

— Я би хотів відвідати Хар-

ків разом із університетською 

групою. Ми дочекаємося за-

кінчення війни, продовжу-

ючи підтримувати харків’ян, 

будемо сподіватися на пере-

могу, — сказав він.

Також Інсбрук планує до-

помогти нашому місту з відновленням об’єктів, які по-

страждали внаслідок російської агресії.

Ігор Терехов подякував громаді Інсбрука за надану допо-

могу та запросив міську владу приєднатися до відновлення 

Харкова після закінчення війни:

— Запрошую ваші підприємства, ваш бізнес до участі 

у відновленні Харкова. Вже зараз ми будуємо великі плани 

на майбутнє і створюємо інвестиційно привабливі умови 

для роботи. Запрошую вас відвідати наше місто, як тільки 

тут стане спокійніше. Ви будете приємно здивовані.

Харьковские теплоэнергетики до сих пор устраняют 
последствия недавнего блекаута. За одни только 
сутки 13 марта рабочие КП «Харьковские тепловые 
сети» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС отработали 917 заявок 
граждан, поступивших в информационно-диспетчерскую 
службу «1562» и в колл-центр предприятия.

Т
акой рост количества обращений обусловлен по-

следствиями ракетного обстрела, произошедшего 

9 марта, отметили в ХТС:

— Параллельно с проведением восстановительных ра-

бот также модернизируем систему отопления. В настоя-

щее время установлено более 3 тыс. автоматических раз-

воздушивателей, продолжается замена транзитов в подва-

лах домов.

Предприятие готовится к ремонтной кампании, которая 

должна начаться сразу после окончания отопительного се-

зона. В частности, в планах — реконструкция котельных 

на Северной Салтовке, которые, несмотря на разрушения, 

сейчас продолжают давать тепло и горячую воду.

IÍÑÁÐÓÊ — ÕÀÐÊÎÂÓ

Â ÏËÀÍÀÕ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß 

Співробітництво з Інсбруком почалося у жовтні 2022 року, коли до Почесного консула України у місті Інсбрук 
Вальтера Пейєра звернувся Посол України в Австрії Василь Химинець з проханням про сприяння у наданні 
генераторів для Харкова. Депутати міськради Інсбрука одноголосно ухвалили рішення про виділення 
коштів на закупівлю 20 генераторів та двох трансформаторів, які у грудні 2022 року було передано 

КП «Харківські теплові мережі».
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ЯКЩО Є ЗАТРИМКИ 
ВИПЛАТ

У Мінсоцполітики повідомили, що у лютому було 
виплачено допомогу ВПО на суму більше 6 мільярдів 
гривень. Однак через деякі причини не всі змогли 

вчасно отримати виплати.

У лютому 2023 року завершено фінансування допо-

моги на проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Уся сума допомоги склала загалом 6,3 мільярда гри-

вень.

Через що можуть бути затримки?

У міністерстві заявили, що є деякі ключові причи-

ни, через які могла відбутися затримка виплат:

— Могла здійснюватися додаткова перевірка та 

уточнення даних щодо виплат для ВПО, адже ще ми-

нулого року вся інформація знаходилася у старих ін-

формаційних системах.

— Запровадили нову інформаційну систему, а отже, 

знадобився час для того, щоб навчити органи соцза-

хисту працювати з нею.

Крім того, реєстри для ВПО щодо виплат форму-

ються щомісяця до 2, 12 та 22 числа. Саме тому ВПО 

можуть отримати допомогу у різні періоди. Також на 

час нарахування виплати впливає те, чи вчасно органи 

місцевої влади подають реєстри.

Важливо! Якщо у вас виникли питання щодо за-

тримки чи невиплати допомоги, звертайтеся до орга-

нів соцзахисту за місцем перебування на обліку. Якщо 

питання не вдалося вирішити, за роз'ясненнями й по 

допомогу слід звернутися до Національної соціальної 

сервісної служби України листом або за номером (044) 

289-87-89.

Нагадаємо, зараз у Харкові проживають близь-

ко 80 тис. внутрішньо переміщених осіб. За словами 

Харківського міського голови Ігоря Терехова, людей 

забезпечують житлом у гуртожитках і намагаються 

створити їм комфортні умови для проживання: «У нас 

є багато гуртожитків, в яких ми розселяємо не тільки 

тих харків'ян, які постраждали, але й людей, які при-

їхали до нас з деокупованих територій, з Харківської, 

Луганської та Донецької областей, з частини Запо-

різької області».

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА СОЗДАЛА МНОГО ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА 
СВЕРНУЛИ РАБОТУ БОЛЕЕ 1991 ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕМЕСТИЛИ БИЗНЕС ИЗ ХАРЬКОВА 
И ИЗМЕНИЛИ СВОЙ НАЛОГОВЫЙ АДРЕС В ДРУГУЮ ОБЛАСТЬ ИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ГРОМАДУ 239 ФЛП

В
месте с тем в Харькове продолжают откры-

вать новые бизнесы, что дает возможность 

восстанавливать экономику города. В тече-

ние января-февраля 2023 года изъявили желание 

начать собственное дело и официально зарегистри-

ровали свой бизнес 1573 физических лица-предпри-

нимателя. Кроме того, за этот же период 317 ФЛП 

(преимущественно с деоккупированных территорий) 

выбрали Харьков в качестве новой локации для своей 

деятельности и изменили налоговый адрес. «Мест-

ный бизнес наполняет бюджет, создает рабочие места 

и много волонтерит. Поэтому городской совет всегда 

поддерживает предпринимателей Харькова и пытает-

ся аккумулировать все возможные ресурсы для вне-

дрения новых инициатив, возобновления экономи-

ческих процессов и возвращения бизнеса в город, — 

отметили в Департаменте административных услуг 

и потребительского рынка Харьковского горсовета».

ÐÅÑÓÐÑÛ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

Согласно ежедневным результатам исследований 
лаборатории санитарно-эпидемиологического 
контроля КП «Харьковводоканал» Департамента по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности города 
ХГС, качество водопроводной воды соответствует 
всем санитарно-гигиеническим нормам.

