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1.1. підвищення стандартів життя
1.1.1. Демографічна політика
Основною метою Стратегії сталого 

розвитку Харківської області до 2020 року 
визначено поліпшення демографічної 
ситуації та покращення стану здоров’я 
населення. 

З а  с т а т и с т и ч н и м и  д а н и м и  н а 
01.12.2012, наявне населення Харків-
ської області становило 2743,4 тис. осіб 
(4-е місце в Україні після Донецької, Дні-
пропетровської областей та м. Києва), 
з якого 80% складає міське населення і 
20% – сільське. Приріст з початку 2012 
року становить 0,05%. 

Природний рух населення характери-
зувався зростанням народжуваності на 
4,1% (за цей період народилося майже на 
1000 дітей більше ніж за відповідний пері-
од 2011 року) та скороченням смертності 
на 0,3% (кількість померлих зменшилася 
на 115 осіб), тобто на 8,7%, або на 1,1 тис. 
осіб, зменшився показник природного 
скорочення населення.

Значно покращився показник мігра-
ційного приросту – з 834 осіб на початок 
року до 12,895 тис. осіб за 11 місяців 2012 
року, зокрема по міждержавних міграцій-
них потоках число прибулих у 16,6 раза 
більше числа вибулих.

Однак демографічний стан в області 
залишається складним. Кількість помер-
лих у 1,5 раза перевищує число народже-
них. Однією з причин смертності в області 
є високий рівень захворюваності, зокрема 
хворобами системи кровообігу. За 11 мі-
сяців 2012 року цей показник дорівнював 
68,9% від загальної кількості померлих (за 
11 місяців 2011 року 69,5%). 

Поліпшення демографічної ситуації 
в області пов’язано, перш за все, із по-
кращенням стану здоров’я населення, 
підвищенням якості і тривалості життя, 
тому розвиток галузі охорони здоров’я є 
одним з пріоритетних напрямів роботи ор-
ганів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування.

Основні проблеми: 
– природне скорочення населення 

внаслідок високого рівня смертності.
Пріоритетні завдання на 2013  рік:
– покращення стану здоров’я насе-

лення;

– формування позитивного іміджу 
сім’ї, відповідального батьківства та ма-
теринства;

– більш повне задоволення освітніх, 
культурних потреб населення.

Для поліпшення демографічного стану 
в області передбачається реалізація за-
ходів таких обласних програм:

– комплексна обласна Програма 
«Здоров'я Слобожанщини», яка перед-
бачає реалізацію основних пріоритетів 
державної соціальної політики у сфері 
охорони здоров’я з огляду на головні на-
прями та конкретні завдання соціально-
економічного розвитку регіону в 2012-
2014 роках;

– комплексна Програма соціального 
захисту населення Харківської області 
на 2010-2015 роки, яка передбачає під-
тримку найбільш не захищених верств 
населення, а саме тієї категорії громадян 
області, які за віком чи за станом здоров’я 
або у зв’язку з ситуацією, що склалася на 
ринку праці, перебувають у скрутному ста-
новищі; забезпечення соціального захисту 
та підтримку інвалідів, ветеранів війни та 
праці, бездомних громадян та осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; створення умов для безпе-
решкодного доступу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями до об’єктів 
інфраструктури тощо;

– комплексна Програма розвитку 
гуманітарної сфери, яка передбачає ство-
рення в регіоні цілісної системи єдиного 
гуманітарного простору, цілеспрямовано-
го розвитку освіти, науки, культури, інсти-
туту сім'ї, комунікації, інформації, спорту, 
туризму, роботи з молоддю та ін.

1.1.2. підтримка сім’ї, дітей та 
молоді

Забезпечення умов для відпочинку й 
оздоровлення дітей та робота з багато-
дітними сім’ями визначено як один із 
пріоритетних напрямів діяльності облас-
ної державної адміністрації з реалізації 
основного завдання щодо поліпшення 
демографічної ситуації та покращення 
стану здоров’я населення.

На території області зареєстровано 
понад 8785 багатодітних сімей, де вихо-
вується 28583 дитини. Протягом минулого 
року, відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань соціального захисту 
багатодітних сімей» в області проводилася 
робота щодо видачі посвідчень батькам 
та дітям із багатодітних сімей, що надало 
можливість зазначеним категоріям сімей 
користуватися визначеними чинним за-
конодавством пільгами.

Влітку 2012 року в області працювали 
34 дитячих оздоровчих табори, з них: 30 
позаміських, 4 санаторного типу.

За результатами літньої оздоровчої 
кампанії 2012 року, були забезпечені оздо-
ровленням  та відпочинком 193898 дітей, 
що складало 92,4% від загальної кількості 
дітей 7-16 років.

На проведення оздоровчої кампанії в 
2012 році витрачено 206,1 млн. грн. (у 1,3 
раза більше ніж у 2011 році), з них 12,7 
млн. грн. – з обласного бюджету.

З метою створення умов для інтелекту-
ального самовдосконалення молоді, твор-
чого розвитку особистості, утвердження 
загальнолюдських цінностей, формування 
навичок здорового способу життя працює 
комунальна установа «Харківський об-
ласний центр молоді». У Харківській об-
ласті та м. Харкові функціонує 610 установ 
культурно-просвітницького спрямування 
та патріотичного виховання молоді.

Постійно ведеться робота з виявлення 
сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах.  Протягом 2012 року виявлено 
11453 сім'ї (у 2011 році 1490), де вихо-
вується 22795 дітей (у 2011 році 2683). 
Збільшення зазначеної категорії сімей по-
яснюється зміцненням кадрового потен-
ціалу центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей і молоді, які займаються соціальним 
інспектуванням і соціальним супроводом 
сімей, що опинились у складних життєвих 
обставинах.

З метою збереження мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку та 
у зв’язку із ризиками, що можуть виник-
нути під час реформування Укрзалізниці, 
в 2013 році планується розпочати роботу 
щодо передачі вищезазначених закладів, 
які перебувають у власності ДП «Південна 
залізниця», у спільну власність територі-
альних громад Харківської області.

Основні проблеми:
– недостатнє фінансування заходів із 

реалізації молодіжної державної політики 
на місцевому рівні (райони області та міста 
обласного значення);

програма економічного і соціального 
розвитку Харківської області на 2013 рік

Частина І. пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку області на 2013 рік

5 березня Харківська обласна рада розглянула та затвердила своїм рішенням Програму економічного і соціального 
розвитку Харківської області на 2013 рік.

Організацію виконання Програми здійснюватиме Харківська обласна державна адміністрація, її струкрурні 
підрозділи спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні 
розділи Програми.

Пропонуємо читачам «Вісника ТПП» основні положення цього важливого для Харківщини документа, які мають 
стати в нагоді не лише представникам ділових кіл нашого регіону, а й широким верствам його населення.

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
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– низький рівень зайнятості молоді, 
особливо в сільських районах області;

– відсутність у молоді свідомого і від-
повідального ставлення до свого здоров’я 
як до найбільшої цінності.

Пріоритетні завдання на 2013 рік: 
– продовження роботи щодо ство-

рення в Харківському регіоні повноцінно 
функціонуючої мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, що матимуть 
можливість надавати повний комплекс 
оздоровчих послуг для максимальної 
кількості дітей;

– продовження роботи щодо створен-
ня в Харківському регіоні умов  для інте-
лектуального самовдосконалення молоді, 
творчого розвитку особистості;

– створення сприятливого середови-
ща для забезпечення зайнятості молоді  
в Харківському регіоні шляхом створення 
та забезпечення роботи молодіжних тру-
дових загонів та молодіжних центрів праці 
(у 2012 році працювало 295 молодіжних 
трудових загонів та 3 молодіжних центри 
праці).

1.1.3. стан справ щодо соціально-
правового захисту дітей

Завдяки комплексному підходу до ви-
рішення питань соціально-правового за-
хисту дітей, кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
в області поступово зменшується. Об-
ласть займає лідируючу позицію в цьому 
напрямі.