А
нализируется вся водопроводная сеть, 

по которой вода поступает потребите-

лям, проживающим в многоэтажных до-

мах и в частном секторе. Начальник лаборатории 

Андрей Стародубов рассказал, что пробы берутся 

в накопительных резервуарах чистой воды, насос-

ных и подкачивающих водопроводных станциях, 

водоразборных колонках:

— Ежедневно идет отбор более 40 проб воды. 

Проводим измерения всех показателей качества 

в соответствии с санитарными нормами и стандар-

тами. Отмечу, что за период военных действий качество 

водопроводной воды, поступающей в квартиры харь-

ковчан, значительно не ухудшилось. Бывают временные 

ухудшения, в частности, после прекращения подачи воды 

в сети и последующего возобновления, но это кратковре-

менное явление. А изменения, связанные с погодными 

условиями и сезонами, происходят постоянно, ежегодно.

Андрей Стародубов также отметил, что при отключе-

нии электроэнергии лаборатория продолжает работать 

и выполнять возложенные функции автономно, исполь-

зуя генератор.

Кроме того, перед подачей в город вода проходит 

все необходимые предварительные этапы очистки на 

комплексах «Донец» и «Днепр».

Рабочие КП «Комплекс по 
вывозу бытовых отходов» 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства ХГС 
наводят порядок на территории 
частного сектора Киевского 
района.

Ч
астный сектор Киев-

ского района примы-

кает к ул. Шевченко, 

на которую в первые дни вой-

ны прорвалась диверсионная группа оккупантов.

— Бытовые отходы с улиц Кисловодской, Каринской, 

Луганской, Сагайдачного и других в начале войны из-за 

боевых действий вывозили частично. Сейчас же мусор 

забирают два раза в неделю — 

по понедельникам и пятни-

цам. Ежемесячно вывозится 

63 куб. м отходов. Накануне 

на этом маршруте работала 

бригада в составе водителя Бо-

гдана Василишина, грузчиков 

Александра Гущина и Ива-

на Жилина, — рассказали на 

предприятии.

В КП «КВБО» просят жи-

телей частного сектора соблю-

дать график вывоза бытовых отходов и не оставлять их 

в пакетах перед домами, а водителей — парковать свои 

автомобили таким образом, чтобы не мешать проезду 

спецтранспорта.

По информации Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской 
области, на начало 2023 года в Харькове работало 119 743 ФЛП. По состоянию на 1 марта 
количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило 119 215 человек.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ 
×ÀÑÒÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÒÑß
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В
мотивованим і патріотично налаштованим гро-

мадянам, незалежно від їхнього рівня підготовки, 

доступна велика кількість інструментів для того, 

щоб знайти своє місце в лавах ЗСУ.

 ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ
Служба за контрактом в Збройних силах України — 

це одна з головних можливостей долучитися до захисту 

України від російських окупантів. Контракт передбачає 

добровільний вступ людини до Збройних сил.

 Кого беруть?
Укласти контракт може строковик (за його власним ба-

жанням), людина без досвіду служби у військах (таких лю-

дей відправляють спочатку на 3-місячну підготовку до на-

вчальних центрів і лише після цього до бойових військо-

вих частин для подальшого виконання завдань) і люди, 

які проходили строкову службу.

Також контракт може укласти людина з іноземним гро-

мадянством. У неї буде така додаткова опція, як звільнен-

ня за власним бажанням. В українських контрактників та-

кої можливості немає.

До бажаючих вступити на службу за контрактом є обме-

ження за віком — від 18 до 40 років.

 На який термін укладається контракт?
Строк укладення контракту під час воєнного стану для 

осіб рядового складу становить 3 роки. Для сержантсько-

старшинського — від 3 до 5 років. Для офіцерів — до 5 ро-

ків. А офіцерів з військовими спеціальностями — 10 років.

Також почали практикувати укладення контрактів «до 

завершення військового стану».

Залишити службу після завершення строку дії контрак-

ту зараз неможливо — всі контракти автоматично пролон-

говані на час дії воєнного стану.

Деталі можна дізнатись на сайті Міністерства оборо-

ни України. Охочим укласти контракт слід звернути-

ся до територіальних центрів комплектування та соці-

альної підтримки з військово-обліковим документом, 

пройти професійно-психологічний відбір і медичну 

комісію.

 Куди беруть?
Головна перевага у службі за контрактом — можливість 

обрати підрозділ для проходження служби, а також спе-

ціальність. Така служба є перспективною, бо контрактни-

ки — кістяк армії.

 Які завдання треба виконувати?
Контрактники ЗСУ — це основа української армії. Тут 

зосереджена велика кількість спеціальностей: механіки-

водії, розвідники, стрільці, артилеристи, кухарі, медики, 

зв'язківці, ремонтники тощо. Тому і функціонал у конт-

рактників максимально широкий.

 Яка зарплата?
Мінімальне грошове забезпечення контрактника ста-

новить 10 200 гривень. А також є надбавка — 30 тисяч гри-

вень за військовий стан. І 70 тисяч гривень для тих, хто 

безпосередньо бере участь у бойових діях.

 Які пільги?
Служба за контрактом має певні бонуси — це пільги. І во-

ни дуже суттєві. Наприклад, контрактники мають право на 

придбання житла під пільгову іпотеку — 3% річних. А ще 

вони мають право на безоплатне отримання вищої освіти.

 МОБІЛІЗОВАНІ
Зараз мобілізовані громадяни — це значна частка Зброй-

них сил України. Можливості і завдання мобілізованих 

фактично такі ж, як і у контрактників. Вони беруть участь 

у бойових діях, для них також передбачено кар'єрний зріст 

і підвищення у званні.

 Кого беруть?
Військовослужбовців, що знаходяться в запасі, колиш-

ніх військових, що зараховані до першочергового резерву, 

цивільних осіб, що підлягають мобілізації згідно з чинним 

законодавством, і добровольців.

 У чому особливості?
Мобілізовані не мають такого права вибору спеціаль-

ностей, як контрактники. Проте мобілізованим доступні 

опції переведення на службу за контрактом в ЗСУ. Є і до-

даткова, порівняно з контрактниками, опція для зали-

шення служби — у зв'язку з сімейними обставинами. На-

приклад, при народженні третьої дитини. Контрактники 

такої опції не мають.