На цей час на території області утворе-
но та працює 62 дитячих будинки сімейно-
го типу та 322 прийомних сім’ї. Протягом 
2012 року загальна кількість зазначених 
сімейних форм збільшилася на 34 сім’ї. До 
дитячих будинків сімейного типу та при-
йомних сімей влаштовано протягом 2012 
року 177 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Всього у сімейних формах виховання 
перебуває 4019 дітей. Загальний рівень 
влаштування дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, до 
сімейних форм виховання, становить, за 
підсумками 2012 року, 79,4% і у порівнянні 
з 2011 роком підвищився на 5,1%. 

Але пріоритетним правом кожної дити-
ни залишається усиновлення. На цей час 
в області усиновлено 144 дитини, з яких 
117 дітей (81,7%) громадянами України 
та 27 дітей (18,3%) громадянами інших 
держав.

У межах виконання заходів загально-
державної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на період до 2016 року 
проводиться робота щодо поглибленого 
обстеження стану здоров’я дітей, які ви-
ховуються у прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу, на базі Держав-
ної установи «Інститут охорони здоров’я 
дітей і підлітків Національної академії 
медичних наук України», і з початку 2012 
року проведено обстеження в умовах 
стаціонару 233 дітей. 

Протягом останніх років кількість ді-
тей, які передаються до сімейних форм 
виховання, перевищує кількість дітей, 

які залишаються без батьківського пі-
клування: до сімейних форм виховання 
передаються у переважній більшості не 
лише ті діти, які отримали правовий статус 
дитини-сироти чи дитини, позбавленої 
батьківського піклування, протягом року, 
але й ті, які були влаштовані до державних 
закладів у минулі роки. Протягом 2012 
року правовий статус дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
отримали 714 дітей.

В 2013 році буде продовжена робота 
щодо забезпечення умов з влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, до сімейних форм 
виховання. 

Основні проблеми:
– високий рівень соціального сиріт-

ства,  зумовлений, у тому числі, низьким 
матеріальним рівнем сімей, у яких вихову-
ються діти, вихованням дітей у неповних 
сім’ях, де батьки втрачають роботу, ведуть 
асоціальний спосіб життя;

– високий рівень сімей з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обста-
винах, що стають витоками соціального 
сирітства, дитячої бездоглядності та без-
притульності, участі дітей у протиправних 
та злочинних діях.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– забезпечення дотримання місцеви-

ми органами влади принципів пріоритет-
ності щодо сімейних форм влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування (під опіку, піклування), 
до дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей та доведення цього по-
казника до 85%;

– збільшення кількості  дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, які влаштовуються під опіку, 
піклування, до 65%;

– влаштування  до прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейного типу 120 
дітей із числа тих, які залишилися без 
батьківської опіки;

– зменшення на 20% кількості бездо-
глядних та безпритульних дітей, дітей-
жебраків шляхом удосконалення ме-
ханізму виявлення таких дітей, та тих, 
які перебувають у складних сімейних 
обставинах;

– здійснення постійного контролю за 
дотриманням житлових і майнових прав 
дітей;

– збільшення кількості дітей, усинов-
лених громадянами України;

– зменшення кількості дітей, які пере-
бувають в умовах вулиці.

1.1.4. охорона здоров'я 
У контексті виконання завдань у сфері 

охорони здоров’я, пріоритетними зали-
шаються питання наближення якісної та 
доступної медичної допомоги до кожного 
мешканця області шляхом формування 
єдиного медичного простору, реалізації 
відповідних соціальних ініціатив Прези-
дента України, модернізації регіональ-
ної галузі на всіх її рівнях, покращення 
кадрового та ресурсного забезпечення, 
удосконалення медичної допомоги дітям і 
матерям, зміцнення матеріально-технічної 
бази закладів. 

У Харківській області, одній із пер-
ших областей України, завершено I етап 
реформування галузі шляхом передачі 
закладів (підрозділів) первинної ланки 
на районний рівень управління та фінан-
сування, створено 29 центрів первинної 
медико-санітарної допомоги у структурі 
закладів II рівня медичної допомоги райо-
нів та міст обласного значення.

На базі дільничних та міських лікарень 
селищ міського типу, які у більшості своїй 
виконують соціальну, а не лікувальну функ-
цію, створюються амбулаторії (відділення) 
загальної практики сімейної медицини з 
ліжками денного стаціонару і на цей час 
реорганізовано в амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини та сільські лі-
карські амбулаторії 26 лікарень, у відділен-
ня загальної практики сімейної медицини 
12, залишилося реорганізувати 6. 

Продовжується робота щодо зміцнен-
ня  матеріально-технічного стану базових 
закладів 10 міжрайонних центрів, створе-
них ще у 2010 році на базі деяких потужних 
центральних районних та міських лікарень 
області: оновлено операційні блоки, ство-
рено мамографічні кабінети, закуплено 10 
цифрових пересувних флюорографічних 
установок «КРАС» і системи навігаційного 
контролю та зв’язку для служби екстреної 
(швидкої) медичної допомоги. Планується 
проведення модернізації реанімаційних, 
пологових та фізіотерапевтичних відді-
лень.

У рамках реалізації Національного про-
екту «Нове життя – нова якість охорони ма-
теринства та дитинства» в 2012 році роз-
почав роботу регіональний перинатальний 
центр ІІІ рівня у складі багато-профільного 
комунального закладу охорони здоров’я 
«Обласна клінічна лікарня Центр екс-
треної медичної допомоги та медицини 
катастроф».

Створені протягом останніх двох років 
15 стоматологічних центрів забезпечують 
безоплатне зубопротезування інвалідів 
війни та учасників бойових дій і відповід-
но до комплексної обласної програми 
«Здоров’я Слобожанщини» на 2012-2014 
роки на зазначені цілі в 2012 році направ-
лені кошти в обсязі 8,1 млн.грн. 

На базі закладів первинної ланки 
впроваджено систему телемедичного 
контролю «Телекард» для дистанційного 
контролю за станом хворих на серцево-
судинні захворювання.

Для надання безоплатної медичної 
допомоги, насамперед, вразливим вер-
ствам населення продовжено роботу 
щодо укладання договорів соціального 
партнерства між органами влади, науко-
во-дослідними установами Національної 
академії медичних наук України та соці-
ально орієнтованим бізнесом. На цей час 
укладені 12 таких договорів.

В 2013 році буде продовжено роботу 
щодо розвитку та удосконалення служби 
екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф, перинатальної служби, 
покращення матеріально-технічного стану 
закладів охорони здоров’я усіх рівнів.
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Основні проблеми: 
– недостатні обсяги фінансування 

галузі за рахунок коштів державного 
бюджету;

– обмеженість коштів місцевих бю-
джетів для забезпечення сталого функ-
ціонування регіональних перинатальних 
центрів III рівня; 

– неналежний рівень матеріально-
технічної бази закладів охорони здоров’я, 
зокрема забезпечення їх санітарним авто-
транспортом служби екстреної медичної 
допомоги. 

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– структуризація закладів первинного 

та вторинного рівнів, створення єдиної 
системи екстреної медичної допомоги;

– зміцнення матеріально–технічного 
стану закладів охорони здоров’я;

– вирішення питання щодо кадрових 
диспропорцій у галузі;

– забезпечення доступності медичної 
допомоги, особливо для соціально неза-
хищених верств населення.

1.1.5. освіта
На початок 2012/2013 навчального 

року, за оперативними даними, у Харків-
ській області налічується:

681 дошкільний навчальний заклад (на 
початок 2012 року 648), де виховується 
понад 74,0 тис. дітей дошкільного віку (на 
початок 2012 року 71,5 тис. дітей);

35 навчальних закладів інтернатного 
типу та 6 дитячих будинків районного під-
порядкування;

102 позашкільні навчальні заклади 
з контингентом 94,7 тис. дітей (у 2011 
році 90,1 тис.). У 2012/2013 навчальному 
році на 4 % збільшилася кількість дітей із 
сільської місцевості, які охоплені гуртко-
вою роботою у позашкільних навчальних 
закладах. У 2013 році буде продовжена 
робота з подальшої комп’ютеризації за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 

Виходячи з того, що у 2006–2009 
роках спостерігалося значне зростання 
народжуваності (від + 1,2 тис. дітей до + 
1,9 тис. дітей щороку), аналогічна ситуація 
має місце в минулому році (за 11 місяців 
2012 року показник народжуваності збіль-
шився на 997 дітей), нагальною потребою 
є забезпеченість дітей дошкільними на-
вчальними закладами. 