 Термін служби?
Терміну перебування у війську в межах мобілізації за-

раз не знає ніхто. Можливо, після закінчення дії воєнного 

стану. Або ж до демобілізації.

 Яка зарплата?
Аналогічна з контрактниками.

 «ГВАРДІЯ НАСТУПУ»
Зараз ведеться активний набір людей до «Гвардії насту-

пу» — проєкту Міністерства внутрішніх справ України, 

який полягає у формуванні штурмових бригад у складі 

Нацгвардії, Нацполіції і Державної прикордонної служби.

 Кого беруть?
Приєднатись до неї може фактично кожен. Або ж, як мі-

німум, хоча б спробувати. Тому що відбір точно пройдуть 

не всі, є доволі серйозні критерії відбору для бажаючих.

 Куди беруть?
Є всього вісім штурмових бригад: бригада «АЗОВ», 

об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють», 

15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий кордон», 

3-тя бригада оперативного призначення «Спартан», 4-а 

бригада оперативного призначення «Рубіж», 14-а бригада 

оперативного призначення «Червона калина», 15-та бри-

гада оперативного призначення «Кара-Даг», 1-ша прези-

дентська бригада оперативного призначення «Буревій».

 Які завдання треба виконувати?
Завданням «Гвардії наступу» будуть штурмові дії, про-

рив ліній оборони ворога і наступ.

 Яка зарплата?
Мінімальна — 25–27 тисяч гривен. Плюс 30 тисяч над-

бавки за воєнний стан. 70 тисяч за безпосередню участь 

у бойовому зіткненні із супротивником (а це майже гаран-

товано, бо це штурмові бригади).

 СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ

ССО — це еліта української армії, функціонал якої вра-

жає. Аналогів ССО в історії сучасної України просто не-

має. Кредо ССО — «перевага якості над кількістю».

 Кого беруть?
Тут дуже високий рівень критеріїв відбору. Відбір до 

ССО проходить успішно лише 10% кандидатів. В спецпі-

дрозділах ССО несуть службу найвмотивованіші, стресос-

тійкі і досвідчені військові.

 Куди беруть?
Селекція до ССО надзвичайно жорстка. Курсанти три 

тижні живуть у наметах на полігоні без зв'язку із зовніш-

нім світом. Пересуватись табором можна лише перебіжка-

ми. Щоденні фізичні навантаження є надпотужними, вони 

спрямовані на те, щоб виявити у тілі курсанта слабкі місця. 

Ще частина не проходить психологічний відбір. Хто успіш-

но впорався з відбором, далі навчається на одну з п'яти спе-

ціалізацій — командир, інженер, фахівець з озброєння, ме-

дик, зв'язківець. Отримувані знання взаємозамінні, тобто 

виконувати мінування і знати медицину мусять всі.

 Які завдання треба виконувати?
Спецпризначенці виконують розвідку, рейди у тил во-

рога, підпільно працюють за лінією фронту, зокрема ство-

рюють агентурну мережу, шукають і евакуюють полоне-

них і заручників, ведуть антитерористичну діяльність.

 Яка зарплата?
Грошове забезпечення ССО одне з найвищих. У 2023 

році зарплата рекрута становить 22 069 гривень. Для го-

ловного сержанта роти ССО — 28 235 гривень. А для ко-

мандира бригади — 40 917 гривень. Також 30 тисяч надбав-

ки за воєнний стан. І 70 тисяч гривень за участь у бойових 

діях при зіткненні з ворогом.

ÊÓÄÈ ÏIÒÈ ÑËÓÆÈÒÈ

Офіційний Тelegram-канал Харківської міської ради нагадує, що у ЦНАП м. Харкова 
добровольці можуть записатися до восьми штурмових бригад: «Сталевий кордон», 
«Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій» та «Азов».

Ознайомитися з умовами вступу та оформити заявку можна у центрах надання 
адмінпослуг за графіком:

 понеділок — п'ятниця, з 8:00 до 16:00;
 субота — неділя, з 9:00 до 16:00.

Фахівці Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби України 
приймають у таких центрах:

 ЦНАП м. Харкова (Гімназійна набережна, 26);
 ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11);
 ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).

ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ ЧИСЕЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ ВИРОСЛА 
ДО 700 ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВРАХОВУЮЧИ НАЦГВАРДІЙЦІВ, ПРИКОРДОННИКІВ 
І ПОЛІЦЕЙСЬКИХ. В ЦЮ ЦИФРУ ВХОДЯТЬ МОБІЛІЗОВАНІ, КОНТРАКТНИКИ І СТРОКОВИКИ, ЩО 
ВІДСЛУЖИЛИ СВІЙ СТРОК. МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВСТУПУ В ЗСУ ЗАРАЗ БАГАТО
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ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÄÈÒÈÍÑÒÂÎ
У ЖИТТЯ ТИСЯЧ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 
ВІЙНА УВІЙШЛА СВОЇМ ЖАХІТТЯМ. 
БАГАТО З НИХ ПЕРЕЖИЛИ 
БОМБАРДУВАННЯ, БУЛИ СВІДКАМИ 
БОЙОВИХ ДІЙ, БАЧИЛИ ТЕ, ЧОГО БИ 
ДІТИ НІКОЛИ НЕ МАЛИ БАЧИТИ… 
ВІЙНА НЕСЕ СТРАЖДАННЯ, ПОДІЇ 
ВІЙНИ МАЮТЬ ПСИХОТРАВМУЮЧИЙ 
ВПЛИВ  ВІДТАК ЗАЛИШАЮТЬ РАНИ 
В ДУШІ ДІТЕЙ

ДД
епартамент у справах сім’ї, молоді та спорту Хар-

ківської міської ради у співпраці з Координацій-

ним гуманітарним центром відправив 20 дітей на 

відпочинок до дитячого медичного центру психологічної 

реабілітації «Джерело» (місто Київ). Протягом двох тиж-

нів там відбуватимуться зустрічі, екскурсії та майстер-кла-

си.

За словами спеціалістів центру, першочергова увага 

в роботі з дітьми приділятиметься створенню внутрішніх 

передумов для подальшого психічного та особистісного 

розвитку, стійкості до негативних впливів середовища. 

Головна мета — реабілітація, відновлення психологічного 

стану дітей, повернення їх до мирного життя.

 ГЕТЬ ЗНЕВІРУ!
Про те, як допомогти дитині адаптуватися до нових 

умов існування і підтримати її психіку, в ефірі програми 

«Культура на часі» розповіла психоло-

гиня Маріана Новаковська.

 Як пояснити дітям, що таке війна
— Називати речі своїми іменами, 

але завжди пам'ятати про те, що є дуже 

важлива складова і для дорослих, і для 

дітей — це віра. Ми маємо транслювати 

те, у що ми віримо — що все буде добре.

— Щоденні правила, як дбати про 

себе. Повторювати з дитиною, що ро-

бити під час повітряної тривоги, або 

коли дитина знаходиться далеко — як 

спілкуватися, підтримувати зв'язки з тими, хто залишив-

ся. Батьки, дорослі, ті люди, які знаходяться поруч із ді-

тьми, роблять все можливе для того, щоб надати їм мак-

симальну безпеку.

— Дуже важливо не те, що кажуть дорослі, а як вони 

це кажуть. Ми не можемо зробити так, щоб діти чогось 

не знали. Діти ставлять іноді дуже болісні, непрості запи-

тання і хочуть отримати відповіді. Як говорити про війну? 

Правдиво, з акцентом на те, що ми знаємо, що робити — 

і переможемо неодмінно.

 Що точно не можна казати дітям
— Важливо не транслювати зневіру. Не йти від цих за-

питань, не говорити метафорами, не переводити тему, не 

вдавати, що нічого не відбувається.

— Важливо не брехати, говорити як є. Дітям потрібна 

правда. Можна говорити дитині, що ми чогось не знаємо. 

Нормально показувати свою певну розгубленість, але не 

брехати.

 Як допомогти дитині пережити втрату 
близької людини через війну

Давати дитині можливість прожити все, 

що вона відчуває, нормалізувати будь-які 

стани: страх, розпач, три-

вожність, сум, сльози. По-

яснити, що ці прояви — це 

нормально.

Дітям, які втратили близь-

ких, рідних людей, важливо 

знати правду. Говорити про 

те, що десь пішов, ми не 

знаємо, де, якщо ми точно 

знаємо, що це вже сталося, 

коли близька людина за-

гинула. Важливо говорити 

правду і давати дитині мож-

ливість прожити — плакати, згадувати.

Є певні ритуали прощання, відпускання. Але перш за 

все не говорити «не плач, зберися» — плачуть усі: чолові-

ки, хлопці, сильні.

 Як дорослим тримати себе в адекватному стані
Перш за все, дбайте про прості потреби свого життя. 

Обов'язково, якщо змога, спати, відпо-

чивати. Обов'язково пити достатньо во-

ди. Ми зараз кожен на своєму фронті. І ті 

мами, які виїхали з дітьми, і ті батьки, які 

залишилися з дітьми, — перш за все дбай-

те про себе.

Плакати, якщо хочеться плакати. Зна-

ходити хоча б трошки часу, щоб відволік-

тися, відпочити, говорити.

Додавати собі фізичні навантаження: 

пів години прогулятися з дитиною, со-

бакою, наодинці — це вже буде добре, 

аби не поїхати кукухою. Це суперзадача 

зараз, найважливіша, це така робота на 

майбутнє.

Лежати, відпочивати. Десь відмовити-

ся від чогось, на дещо не звертати увагу, 

відкласти прибирання.

 Як батькам самостійно розпізнати рівень 
травми у дитини

— Можуть з'явитися поведінкові симптоми, які колись 

були.

Наприклад, гриз нігті колись, потім перестав і тут знов 

з'явилася. Це не є ознакою, що біжимо до психолога, але 

слід придивитися тому, що, певно, дитина трошки віді-

йшла, стався відкат, і з'явився колись забутий симптом. 

Це, звісно, про тривожність.

— Потрібно мати у своєму фокусі кілька маркерів: як 

дитина їсть, чи їсть взагалі, як спить, чи є у дитини якесь 

життя, окрім гаджетів. Це можна зрозуміти, особливо 

у підлітків, які поїхали з України: все спілкування зали-

шилося там. Але якщо окрім цього нічого немає — це мо-

же бути ознакою початку депресивного епізоду. Тому по-

трібно на це звернути увагу, додати щось у життя.

— Як дитина поводиться, як вона говорить, чи підви-

щилися плаксивість, збудженість, тривожність. Це все та-

кі ознаки, які можуть свідчити про збільшене зростання 

тривожності, але воно і нормальне тому, що дорослі, ті, 

хто знаходиться поруч із дітьми, більш тривожні зараз. Го-

ворити з дітьми, ставити відкриті запитання.

 Яким виросте покоління, яке дорослішає 
під звуки сирен і вибухів

Це покоління буде більш тривожним, але і більш згур-

тованим.

Це покоління, яке буде більше покладатися на себе. Це 

будуть діти, які зможуть, найімовірніше, вміти знаходити 

відповіді, підтримку, просити про допомогу, більше, ніж 

попередні покоління.

Зараз життя показало, наскільки багато робить згурто-

ваність, команда. Як українці за добу можуть зібрати міль-

йони гривень на благодійність. Як ми можемо підтриму-

вати, відновлювати це все. Така стійкість до стресу ще бу-

де набуватися, ще буде опрацьовуватися.



6 Четвер 
16 березня 2023 рокуÌiñòî, îïàëåíå âiéíîþ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ 
В ДОПОМОГУ МІСТУ

Зія Ібадов та Олексій Анохін — співробітники 
КСП «Інженерні мережі» ХМР. Завдяки камерам 

відеоспостереження, що встановлені в мегаполісі 
в межах проекту «Харків — безпечне місто», саме вони 

стежать за правопорядком та ситуацією в місті.
Чоловіки з першого дня повномасштабного втор-

гнення залишаються у місті, щоб нести службу на сво-

єму фронті.

— Залишилися ми то-

му, що хтось мусить сте-

жити за обладнанням та 

підтримувати його пра-

цездатність. І просто хо-

тілося залишитися у рід-

ному місті та сподіватися 

на краще. Найскладніше 

було ходити з ранку на 

роботу і повертатися по-

тім додому та сподіватися, що все буде добре, — розпо-

відає начальник департаменту smart-сервісів та відео-

технологій КСП «Інженерні мережі» Олексій Анохін.