Протягом 2012 року відкрито та від-
новлено 42 заклади, а саме: 28 дошкільних 
підрозділів у складі НВК, 3 дошкільних 
підрозділи у складі НВК обласного підпо-
рядкування, 11 дошкільних навчальних за-
кладів, із них 2 приватної форми власності. 
У діючих дошкільних навчальних закладах 
відкрито додатково 36 груп. У 2013 році 
буде продовжуватися робота щодо розви-
тку та впорядкування мережі дошкільних 
навчальних закладів відповідно до потреб 
населення. 

На початок 2012/2013 навчального 
року показник охоплення дітей старшо-
го дошкільного віку різними формами 
дошкільної освіти по області  становить 
100%.

В області в 2012/2013 навчальному 
році функціонує 882 загальноосвітні на-

вчальні заклади усіх типів і форм власності 
(у минулому навчальному році 897), де 
навчаються 220,5 тис. учнів (у минуло-
му навчальному році 224,2 тис. учнів). 
Зменшення загальної кількості шкіл на 15 
навчальних закладів відбулося через лікві-
дацію 19 навчальних закладів та відкриття 
4 нових навчальних закладів (3 приватні 
та 1 навчальний заклад державної форми 
власності). 

У 2012 році для 27 сільських районів 
Харківської області придбано 40 шкільних 
автобусів за рахунок коштів державного 
бюджету та 6 шкільних автобусів для 5 
сільських районів області – за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку,1 
автобус за рахунок спонсорських коштів.

Для вирішення проблеми підвозу 
12913 учнів та 2173 вчителів до шкіл у 
сільській місцевості задіяно 313 одиниць 
автотранспорту, з них: 283 (90,4 % від 
загальної кількості) автобусів належать 
навчальним закладам, 23 орендовані,  
7 здійснюють підвезення на умовах спон-
сорської допомоги.

З метою забезпечення рівного доступу 
громадян до якісної освіти у 2013 році від-
повідно до реалізації заходів регіональної 
дорожньої карти щодо оптимізації мережі 
бюджетних установ, які фінансуються за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, перед-
бачається ліквідація 47 шкіл, реорганізація 
35 навчальних закладів і створення 10 
освітніх округів. Економічний ефект від 
запланованих заходів у 2013 році очіку-
ється у сумі 3,9 млн.грн. Для вирішення 
завдань необхідно придбати 23 шкільних 
автобуси.

У 2012 році придбано 2279 персональ-
них комп’ютерів за рахунок коштів із різних 
джерел фінансування. Згідно з угодою 
між Урядом України та Урядом Китайської 
Народної Республіки 208 загальноосвітніх 
навчальних закладів Харківської області 
отримали 2055 одиниць персональних 
ком п'ютерів. 

Загальноосвітні навчальні заклади за-
безпечені 15606 сучасними комп’ютерами. 
Середній показник навантаження на 1 
комп’ютер по області складає 14 учнів (по 
Україні 25 учнів). Мають мультимедійне 
обладнання 883 заклади (50 %), підклю-
чені до мережі Інтернет 826 (94 %). У 2013 
році буде продовжена робота з подальшої 
комп’ютеризації загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

У 2012 році на проведення капітальних 
і поточних ремонтів навчальних закладів 
області з бюджетів усіх рівнів виділено 
59,29 млн. грн., у тому числі з державного 
бюджету виділено 25,58 млн. грн., що у 2 
рази більше ніж у 2011 році. 

Мережа професійно-технічних на-
вчальних закладів області включає 53 
ПТНЗ, у яких ведеться підготовка за 121 
професією та спеціальністю. У 42 ПТНЗ 
разом із робітничою професією надається 
повна загальна середня освіта. Випуск 
кваліфікованих робітників у 2012 році 
склав 8403 особи.

Основні проблеми:
– недостатній рівень матеріально-

технічної бази навчальних закладів;
– недосконалість державної системи 

прогнозування потреби у фахівцях, як 
наслідок – перенасиченість фахівців з 
деяких напрямів підготовки, постійно 
існуючий дисбаланс між обсягами підго-
товки фахівців робітничих та інженерних 
професій; 

– відсутність діючих механізмів вза-
ємодії між роботодавцями та ВНЗ, як на-
слідок – відсутність гарантій на отримання 
першого робочого місця, мотивації на 
здобуття освіти.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– розвиток мережі навчальних закладів 

та профільних класів;
– підвищення рівня природничо-

математичної підготовки учнів;
– всебічна підтримка учнівської об-

дарованої молоді;
– формування обсягів і структури 

державного замовлення на підготовку 
робітничих кадрів у професійно-технічних 
навчальних закладах відповідно до по-
треб ринку праці та розвитку економіки 
області;

– сприяння створенню системи соці-
альної підтримки студентів, які найбільше 
відзначились у науковій та навчальній 
роботі.

1.1.6. культура і туризм
Мережа закладів культури Харківської 

області станом на 01.01.2013 складає: 
– 1293 бібліотеки всіх систем і ві-

домств;
– 698 клубних закладів;
– 78 шкіл естетичного виховання; 
– 120 музейних закладів;
– 9 театрально-концертних установ;
– 3 обласні науково-методичні цен-

три.
Кіномережа складається з 10 кіноте-

атрів, 94 стаціонарних кіноустановок, 18 
мобільних відео-комплексів. 

В області функціонують 4 вищих на-
вчальних заклади культури.

Систематизовано роботу з розвитку 
різних жанрів  народної творчості, здій-
снено інвентаризацію творчих ресурсів, 
розробляється концепція інноваційної 
моделі розвитку культури і мистецтва 
Харківської області.   

На базі Харківської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки працює регі-
ональний тренінговий центр для навчання 
бібліотечних працівників області сучасним 
комп'ютерним технологіям. Продовжу-
ється збільшення кількості комп’ютерів у 
закладах культури області.

Помітно активізували свою творчу 
діяльність професійні театри. Репрезен-
товано 18 прем’єрних вистав ( у 2011 
році 13). 

У 2012 році за рахунок обласного та 
субвенції з державного бюджету про-
довжено реставраційні роботи будівлі 
Харківської обласної філармонії, яка є 
пам’яткою архітектури. За умовами конт-
ракту доставлено та встановлено на збе-
рігання орган, виготовлений німецькою 
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органобудівною фірмою «Александер 
Шуке Потсдам ГМБх».

Закінчено капітальний ремонт гля-
дацької зали одного з найвідоміших 
театрів України Харківського державного 
академічного театру ляльок ім. В.А. Афа-
насьєва.

Протягом 2012 року проведено: 48 
капітальних ремонтів, 519 поточних ре-
монтів, відремонтовано 68 опалювальних 
систем (85% від загального). Також  від-
новлено 24 недіючі опалювальні системи, 
придбано обладнання, музичні інструмен-
ти, костюми та інше. 

Всього для поліпшення матеріально-
технічної бази закладів культури області 
протягом 2012 року залучено 22 млн грн. 
бюджетних та позабюджетних коштів, що 
на 15,3 % більше ніж у минулому році. 
Це складає 8,8 %  від загального обсягу 
коштів, необхідних для вирішення першо-
чергових проблем матеріально-технічної 
бази галузі. 

У 2013 році на капітальні, поточні 
ремонти приміщень закладів культури, 
ремонт та відновлення опалювальних 
систем потрібно 90,4 млн.грн.

Робота щодо покращення матеріаль-
ної бази галузі буде продовжена в 2013 
році виходячи з можливостей фінансуван-
ня заходів за рахунок усіх джерел.