Завдяки камерам відеоспостереження, якими осна-

щені вулиці Харкова, спеціалісти допомагали і продо-

вжують допомагати силовикам. Якраз з початку війни 

вуличне відеоспостереження дуже стало в пригоді.

— У нас встановлені камери великої розподільчої 

здатності, які можуть на великій відстані дуже чітко 

розпізнавати номерні знаки автівок, обличчя, чітко 

показувати картинку. Коли поліція просить якусь ін-

формацію для складання фоторобота, ми надаємо фо-

то, а не фоторобот. У нас налагоджена постійна спів-

праця з міністерством внутрішніх справ і СБУ. У ми-

нулому році ми плідно працювали. Виконували за-

вдання з пошуку диверсійно-розвідувальних груп. Ду-

же багато цього було, — каже начальник відділу збору 

та автоматизованої обробки баз даних КСП «Інженер-

ні мережі» Зія Ібадов.

Вуличні камери спостереження, через які можна ба-

чити ситуацію в місті в режимі реального часу, працю-

вали і працюють всі місяці війни, наголошують у «Ін-

женерних мережах». З ладу виходили хіба що під час 

аварій. Але все пошко-

джене обладнання відра-

зу ж ремонтували і знову 

повертали в стрій.

— Найменше, що ми 

зараз можемо зроби-

ти — повідомляти по-

ліцію про порушників 

комендантської години. 

Якщо ми бачимо міс-

це зосередження групи 

осіб, то сповіщаємо МВС, що за цією адресою є по-

стійне скупчення людей, — розповідає Зія.

Олексій відповідає за диспетчерську службу із збору 

даних житлового фонду:

— Допомагаємо місту у цифровізації — проводимо 

знімання показань приборів обліку світла, води та ін-

шого. Намагаємося автоматизувати ці процеси.

За майже 13 місяців повномасштабної війни при-

фронтове місто стало іншим. Але ці фахівці «Інженер-

них мереж» й думки не мають, щоб поїхати з міста. Бо 

тут, кажуть, їхній дім, де спокійно серцю. Вони бачать 

повоєнний Харків сучаснішим, але найголовніше, 

щоб місто більше ніколи не знало війни.

— Я завжди був упевнений, що в цьому місті буде 

все добре. Все, що пошкоджено російською навалою, 

буде відбудовано. У нас багато ідей, як зробити Харків 

ще кращим. І ми їх реалізуємо, — наголошує Зія.

СОЛДАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ АНАТОЛІЙ КАПУСТА ДО 
ВІЙНИ БУВ ПРОВІДНИМ ІНЖЕНЕРОМ 
ХАРКІВСЬКИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. 
ЖИВ У НОВОБАВАРСЬКОМУ РАЙОНІ, 
ПРАЦЮВАВ НА САЛТІВСЬКІЙ ФІЛІЇ, 
І НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШОЮ МІСІЄЮ 
ВВАЖАВ ЗАПУСК ТЕПЛА В ОСЕЛІ 
ХАРКІВ’ЯН. БО САМЕ ЙОМУ ДОВЕЛОСЯ 
ВІДПОВІДАТИ ЗА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН. 
А ПОТІМ НАСТАВ ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ  
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Я
к пригадує Анатолій, вийшли на робо-

ту і не знали, що робити далі. Усім бу-

ло страшно, але робота є робота. Їздили 

містом по заявках громадян і бачили, як люди ме-

тушилися навколо, знімали гроші, бігли до супермаркетів 

та купували якісь 

дуже необхідні, 

на їхню думку, 

товари.

До сьогодні 

Анатолію цікаво: 

чи знадобилося 

те збіжжя? Най-

страшніший день 

в житті інженера 

Анатолія Капус-

ти стався у пер-

ший день воєнної 

весни, коли біля 

його будинку на Новобаварському проспекті впала авіа-

ційна бомба. Той вибух змінив життя миттєво. Дякувати 

Богу, ніхто з родини Анатолія не постраждав. Він негайно 

вивіз дружину з дітьми до сестри у Кривий Ріг, в те саме 

місто, де народився і виріс, а сам вже через 10 днів став 

солдатом Національної Гвардії і змінив форму КП «Хар-

ківські теплові мережі» на військовий однострій. На за-

питання, чому так вчинив, Анатолій відповідає коротко: 

«А хто, як не я? Більшість хлопців та дівчат в українській 

армії на це риторичне запитання відповідають там само!» 

Так само відповідають на запитання «Чому не кинули ро-

боти під обстрілами?» і колеги Анатолія Капусти у Харків-

ських теплових мережах. Їм у перші місяці війни дісталося 

не менше, ніж братам на фронті. І саме за ними сумує сол-

дат Анатолій Капуста. Каже, колектив дуже гарний, і ко-

жен на своєму місці герой. А під час війни ракетні обстрі-

ли перетворюють на захисників вітчизни усіх українців 

— чи то з автоматом, чи то зі зварювальним апаратом у ру-

ках. На запитання про мрії на майбутнє Анатолій Капус-

та відповідає стримано: «Хотілося б, щоб усе це якомога 

швидше скінчилося, щоб був мир. А головне, щоб наші ді-

ти швидко забули про весь цей жах!» І наостанок Анатолій 

Капуста звернувся до своїх колег: «Тримайтеся там, хлопці 

та дівчата! Ви робите величезне діло! Міцний тил — то на-

ше все! Заради перемоги мі тут, а ви — там! Слава героям!»

Олег Гулий — водій КП «Комплекс з вивозу побутових 
відходів». Вiн на КП «КВПВ» 36 років. З початку працював 
вантажником, а потім — водієм. Протягом цього 
часу він опанував усi види автотранспортної техніки 
підприємства, яка задіяна під час вивезення побутових 
відходів. Наразі він водій сміттєвозу Ford Cargo.

Р
ано-вранці 9 березня Харків вчергове потер-

пав від ракетних ударів російського агресора, 

проте водії КП «КВПВ», як завжди, вийшли 

на свої маршрути. Олег Гулий разом з вантажниками 

Геннадієм Маруничем та Юрієм Лещенко працювали 

у Холодногірському районі міста.