У сфері туризму протягом 2012 року 
презентовано фотоальбом Харківської 
області, проведена III виставка «Харків-
ське туристичне бієнале», розроблено 
каталог сувенірної продукції ремісників 
Харківського регіону, відкриті: туристично-
інформаційний пункт (12 км траси Харків-
Бєлгород), обласна сувенірна крамниця 
«Слобожанський сувенір», презентовано 
чотири веломаршрути на території Хар-
ківської області та інше. 

Основні проблеми:
– незадовільна матеріально-технічна 

база закладів культури області, перш за 
все, у сільській місцевості;

– недостатній рівень комп’ютеризації 
закладів культури області;

– відсутність повного обліку пам’яток 
та об’єктів культурної спадщини Харків-
щини;

– недостатній розвиток туристичної 
інфраструктури  регіону.

 Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– поліпшення матеріально-технічної 

бази сільських клубних закладів та бі-
бліотек шляхом проведення капітальних 
ремонтів, поновлення роботи систем 
опалення, придбання обладнання, му-
зичних інструментів за рахунок коштів з 
усіх джерел фінансування;

– інформатизація закладів культури 
області, подальша комп’ютеризація бі-
бліотек;

– продовження роботи з проведення 
інвентаризації та паспортизації пам’яток 
та об’єктів культурної спадщини;

– розвиток внутрішнього та в’їзного 
туризму.

1.1.7. Фізична культура і спорт
2012 рік був наповнений визначними 

спортивними  подіями. У Харкові на ви-

сокому організаційному рівні проведено 
чемпіонат Європи з футболу «Євро-
2012».

Гідно виступили харківські спортсмени 
у складі Національної збірної України на 
ХХХ літніх Олімпійських іграх та ХІV Пара-
олімпійських іграх в Лондоні, де завоюва-
ли 14 медалей, з них 7 золотих.

За підсумками виступу на ХХХ літніх 
Олімпійських іграх, область посіла 3 місце 
серед регіонів України першої групи, а за 
підсумками виступу на ХІV Параолімпій-
ських іграх, Регіональний центр з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Інваспорт» за-
йняв перше місце.

Харківська область займає провідні по-
зиції в спорті вищих досягнень. У рейтингу 
серед регіонів України область займає 
2 місце з олімпійських та неолімпійських 
видів спорту. Всього, протягом року, ви-
ступаючи на чемпіонатах, Кубках світу та 
Європи, спортсмени області завоювали 
360 медалей різного ґатунку.

Певна увага приділялася створенню 
районних, міських центрів фізичного 
здоров'я населення «Спорт для всіх». На 
сьогоднішній день практично у всіх регіо-
нах області створені такі центри. 

Проводилася робота щодо створення 
необхідних умов для занять фізичною 
культурою і спортом серед усіх категорій 
населення. В області функціонують 215 
спортивних клубів різних форм власності, 
що на 3 клуби більше ніж у 2011 році, в яких 
різними видами фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної роботи охоплено більше 
45 тисяч громадян (1,7% до кількості на-
селення).

Для дітей, підлітків та молоді в області 
працюють 94 дитячо-юнацькі спортивні 
школи, в яких різними видами спорту 
займаються 7652 особи, або 18,6% від 
кількості учнівської молоді, і це найвищий 
показник серед регіонів України.

Значна робота проведена щодо зміц-
нення матеріально-спортивної бази. 
Тільки за 2012 побудовано 79 спортивних 
споруд, 17 з них –  багатофункціональні 
спортивні майданчики із синтетичним 
покриттям. У 32 районах області облад-
нано вуличні майданчики з тренажерним 
устаткуванням, введено в дію багато-
функціональний фізкультурно-оздоровчий 
комплекс в смт. Борова, зал боксу в 
Печенізькому районі та інші. В 2013 році 
буде продовжено будівництво багато-
функціональних фізкультурно-оздоровчих 
комплексів у Вовчанському районі, містах 
Лозова та Первомайський. 

Основні проблеми:
– недостатній рівень фінансування 

галузі;
– недостатній рівень забезпеченості 

населення спортивними спорудами,  осо-
бливо у сільській місцевості;

– недостатня кількість населення і 
особливо дітей, підлітків та молоді, залу-
чених до регулярних занять всіма видами 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної 
роботи.

Пріоритетні завдання на 2013 рік: 
– збереження мережі дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл і тренерських  кадрів;

– покращення матеріально-технічної 
бази спортивних споруд;

– підвищення загального рівня під-
готовки та участі спортсменів області у 
змаганнях різного рівня.

1.1.8. Зайнятість населення та 
ринок праці

Відповідно до завдань Програми за-
йнятості населення Харківської області на 
2012-2013 роки та стратегічних напрямів 
розвитку ринку праці до 2016 року, за 9 
місяців 2012 року у Харківській області 
відбулося підвищення рівня зайнятості 
до 61,3% (по Україні 60,1%) та зниження 
рівня безробіття (за методологією МОП) 
до 6,8% (по Україні 7,4%). 

За 2012 рік створено 60,1 тис. нових 
робочих місць, що на 1,5% більше ніж у 
2011 році, у тому числі на підприємствах, 
в організаціях та установах області 22,5 
тис. робочих місць, за рахунок розвитку 
підприємницької діяльності та самозайня-
тості населення 37,6 тис. робочих місць.

Із 114,0 тис. громадян, які протягом 
2012 року перебували на обліку в службі 
зайнятості, активними формами сприяння 
зайнятості було охоплено 95,9 тис. осіб, 
або 84,1% від числа зареєстрованих в 
службі зайнятості (за 2011 рік 81,7%). З 
них допомогу у працевлаштуванні нада-
но 53,0 тис. осіб, проходило професійне 
навчання 16,4 тис. осіб, в оплачуваних 
громадських роботах брало участь 26,5 
тис. осіб. У порівнянні з 2011 роком кіль-
кість працевлаштованих збільшилась на 
1,7 тис.осіб; кількість осіб, які проходили 
професійне навчання, на 0,4 тис.; кількість 
осіб, які брали участь в оплачуваних гро-
мадських роботах, на 0,3 тис. осіб.

Потреба підприємств у кадрах за 2012 
рік склала 3,8 тис. осіб і збільшилась у 
порівнянні з 2011 роком на 38,6%. Вна-
слідок цього навантаження на 1 вільне 
робоче місце зменшилось з 11 осіб ста-
ном на 01.01.2012 до 8 осіб, станом на 
01.01.2013.

У 2013 році планується, що рівень 
зайнятості населення віком 15-70 років 
складе 61,5% до населення відповідного 
віку. Економічне безробіття населення 
віком 15-70 років (за методологією МОП) 
прогнозується на рівні 6,9% до економічно 
активного населення відповідного віку.

Основні проблеми:
– наявність дисбалансу між попитом 

на робочу силу та її пропозицією через 
обмеженість сфери застосування праці в 
районах та містах області;

– недостатній рівень відповідальності 
роботодавців за використання найманої 
робочої сили, що спричиняє наявність 
неофіційних трудових відносин.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– сприяння зниженню рівня економіч-

ного безробіття;
– сприяння збереженню існуючих ро-

бочих місць та створенню у всіх сферах 
економічної діяльності нових робочих 
місць;

– повернення офіційно не зайнятих 
громадян до економічно доцільної ді-
яльності шляхом сприяння у працевла-
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штуванні безробітних, проходження про-
фесійного навчання, участі в оплачуваних 
громадських роботах.

1.1.9. грошові доходи населення та 
заробітна плата

У сфері грошових доходів населення 
області основним завданням визначено 
скорочення диференціації доходів насе-
лення, збільшення розміру оплати праці 
відносно прожиткового мінімуму.

За 2012 рік номінальна середньомі-
сячна заробітна плата штатного праців-
ника, порівняно з показником 2011 року, 
збільшилася на 14,3% і становить 2752 
грн., що в 2,4 раза вище мінімальної за-
робітної плати та прожиткового мінімуму 
для працездатної особи. 