— Це справжня «легенда гаража», надійний това-

риш та досвідчений працівник, — розповiдає про водія 

Григорiй Марунич, який сам працює на підприємстві 

понад 20 років.

А Юрій Лещенко пригадав, як у найперші дні війни 

він разом із Гулим працювали на маршруті в мікрорайоні 

П'ятихатки. Цього дня мікрорайон інтенсивно обстрілю-

вався, та працівники ви-

рішили, що свою роботу 

обов’язково мають ви-

конати. На підприємствi 

багато таких історій. Сам 

Олег Гулий згадує чергу 

на блок-посту під час пе-

ревірки автотранспорту, 

як тільки вони від'їхали, 

пролунав вибух, на щастя, 

бригада та спецтехніка не 

постраждали.

Однак, незважаючи на 

небезпеку, Олег Васильович не збирається припиняти ро-

боту та виїжджати з Харкова.

– Комусь треба прибирати сміття та піклуватися про 

чистоту Харкова, — вважає працівник підприємства.

— Водії, вантажники, слюсарі — золотий фонд нашого 

підприємства. Ми постійно дбаємо про наших працівни-

ків. У нас є багато трудових династій. Сім'я Гулого — не 

виняток. Разом з Олегом 

Васильовичем на підпри-

ємстві працюють його син 

та невістка. Вони — гідні 

досвідчені працівники та 

продовжувачі своєї ди-

настії, — зазначає дирек-

тор підприємства Олексій 

Артикуленко.

Головні захоплення Оле-

га — риболовля та настіль-

ний теніс. Він охоче згадує, 

як впіймав двох великих 

товстолобів, а нещодавно, на вудку, 2,5 кг судака. Не поли-

шає Олег Васильович свої хобi пiд час вiйни, а харків'янам 

радить працювати та не втрачати оптимізму і вірити, що ві-

йна скоро закінчиться та в Україну прийде мир.

ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ß?

ËÅÃÅÍÄÀ ÃÀÐÀÆÀ
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1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:
Рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 № 1620/14 «Про 

внесення змін до «Правил торгівлі на ринках м. Харкова».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Виконавець заходів з відстеження — Управління споживчого ринку Департаменту ад-

міністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради.

3. Мета прийняття регуляторного акта:
• врегулювання окремих питань щодо взаємовідносин між суб’єктом господарюван-

ня, що утримує ринок (торговельний майданчик) та продавцями ринку, шляхом запро-

вадження єдиного підходу до визначення кількості днів для розрахунку плати за корис-

тування торговельним місцем та послуги ринку;

• поліпшення умов щодо ведення підприємницької діяльності на ринках міста;

• забезпечення в регуляторній діяльності балансу інтересів влади та суб’єктів госпо-

дарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
Відстеження відбувалось у строк з 22.02.2023 по 06.03.2023

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.

Оцінка результативності рішення відбувалась шляхом збору статистичних (аналітич-

них) даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регулярно-
го акту, а також засоби їх одержання.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта, визначені 

в аналізі регуляторного впливу і безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та 

мають якісний та числовий вимір — надані Управлінням споживчого ринку Департамен-

ту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради.

Засоби одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних(аналітичних) 

даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного 
акта.

У період періодичного відстеження з 06.08.2021 по 06.06.2022Ґ Управлінням спо-

живчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку здій-

снювався контроль за виконанням рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скли-

кання від 06.08.2014№ 1620/14 «Про внесення змін до «Правил торгівлі на ринках 

м. Харкова»

У зв’язку з впровадженням нової норми регуляторного акта були врегульовані питан-

ня єдиного підходу до розрахунку плати за користування торговим місцем на ринках та 

торговельних майданчиках міста.

Після прийняття регуляторного акта, розрахунок плати за користування торговим 

місцем на ринках та торговельних майданчиках міста проводився у відповідності до 

режиму роботи підприємств, за виключенням кількості неробочих днів (санітарних та 

вихідних).

В середньому за рік, як і після проведення повторного відстеження, при розрахунку 

плати за користування торговим місцем період розрахунку зменшився на 8 діб, що на-

дало можливість знизити фінансове навантаження на суб’єктів господарювання у порів-

нянні з періодом до прийняття регуляторного акту.

За час дії прийнятого рішення, суттєво покращились умови здійснення торговельної 

діяльності на ринках та торговельних майданчиках міста, як з точки зору розвитку мате-

ріально-технічної бази ринків, так із забезпечення прав та інтересів суб’єктів господа-

рювання, що суттєво зменшило надходження листів та скарг від підприємців з питань 

фінансового навантаження, при стягнення плати за користування торговим місцем та 

послуг, які надаються ринком.

№ 
з/п Найменування показників

Період

Середньорічний 
показник 

напередодні 
прийняття 

регуляторного акта

Середньорічний 
показник після 
його прийняття 
з 06.08.2015 
по 06.06.2016

Середньорічний 
показник після 
його прийняття 
з 06.08.2018 
по 06.06.2019

Середньорічний 
показник після 
його прийняття 
з 06.08.2021 
по 06.06.2022

1
Кількість розрахункових днів 
для розрахунку плати за ко-
ристування торговим місцем

360 312 312 312

2
Кількість скарг щодо розра-
хунку плати за користування 
торговельним місцем

6 0 0 0

За результатами проведення періодичного відстеження результативності рішення 

34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014 № 1620/14 «Про внесення 

змін до «Правил торгівлі на ринках м. Харкова» можна зробити висновки, що реалізація 

положень регуляторного акта позитивно вплинула на всіх учасників правовідносин, ді-

яльність яких пов’язана з дією Правил торгівлі на ринках м. Харкова.

За рахунок створення сприятливих умов для розвитку підприємництва: збереження 

торгових місць на територіях ринків та торговельних майданчиків міста та зменшення 

фінансового навантаження на малий та середній бізнес, покращуються умови праці та 

організації підприємницької діяльності, підвищується імідж влади та зменшується со-

ціальна напруга.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визна-
чених цілей.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, взагалі резуль-

тати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує внесення змін 

чи доповнень.

Директор Департаменту  В. В.КИТАЙГОРОДСЬКА

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:
Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 925/17 «Про 

затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м. Харкові» (нада-

лі — Положення).

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Виконавець заходів з відстеження — Управління споживчого ринку Департаменту ад-

міністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради.

3. Мета прийняття регуляторного акта:
— забезпечення ефективного розвитку ярмаркової діяльності в м. Харкові;

— створення належних умов щодо організації та проведення ярмарків, в тому числі 

під час проведення державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на те-

риторії м. Харкова;

— визначення механізму проведення ярмарок та належного контролю за їх здійснен-

ням;

— підтримка розвитку підприємництва, створення максимально сприятливих умов 

для ведення малого бізнесу;

— недопущення неконтрольованого розміщення пересувних тимчасових споруд.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
Заходи з відстеження результативності проводилось у строк з 06.03.2023 по 10.03.2023.

5. Тип відстеження: періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження — статистичний.

Вид даних — статистичні дані.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регулярно-
го акту, а також засоби їх одержання.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта, визна-

чені Управлінням споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та спо-

живчого ринку Харківської міської ради в аналізі регуляторного впливу і безпосе-

редньо пов’язані з цілями регуляторного акта та мають якісний та числовий вимір, 

а саме:

— кількість поведених ярмарок у м. Харкові;

— кількість укладених договорів між суб’єктом господарювання та організатором яр-

марки;

— кількість учасників суб’єктів господарювання даних заходів.

Засоби одержання даних — збір, обробка та аналіз статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта.
Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акту ви-

користано порівняльний аналіз статистичних даних за період з 01.01.2021 по 01.12.2021 

з аналогічним періодом у 2020 році.

Період/показник Кількість поведених ярмарок, 
од.

Кількість укладених 
договорів між суб’єктом 
господарювання та 

організатором ярмарок, од.

Кількість учасників ярмарок, 
од.

01.01.20–01.12.20 3 3 78

01.01.21–01.12.21 4 4 145

Положенням про організацію та проведення ярмарків у м. Харкові визначено дієвий 

механізм регулювання та координації ярмаркової діяльності на території міста та вста-

новлені загальні умови щодо організації і проведення ярмаркових заходів в інтересах 

громади міста та суб'єктів господарювання, відповідно до чинного законодавства Укра-

їни.

Проведення ярмаркових заходів на території м. Харкова здійснюється у визначених 

місцях міста, відповідно до Положення. Заходи проводяться у святкові дні та під час дер-

жавних, урочистих заходів.

У зв’язку з великим попитом на прийняття участі в ярмаркових заходах збільшилась 

кількість ярмаркових заходів та кількість учасників заходів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визна-
чених цілей.

Цей регуляторний акт має дієвий механізм регулювання та координації ярмаркової ді-

яльності на території міста, визначає вимоги щодо організації і проведення ярмаркових 

заходів в інтересах громади міста та суб'єктів господарювання, створює максимально 

сприятливі умов для здійснення торговельної діяльності та не допускає неконтрольоване 

розміщення тимчасових споруд для торгівлі, в тому числі, під час проведення державних 

та місцевих святкових урочистих, масових заходів.

Регуляторний акт досягає визначених цілей. Підстав, які потребують змін чи допо-

внень до регуляторного акта немає.

Директор Департаменту  В. В. КИТАЙГОРОДСЬКА

З В І Т
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРІОДИЧНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 

34 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 6 СКЛИКАННЯ ВІД 06.08.2014 № 1620/14 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО «ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ НА РИНКАХ М. ХАРКОВА»

З В І Т
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРІОДИЧНОГО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РІШЕННЯ 

17 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 20.12.2017 № 925/17 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ У М. ХАРКОВІ»
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Ãîðîñêîï íà 16 áåðåçíÿ
Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)

Сегодня день, когда приветствуются любые актив-

ные действия: можно переходить на новое место рабо-

ты, приступать к реализации новых проектов и отправ-

ляться в командировку. Главное — запастись выдержкой 

и верой в удачу.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Не стоит делать окружающих людей заложниками 

плохого настроения, которое может испытывать вас на 

прочность с самого утра: важно помнить, что они ни 

в чем перед вами не виноваты, а значит, и страдать не 

должны.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
На работе вам удастся блеснуть искрометной идеей, 

которую по достоинству оценит начальство. Благопри-

ятное время для заключения сделок. Только вниматель-

но изучайте документы, которые придется подписывать.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Сегодня очень важно сосредоточиться на позитиве, 

тогда пережить непростой день будет легче. Не стоит 

действовать по принципу «око за око, зуб за зуб»: недру-

жественные выпады лучше игнорировать, иначе проти-

востояние может зайти слишком далеко.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
От деловых предложений, которые могут последовать 

в это время, лучше отказаться — на поверку они окажут-

ся не такими уж и выгодными, как их будут вам презен-

товать. Вечер желательно провести в кругу семьи, отдох-

нуть от суеты и проблем.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Чтобы продолжать работать, нужно приложить опре-

деленные усилия, но впоследствии, когда откроется 

второе дыхание, вы сможете себя уважать. Что касает-

ся личной жизни. Прекратите изводить себя ревностью! 

Помните, что любовь, это, прежде всего, доверие.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
День, когда все может поменяться коренным образом, 

перевернувшись с ног на голову: ситуация, которая еще 

вчера казалась неразрешимой, уже сегодня неожиданно 

и мгновенно наладится. Не стесняйтесь обращаться за 

помощью и советам к друзьям и коллегам. Они всегда 

готовы вас поддержать — цените это.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
На критические замечания, которые вы можете услы-

шать в это время от руководства, необходимо реагиро-

вать максимально конструктивно: найти в них зерна ис-

тины и решить, как исправить ситуацию. Вы умны, муд-

ры, выдержанны, а значит, все у вас получится.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Доводя проект, над которым вы давно работаете, до 

совершенства, вы рискуете застрять на нем надолго, чем 

вряд ли будет довольно ваше начальство: чтобы не злить 

его, необходимо максимально ускориться.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Выясняя отношения с близким человеком, вы можете 

неожиданно для себя узнать, что он видит вас совсем не 

так, как вам до этого казалось. Однако не стоит возму-

щаться, необходимо новую информацию проанализи-

ровать.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Кипучую энергию, которую обеспечат вам в этот день 

звезды, необходимо направить в мирное русло — прежде 

всего на работу, а не на ссоры и конфликты с близкими 

людьми. Благоприятное время для новых начинаний, 

знакомств. Не отказывайтесь от приглашений.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
С руководством сегодня желательно общаться по 

принципу «ты начальник, я дурак»: не спорьте, не ссорь-

тесь и не пререкайтесь, тогда и неприятностей по работе 

оно вам не доставит. 
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По горизонтали: 5. Деталь машины — ци-

линдрический стержень, часть колеса в зубча-

той передаче. 6. Овощное растение семейства 

пасленовых. 9. В народных верованиях демон 

в образе старика, обитающий в омутах, колодцах 

и других водоемах. 10. Медицинская профессия. 