Реальна заробітна плата працівників 
області за 2012 рік збільшилася на 14,2% 
у порівнянні з показником за 2011 рік і 
складає 2752 грн.

У 2013 році номінальна середньомісяч-
на заробітна плата штатного працівника 
очікується на рівні 2945 грн.

Загальна заборгованість із виплати 
заробітної плати в області станом на 
01.01.2013 склала 88,7 млн. грн., що мен-
ше заборгованості на початок 2012 року на 
1,4 млн. грн., або на 1,6 %. 

На економічно активних підприємствах 
державної форми власності заборгова-
ність збільшилася до початку року на 5,0 
млн. грн., або на 9,8%, та склала 55,8 млн. 
грн. (63,0% від загального боргу).

Найбільшими боржниками були: ДП 
«Завод ім. Т.Г. Шевченка» 21,0 млн. грн., 
ДП «Завод ім. Малишева» 10,7 млн. 
грн., Харківське державне авіаційне ви-
робниче підприємство 8,4 млн. грн., ДП 
«Харківський завод електроапаратури» 
5,5 млн. грн.

Головною причиною заборгованості 
із заробітної плати є невирішення протя-
гом тривалого часу кардинальних питань 
виробничої та фінансово-економічної 
діяльності підприємств, підпорядкованих 
центральним органам виконавчої влади.

На економічно активних підприємствах 
комунальної форми власності борги змен-
шились на 2,1 млн. грн. (43,0%) і склали 
2,8 млн. грн. (3,2% від загального боргу). 

На економічно активних підприємствах 
інших форм власності борги склали 12,7 
млн. грн. (14,4% від загального боргу), 
збільшилися до початку року на 0,4 млн. 
грн. або на 3,2%. 

За 2012 рік проведено 13 засідань 
обласної та 593 районних, міських тимча-
сових комісій з питань погашення забор-
гованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат. 

Органами виконавчої влади області 
було ініційовано розірвання контрактів з 
керівниками підприємств державної та 
комунальної форми власності, якими не 
забезпечено дотримання чинного зако-
нодавства з питань праці. Всього у 2012 
році звільнено або розірвано контракти з 
14 керівниками підприємств.

З метою ліквідації заборгованості із ви-
плати заробітної плати на підприємствах, 

в організаціях та установах області в 2013 
році буде продовжена робота комісій.

В області буде здійснюватися що-
тижневий моніторинг стану погашення 
заборгованості із заробітної плати; про-
водитися постійний моніторинг аналізу 
причин виникнення заборгованості із 
заробітної плати на підприємствах кому-
нальної форми власності.

 Основні проблеми:
– заборгованість із заробітної плати, 

перш за все, на підприємствах державної 
та комунальної форми власності;

– неофіційні трудові відносини;
– недостатні темпи зростання номі-

нальної та реальної заробітної плати.
Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– зменшення заборгованості з ви-

плати заробітної плати на підприємствах, 
в організаціях та установах усіх форм 
власності;

– легалізація заробітної плати та тру-
дових відносин;

– зменшення частки працівників, які 
отримують заробітну плату нижче про-
житкового мінімуму;

– дотримання умов галузевих угод та 
колективних договорів у частині оплати 
праці, недопущення необґрунтованого 
зменшення заробітної плати та впрова-
дження скороченого режиму роботи.

1.1.10. соціальне забезпечення 
У Харківському регіоні соціальне об-

слуговування громадян здійснюється 
через мережу соціальних закладів 42 
територіальні центри соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг) у 
кожній адміністративно-територіальній 
одиниці. Діяльність територіальних центрів 
забезпечують 3,7 тис. працівників, якими 
виявлено у 2012 році (за оперативними 
даними) 82,7 тис. осіб, які потре-бують 
соціальної допомоги (у 2011 році 77,2 тис.
осіб), з них надомного обслуговування 
40,2 тис. осіб (у 2011 році 42,5 тис.осіб). 

Також в області діє 18 інтернатних 
установ (проектна потужність для про-
живання 3617 осіб), у яких, станом на 
01.01.2013, на повному державному 
утриманні проживає більше 3,3 тис. 
громадян (у 2011 році 3,1 тис. осіб), що 
потребують стороннього догляду, побу-
тового та медичного обслуговування, з 
них 0,7 тис.осіб ветерани війни та праці. 
Обслуговування в будинках-інтернатах 
повністю задовольняє потребу населення 
області. Черговість щодо влаштування до 
будинків-інтернатів системи соціального 
захисту відсутня. Одним із пріоритетних 
завдань області  на 2013 рік є збереження 
та розвиток мережі будинків-інтернатів  та 
територіальних центрів. 

Протягом 2012 року в органах праці 
та соціального захисту населення області  
різні види адресної допомоги отримували 
287,4 тис. осіб (сімей). Витрати на їх ви-
плату склали 1,8 млрд. грн., що на 290,2 
тис. грн. більше ніж у 2011 році.   

Впровадження соціальних ініціатив 
Президента України сприяло збільшенню 
кількості отримувачів допомоги мало-
забезпеченим сім’ям майже вдвічі з  

3,1 тис. сімей в 2011 році на суму 30,5 млн. 
грн. до 5,9 тис. сімей на суму 63,2 млн. грн. 
в 2012 році.

Протягом 2012 року підвищено в 10 
разів розмір допомоги особі, яка здійснює 
догляд за інвалідом I-II групи внаслідок 
психічного розладу, що сприяло збіль-
шенню кількості отримувачів допомоги у 
11,4 раза (із 110 осіб станом на 16.06.2012 
до 1258 осіб на кінець 2012 року). 30,1 
тис.осіб з числа постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи отримали за 
2012 рік різні види виплат на суму 42,4 
млн. грн.  

Протягом 2012 року за отриманням 
житлової субсидії звернулося 180,2 тис. 
сімей, що на 12,5 тис. сімей менше ніж у 
2011 році. Призначено субсидію 174,7 тис. 
сімей, або 97% від числа, що звернулись 
(у 2011 році субсидія призначалась 93,6% 
від числа сімей, що звернулись). Видатки 
на надання житлової субсидії збільшились 
у порівняні з 2011 роком на 8,1 млн. грн. 
та склали 189,2 млн. грн.  

За субсидією на придбання твердого 
палива та скрапленого газу готівкою у 
2012 році звернулося 10,5 тисяч сімей, 
що на 0,6 тис. сімей менше ніж у 2011 
році. Призначено субсидію 9,6 тис. сімей, 
або 91,3 % від числа тих, що звернулись. 
Кількість отримувачів субсидії готівкою 
у порівняні з 2011 роком зменшилася на 
0,47 тисяч сімей, а видатки збільшилися 
на 1,3 млн. грн.  

За 2012 рік 1220 осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями охоплені 
профорієнтаційними послугами, з яких 
працевлаштовано 784 інваліда, з них, 
шляхом надання дотацій роботодавцям, 
169. Проходили професійне навчання 301 
інвалід, після закінчення якого 249 осіб 
були працевлаштовані. У громадських 
роботах брали участь 158 інвалідів.

Протягом 2012 року за рахунок ко-
штів державного бюджету 3548 осіб із 
пільгової категорії громадян забезпечені 
санаторно-курортними путівками, у тому 
числі 1845 особи з обмеженими фізи-
чними можливостями, з яких 669 інвалідів 
оздоровлені в санаторіях, розташованих 
на території Харківської області.

В районах області, містах обласного 
значення та м. Харкові функціонують «ко-
мітети доступності» та робочі групи із за-
безпечення доступності інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури. На сьогоднішній день 
в області 99% приміщень органів влади 
та місцевого самоврядування, управлінь 
праці та соціального захисту населення, 
центрів зайнятості, територіальних цен-
трів, управлінь Пенсійного фонду обладна-
ні засобами безперешкодного доступу.

У 2013 році разом з Міністерством со-
ціальної політики України та Міністерством 
фінансів України буде продовжена робота 
щодо удосконалення нормативної бази 
галузі, зокрема спрямованої на підви-
щення бюджетних  видатків на утримання 
будинків-інтернатів та опрацювання пи-
тань щодо забезпечення технічними та 
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іншими засобами реабілітації інвалідів, 
дітей інвалідів та інших окремих категорій 
населення з подальшим ініціюванням пе-
ред Кабінетом Міністрів України питання 
щодо внесення змін до відповідних по-
станов.

Основні проблеми: 
– недостатність видатків на розвиток 

матеріально-технічної бази будинків-
інтернатів системи соціального захисту 
населення області;

– недосконала нормативно-правова 
база для ефективного реформування 
системи соціальних послуг.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– збереження та розвиток мережі 

будинків-інтернатів та територіальних 
центрів;

– забезпечення виплат особам за на-
дання соціальних послуг інвалідам, людям 
похилого віку;

– забезпечення державної підтримки 
особам, які проживають з інвалідом I чи II 
групи внаслідок психічного розладу, що 
за висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за ним;

– створення системи супроводження 
соціально вразливих сімей (виявлення 
сімей, призначення допомоги, надання 
допомоги в працевлаштуванні, соціальне 
обслуговування вдома);

– призначення населенню безготів-
кових житлових субсидій за спрощеною 
процедурою та подальший перехід до 
готівкової форми надання всіх видів суб-
сидій;

– сприяння у вирішенні першочергових  
питань осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.

1.1.11. охорона праці
Реалізація заходів щодо поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничо-
го середовища в 2012 році сприяла тому, 
що в області закріпилась стійка тенденція 
до зниження травматизму на виробництві 
та професійної захворюваності. Протягом 
2012 року на підприємствах області рі-
вень виробничого травматизму знизився 
на 43 випадки, або на 11,7% (сталося 
323 випадки проти 366 випадків у 2011 
році), кількість професійних захворювань 
зменшилась на 15 випадків, або на 12% 
(110 випадків проти 125 випадків в 2011 
році). Досягнута також позитивна дина-
міка рівня виробничого травматизму зі 
смертельним наслідком, кількість випадків 
якого протягом 2012 року скоротилася на 
2 випадки, або 9% (20 випадків проти 22 
у 2011 році).

Більше половини всіх випадків сталося 
через організаційні причини (порушення 
трудової і виробничої дисципліни, неви-
конання інструкцій з охорони праці, пору-
шення правил дорожнього руху та інші). 

За 2012 рік в області зафіксовано 110 
випадків професійного захворювання, 
що на 15 випадків, або 12%, менше ніж за 
2011 рік. Разом з цим, рівень професійної 
захворюваності на деяких підприємствах 
області залишається достатньо високим.  

З метою забезпечення соціального 
захисту працюючих, зайнятих на роботах 

із шкідливими умовами праці на підпри-
ємствах, в установах та організаціях Хар-
ківської області, на постійному контролі 
знаходиться питання щодо якісного та 
своєчасного проведення атестації ро-
бочих місць. За оперативними даними, 
за станом на 01.01.2013, з 41,8 тис. ро-
бочих місць із шкідливими умовами, що 
підлягають атестації за умовами праці, 
атестовано 40,7 тис. робочих місць (97,6% 
до потрібного).

У 2013 році продовжуватиметься 
робота із реалізації заходів щодо збере-
ження життя та здоров’я людини в процесі 
праці, усунення шкідливих і небезпечних 
факторів на робочих місцях, вирішення 
питань медицини праці. 

Основні проблеми:
– високий рівень професійної захво-

рюваності;
– порушення термінів проведення 

чергової атестації робочих місць за умо-
вами праці.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– зменшення кількості професійних 

захворювань;
– забезпечення соціального захис-

ту працюючих, зайнятих на роботах зі 
шкідливими умовами праці на підпри-
ємствах, в установах та організаціях усіх 
форм власності, своєчасного та якісного 
проведення атестації робочих місць за 
умовами праці. 

У 2012 році на реалізацію зазначених 
заходів з Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань витрачено 
105,7 млн. грн.; прогнозований обсяг фі-
нансових ресурсів для виконання завдань 
на 2013 рік складає 97,1 млн. грн.

1.1.12. розвиток системи соці-
ального страхування та пенсійна 
реформа

Фінансування пенсійних виплат здій-
снювалося своєчасно та в законодавчо 
встановлений термін. 

Середній розмір пенсій по області 
на 01.01.2013 склав 1390,42 грн., проти  
1183,06 грн. на по-чаток 2012 року.

Основні проблеми:
– недостатні темпи зростання фонду 

оплати праці, що ускладнює виконання 
плану власних надходжень до бюджету 
Пенсійного фонду України.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– контроль за додержанням робото-

давцями норм чинного законодавства про 
працю та робота по легалізації робочих 
місць;

– виконання планових показників по 
наповненню бюджету Пенсійного фонду 
з метою забезпечення стабільності фі-
нансування та виплати пенсій, а також 
подальшого їх підвищення;

– зниження обсягів заборгованості 
платників до Пенсійного фонду  України.

1.1.13. Цінова ситуація на внутріш-
ньому ринку товарів і послуг

У січні-грудні 2012 року цінова ситуація 
на споживчому ринку Харківської області 
була стабільною і керованою.

У 2012 році індекс споживчих цін 
(рівень інфляції) склав  99,2%, що нижче 
показника 2011 року (104,1%).

Дефляційні рівні індексу споживчих 
цін отримані в 2012 році по таких його 
складових:

– продукти харчування 95,8%,
– продукти харчування та безалкоголь-

ні напої 96,3%,
– одяг і взуття 98,3%,
– предмети домашнього вжитку, по-

бутова техніка та поточне утримання 
житла 99,8%,
– відпочинок і культура 99,3%.
Такі результати були отримані завдяки 

постійному діалогу влади і бізнесу, досяг-
нутим домовленостям щодо стабільних цін 
на основні товари і послуги, злагодженій 
роботі усіх гілок влади при вирішенні пи-
тання щодо недопущення необґрунтова-
ного підвищення цін на товари і послуги.

Найбільшим чинником впливу на рі-
вень інфляції в минулому році було зрос-
тання виробництва в агро-промисловому 
комплексі, що дало змогу забезпечити ви-
сокий рівень попиту продуктів харчування 
на споживчому ринку області.

Ціни на соціальні сорти хліба за мину-
лий рік, завдяки Меморандуму порозумін-
ня між обласною державною адміністраці-
єю, хлібопекарськими підприємствами та 
мережами супермаркетів продовольчого 
профілю, не підвищилися.

Для розширення мережі реалізації 
основних продовольчих товарів, створен-
ня цінового конкурентного середовища в 
області регулярно і повсюдно проводили-
ся продовольчі ярмарки. 

Так, у січні-грудні 2012 року за участю 
сільгоспвиробників було проведено 4945 
продовольчих ярмарків із загальним ви-
торгом 85,9 млн. грн., що дозволило на-
ситити продовольчий ринок продукцією за 
цінами, нижче середніх по області.

На Великому Слобожанському ярмар-
ку, який було проведено у вересні 2012 
року в місті Харкові, продано товарів, у 
тому числі сільгосппродукції, на 7,2 млн. 
грн. 

За січень-грудень 2012 року продукти 
харчування, незважаючи на погіршення 
цінової ситуації на світовому та європей-
ському продовольчому ринках, подешев-
шали на 4,2%.

Індекс споживчих цін на продукти хар-
чування, який відноситься до рейтингових 
показників Кабінету Міністрів України, за 
січень-грудень 2012 року склав 95,8%, при 
середньому показнику по Україні 97,7%. 