12. Приспособление, приноровление. 13. Спе-

циалист, изучающий теорию и историю кино-

искусства. 16. Часть коллегиального органа, 

определяющая принятие решения. 19. Орга-

низм (растение, животное), питающийся за счет 

другого организма и вредящий ему. 20. Народ-

ный музыкальный инструмент в виде дудки из 

дерева, тростника. 21. Болезненное психическое 

состояние с сосредоточением сознания на ка-

ко-либо одной идее. 22. Трава с твердыми узки-

ми и длинными листьями.

По вертикали: 1. Птица семейства вьюрковых. 

2. Небольшой стеклянный сосуд с горлышком. 

3. Коллективная просьба в письменной форме. 

4. Экономически важное для крупной державы 

природное сырье. 7. Электробытовой прибор. 8. Отно-

шение, связывающее два числа. 11. Что-нибудь сход-

ное с чем-нибудь другим, содержащее образ, вид чего-

нибудь. 14. Система условных письменных обозначе-

ний чего-нибудь. 15. Сухие отпавшие ветки деревьев, 

высохшие тонкие сучья или стволы. 17. Передняя сто-

рона здания, сооружения. 18. Предмет или обстоятель-

ство, обличающее кого-нибудь в чем-нибудь.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 5. Цевка. 6. Перец. 9. Водяной. 10. Педиатр. 12. Аккомодация. 13. Киновед. 16. Большинство. 

19. Паразит. 20. Свирель. 21. Мания. 22. Осока.

По вертикали: 1. Щегол. 2. Склянка. 3. Петиция. 4. Нефть. 7. Холодильник. 8. Неравенство. 11. Подобие. 14. Нотация. 

15. Хворост. 17. Фасад. 18. Улика.

Нерви, депресія, погіршення пам'яті 
та концентрації — наші діти другий рік 
намагаються вирватися з безодні проблем 
і при цьому ще щось вивчити. Так ось, 
репетитори в Україні зараз буквально 
нарозхват, причому не лише випускниками. 
Додатково навчаються і першокласники, і без 
п'яти хвилин студенти.

ТТ
епер репетитори не бігають за 

учнями, і діти не катаються в ін-

ший кінець міста до вчителя — 

спілкуються в месенджерах, благо інтер-

нет частіше є, аніж немає. Наразі україн-

ські репетитори зайняті переважно випускниками. 

Які ж навчальні предмети мають нині найбільшу 

популярність? Для цього слід проаналізувати кілька 

порталів, що пропонують послуги репетиторства та 

проводять статистику — repetitor.org.ua, buki.com.ua, 

thetema.net та ін. На першому місці — іноземні мо-

ви, які найчастіше випускники вибирають на НМТ 

чи ЗНО. Кордони держав стираються, українці жи-

вуть і працюють за кордоном — нехай деякі роблять 

це вимушено та тимчасово, але це факт. Польська, 

англійська, німецька, французька, чеська, іспанська 

— лідери рейтингу. І зовсім поруч із ними — україн-

ська. Громадяни держави освоюють мову, і це не мо-

же не тішити. Репетитори ставлять учням правильну 

вимову, роз'яснюють лексику та граматику (і решту), 

допомагають у сприйнятті мови на слух, розвивають 

розмовні навички.

 І ЧИСЛА, І ДАТИ
На другому місці — програмування. Репетитор 

опрацьовує з учнем слабкі місця. У результаті сту-

денти вже на перших курсах можуть починати пра-

цювати в компаніях на позиціях «джуніорів», про-

грамістів-початківців, поступово вдосконалюючи 

свої навички. Третє місце у рейтингу затребува-

них — репетитори з математики. Тут усе зрозуміло: 

обов'язковий предмет на ЗНО/НМТ. Решта предме-

тів, які найчастіше українці вивчають разом із репе-

титорами, — хімія, фізика та історія України.

Що ж до історії України, то на цей предмет зараз 

з'явилася якась «мода». Історію своєї держави треба 

знати всім. Щодо тестування, то завдання там, зва-

жаючи на минулий досвід, трохи глибші, ніж шкіль-

ні, тому доводиться читати додаткову літературу або 

вчити з репетиторами.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ
Щороку Міністерство освіти та науки України зби-

рало дані про те, скільки дітей зверталися до репети-

торів перед складанням внутрішнього незалежно-

го тестування. У середньому виходила цифра в 60% 

і більше. За даними порталу repetitor.org.ua, кожна 

сім'я, в якій є діти шкільного віку, в середньому ви-

трачала близько $380 на рік на послуги репетиторів.

Якщо брати середню суму оплати одного уроку 

у репетитора, вона буде близько 200 грн. Але це у се-

редньому. Заняття з англійської коштують дорожче, 

ніж з хімії, але дешевше, ніж з фізики. Взагалі, в ці-

ну роботи репетитора входить багато елементів: це 

освіта, досвід роботи і знання сучасних методик на-

вчання. Хороший репетитор не навчає різних дітей 

за одним лекалом. Тож шукайте репетитора ретель-

но. Вартість занять найближчим часом не піднімати-

меться: ситуацію з доходами в країні розуміють усі.

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÈ ÍÀÐÎÇÕÂÀÒÐÅÏÅÒÈÒÎÐÈ ÍÀÐÎÇÕÂÀÒ
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