Основні проблеми:
– відсутність державного контролю 

за цінами та процесами ціноутворення, 
що стало наслідком ліквідації в 2011 році 
Державної інспекції з контролю за цінами в 
Україні, незавершеність побудови структу-
ри Державної інспекції України з контролю 
за цінами, створеної в 2012 році; 

– значна залежність цін на основні 
споживчі товари і послуги, перш за все 
на продукти харчування, від негативно-
го впливу фактора кризових проявів на 
світовому ринку та в країнах ближнього 
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зарубіжжя, а також від нестабільності цін 
на енергоносії.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– забезпечити утримання індексу 

споживчих цін у межах визначеного про-
гнозного показника 104,8%;

– продовжити практику проведення 
діалогу обласної державної адміністрації 
з виробниками основних видів товарів і 
послуг, мережами підприємств торгівлі, 
іншими суб'єктами споживчого ринку, до-
сягнення домовленостей щодо стабільних 
цін на основні товари і послуги;

– сприяти створенню конкурентного 
цінового середовища та вільного доступу 
до споживчого ринку місцевих виробників, 
у тому числі виробників сільгосппродук-
ції. 

1.1.14. розвиток внутрішнього рин-
ку товарів і побутових послуг

Внутрішній ринок товарів і побутових 
послуг Харківської області в 2012 році 
знаходився під впливом таких основних 
чинників:

– зростання доходів населення об-
ласті;

– зростання попиту на товари і послуги 
на споживчому ринку у зв'язку з пози-
тивними показниками в окремих сферах 
економіки області, перш за все в аграрно-
промисловому комплексі;

– суттєве зниження інфляції, у тому 
числі зниження цін на окремі основні спо-
живчі товари і послуги;

– очікування населенням кризової 
ситуації, яка була обумовлена фінансо-
вою кризою в країнах Європи і призвела 
до витрат певної частини вільних коштів 
населення не на товари і послуги, а на 
купівлю валюти.

Дія таких протилежних чинників обу-
мовила певні коливання протягом мину-
лого року основних показників споживчого 
ринку, перш за все темпів зростання обо-
роту роздрібної торгівлі.

Але завдяки реалізації стратегічних та 
оперативних цілей, в області за підсумка-
ми 2012 року отримані позитивні показни-
ки розвитку споживчого ринку. Так:

1. Темпи зростання обороту роздрібної 
торгівлі склали 114,3%.

2. Абсолютний оборот роздрібної тор-
гівлі склав 56,45 млрд. грн. Це четвертий 
за абсолютною величиною оборот роз-
дрібної торгівлі серед регіонів України.

3. Оборот ресторанного господарства 
(з урахуванням обороту фізичних осіб 
-підприємців) склав 1248,8 млн. грн. і 
збільшився на 14,7% проти аналогічного 
показника за 2011 рік.

4. Обсяги реалізованих побутових по-
слуг склали 184,2 млн. грн., що на 1,9% 
більше показника за 2011 рік.

Основні проблеми: 
– розвиток в області мережі крупних 

супермаркетів, власниками яких є місцеві 
суб'єкти господарювання, суттєво по-
ступається розвитку аналогічних мереж, 
власниками яких є іногородні комерційні 
структури, що призводить до зниження 
товарообігу місцевих мереж та залеж-
ності підсумкових обсягів товарообігу від 

розподілу їх іногородніми холдинговими 
компаніями;

– відсутність розвиненої сфери ту-
ризму і відпочинку, що призводить при 
зростанні доходів населення до суттєвої 
динаміки виїзду з області в інші регіони 
України значної кількості споживачів під 
час літніх відпусток і, відповідно, до зни-
ження попиту та обсягів продажу товарів 
і послуг;

– суттєва залежність попиту населення 
на товари і побутові послуги від проявлен-
ня кризових настроїв, що призводить до 
зниження попиту на товари і послуги.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– забезпечити позитивну динаміку 

показників споживчого ринку та розви-
тку мережі сучасних об'єктів торгівлі, 
ресторанного господарства та побуто-
вого обслуговування населення, у першу 
чергу розвиток мереж, власниками яких 
є суб'єкти господарювання, комерційні 
структури, які зареєстровані в Харківській 
області;

– постійно аналізувати основні показ-
ники розвитку торговельних мереж, спри-
яти проведенню заходів, які приваблюють 
споживачів та забезпечують збільшення 
притоку покупців;

– проводити роботу з удосконалення 
функціонування роздрібних ринків та роз-
витку сфери побутового обслуговування 
населення;

– сприяти підвищенню конкуренто-
спроможності та якості продукції, яка ви-
робляється підприємствами області;

– забезпечити в області цілеспрямо-
вану програмну роботу з питань захисту 
прав споживачів, створення додаткових 
гарантій захисту інтересів громадян, перш 
за все в найбільш проблемних секторах 
споживчого ринку.

1.1.15. реформування житлово-
комунального господарства

Реформування галузі  житлово-
комунального господарства Харківської 
області реалізується за рахунок поліп-
шення якості житлово-комунальних по-
слуг та реформування кластеру житлово-
комунального господарства.

З цією метою в області розроблені, 
прийняті та діють такі програми:

– Програма реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства Хар-
ківської області на 2010-2015 роки;

– Програма модернізації комунальної 
теплоенергетики Харківської області на 
2011-2015 роки;

– Програма «Питна вода Харківської 
області» на 2012-2020 роки»;

– Обласна Програма поводження з 
твердими побутовими відходами на 2005-
2014 роки.

Рівень  розрахунків споживачів області 
за надані протягом 2012 року житлово-
комунальні послуги станом на 27.12.2012 
склав: теплопостачання 101,7%, у т.ч. 
населення 105,3%; установи, що фінан-
суються з державного бюджету, 101,4%, 
з місцевих бюджетів 85,5%, інші спо-
живачі 109,9%; водопостачання та водо-
відведення 98,7%, у т.ч. населення 99,9%; 

установи, що фінансуються з державного 
бюджету, 105,0%, з місцевих бюджетів 
98,6%, інші споживачі 95,7%; утримання 
житла 95,8%.

Кредиторська заборгованість під-
приємств житлово-комунального госпо-
дарства області на 01.01.2013 становила 
2 987 млн.грн. Заборгованість за енер-
гоносії в загальній сумі кредиторської 
за-боргованості склала 2 384,6 млн.грн., 
або 69,1%.

Рівень розрахунків теплопостачальних 
підприємств за природний газ у 2012 році 
(станом на 27.12.2012) склав 57,7%. За-
боргованість теплопостачальних підпри-
ємств за природний газ, спожитий у 2012 
році, становить 666,6 млн.грн. 

В цілому підприємства житлово-
комунального господарства у 2012 році 
(станом на 27.12.2012) розрахувалися за 
електроенергію на рівні 778,5%, у т.ч. те-
плопостачальні підприємства на 104,1%, 
житлові підприємства на 127,8%, підпри-
ємства водопровідно-каналізаційного 
господарства на 1445,6% (за рахунок 
проведення розрахунків з погашення 
різниці в тарифах КП «Харківводоканал» 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.06.2012 №517). Загальна 
заборгованість підприємств житлово–
комунального господарства за спожиту 
електричну енергію станом на 27.12.2012 
склала 100,7 млн.грн.

З метою скорочення обсягів дебітор-
ської та кредиторської заборгованості 
підприємствами галузі та місцевими 
органами влади вживається ряд заходів: 
проводиться роз’яснювальна робота 
щодо підвищення платіжної дисципліни 
споживачів, необхідності оформлення 
субсидій, робота з укладання договорів 
на реструктуризацію заборгованості на-
селення за житлово–комунальні послуги, 
претензійно-позовна робота зі злісними 
неплатниками.

Головними проблемами галузі зали-
шаються недостатній рівень розрахунків 
споживачів за надані послуги та невід-
повідність діючих тарифів на житлово-
комунальні послуги фактичним витратам 
виробництва послуг. 

Протягом 2012 року уповноваженими 
органами разом з підприємствами про-
довжувалася робота з приведення діючих 
тарифів на житлово-комунальні послуги до 
рівня економічно обґрунтованих витрат їх 
виробництва. 

Всього з початку 2012 року по на-
селених пунктах області відповідними 
органами місцевого самоврядування 
прийнято 32 рішення про встановлення 
тарифів на житлово-комунальні послуги, 
з них на послуги з теплопостачання 1, 
водопостачання (водовідведення) 17, з 
утримання житла 14.

Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері кому-
нальних послуг, прийнято постанову від 
16.03.2012 № 129 про встановлення 
тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення КП «Харківводоканал», що 
введені з 01 квітня 2012 року, які порівняно 
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з попередніми тарифами підвищені на 8% 
і відшкодовують економічно обґрунтовані 
витрати на 56,5% і 50,7% відповідно.

Теплопостачання. У серпні 2011 року 
усіма теплопостачаючими підприємства-
ми області (12 з 19) були надані комплекти 
документів для встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на послуги те-
плопостачання Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг. 

На 7 підприємствах тарифи вста-
новлені рішеннями відповідних органів 
місцевого самоврядування і відповідають 
економічно обґрунтованим витратам.

Таким чином, упродовж усього опалю-
вального періоду 2011/2012 рр. більшість 
теплопостачаючих підприємств області 
вимушені були надавати послуги населен-
ню за збитковими тарифами. 

Водопостачання та водовідведення. Із 
43 підприємств міст і районів області, які 
надають послуги водопостачання і водо-
відведення, з початку 2012 року були пере-
глянуті тарифи на 17 підприємствах. 

Утримання житла. Із 50 підприємств 
області, які надають послуги з утримання 
житла, на 23 тарифи повністю відшкодову-
ють фактичні витрати виробництва послуг. 
Упродовж 2012 року органами місцевого 
самоврядування встановлені економічно 
обґрунтовані тарифи на утримання житла 
14 підприємствам.

На підставі Указу Президента України 
«Про Державну інспекцію з контролю за 
цінами» № 19/2012 від 19.01.2012, щоб 
уникнути необґрунтованого підвищення 
тарифів, органам місцевого самовряду-
вання було рекомендовано припинити в 
2012 році перегляд тарифів на послуги з 
утримання житла до відновлення роботи 
територіального органу Держінспекції з 
контролю за цінами. У функції знов ство-
реної Держінспекції входитиме надання 
суб'єктам господарювання висновків 
щодо розрахунків економічно обґрунто-
ваних планованих витрат під час форму-
вання тарифів на окремі види житлово-
комунальних послуг.

Однією з головних проблем галузі за-
лишається не вирішення на державному 
рівні питання щодо відшкодування тепло-
постачальним підприємствам різниці в 
тарифах для бюджетних споживачів, яка 
виникла через різницю у вартості при-
родного газу, використаного протягом 
2010-2011 років на виробництво теплової 
енергії бюджетним споживачам, в сумі 
69,5 млн.грн. 

Крім того, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 
№ 517 Харківській області виділено з 
державного бюджету 1071,6 млн.грн. на 
погашення заборгованості з різниці в та-
рифах для населення на послуги тепло-, 
водопостачання та водовідведення за 
рахунок погашення заборгованості за при-
родний газ, електроенергію і податкових 
зобов'язань: із них на послуги теплопос-
тачання 646,9 млн. грн., водопостачання 
і водовідведення 424,7 млн.грн. 

Харківською обласною комісією з 
погашення заборгованості підприємств 

паливно-енергетичного комплексу була 
узгоджена різниця в тарифах на послуги 
тепло-, водопостачання і водовідведення 
для населення 41 підприємству області 
на загальну суму 1407,0 млн.грн., у т.ч. на 
послуги теплопостачання 901,9 млн.грн., 
водопостачання і водовідведення 505,1 
млн.грн.

Станом на 27.12.2012 профінансовано 
71 договір про організацію розрахунків 
з погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, водопоста-
чання та водовідведення по 26 підпри-
ємствах області на суму 872,8 млн.грн., у 
т.ч.: в рахунок на послуги теплопостачання 
480,5 млн.грн., водопостачання та водо-
відведення 392,3 млн.грн.

На фінансуванні в Міністерстві фінан-
сів України знаходяться реєстри договорів 
на суму 176,5 млн.грн., у т.ч. на послуги 
теплопостачання 166,4 млн.грн., водопос-
тачання і водовідведення 10,1 млн.грн. 

За 2012 рік на підприємствах житлово-
комунального господарства області було 
виконано роботи щодо впровадження 
новітніх енергозберігаючих технологій 
та енергозберігаючого обладнання. Це 
дало можливість зекономити 539,2 тонн 
умовного палива на загальну суму 22,2 
млн. грн.

З метою скорочення втрат води під-
приємствами здійснювалася заміна тех-
нічно зношених мереж водопостачання, 
своєчасний ремонт аварійних ділянок во-
допроводів, ремонт запірної арматури. 

В ході підготовки об’єктів водопоста-
чання та водовідведення області до робо-
ти в осінньо–зимовий період 2012/2013 
років здійснено заміну 57,1 км аварійних 
водопровідних мереж та 13,08 км каналі-
заційних мереж, а також підготовку спо-
руд та обладнання на загальну суму 22,2 
млн.грн. за рахунок коштів підприємств 
та місцевих бюджетів. Замінено 18,6 км 
аварійних теплових мереж, відремонто-
вано 22 котельні. На підготовку житлового, 
водопровідно-каналізаційного та тепло-
вого господарства до осінньо-зимового 
періоду витрачено 194,5 млн.грн. Втрати 
води в мережах по комунальних підпри-
ємствах області за підсумками 9 місяців 
2012 року склали 36,6 %, втрати теплової 
енергії 14,3%. 

В рамках пілотного національного 
проекту «Чисте місто» в Харківській об-
ласті заплановано будівництво сучасного 
сміттєпереробного заводу, що дозволить 
переробляти тверді побутові відходи на 
вторсировину, електроенергію і газ. Це 
надасть можливість вирішити проблему 
сміттєзвалищ, підвищити ресурсозбере-
ження, зменшити шкідливий вплив відхо-
дів на довкілля та здоров'я людей.  

Так, за рахунок коштів Державного 
фонду охорони навколишнього при-
родного середовища підприємством КП 
«Муніципальна компанія поводження з 
відходами» передбачається будівництво 
комплексу з переробки твердих побутових 
відходів з системою збору, утилізації по-
лігонного газу та виробництва електричної 
енергії в м. Дергачі Харківської області.

Також на Харківщині розробляється 
план створення мережі міжрайонних 
полігонів з утилізації твердих побутових 
відходів. Це дозволить зробити вивіз і 
утилізацію ТПВ менш витратними, збі-
льшити використання ресурсоцінних 
компонентів ТПВ.

В області продовжується робота щодо 
створення об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ). Станом 
на 01.01.2012 в області налічувалось 536 
об'єднань. 

Відповідно до Програми реформу-
вання і розвитку житлово-комунального 
господарства Харківської області на 2010 
2015 роки на кінець 2012 року планувалося 
довести загальну кількість створених в 
області ОСББ до 729. 

Станом на 01.01.2013 в області в 956 
житлових будинках створені ОСББ. Ви-
ходячи з цих даних, станом на 01.01.2013, 
рівень виконання показника створен-
ня об'єднань співвласників багатоква-
ртирних будинків склав 131,1%. 

Протягом 2 попередніх років Харків-
ська область посідала 2 місце (у 2010 році 
рівень виконання показника створення 
ОСББ склав 106,1%, у 2011 році 101,5%).

Головною причиною, що стримує про-
цес створення ОСББ, є незадовільний 
технічний стан житлового фонду і від-
сутність державної підтримки для реалі-
зації інвестиційних проектів з технічного 
переоснащення та капітального ремонту 
житлових будинків, у яких утворюються 
нові або вже функціонують об'єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, 
що передбачено Загальнодержавною 
програмою реформування і розвитку 
житлово–комунального господарства на 
2009-2014 роки.

У 2013 році в області буде приділено 
увагу врегулюванню на законодавчому 
рівні проблемних питань спільно із Кабі-
нетом Міністрів України та галузевими 
міністерствами щодо:

– визначення таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства палива і 
енергетики України від 15.07.2010 № 288 
«Про затвердження Методики визначення 
обсягів природного газу, які використо-
вуються для виробництва теплової енергії 
для населення у випадку, якщо суб'єкти 
господарювання здійснюють постачання 
теплової енергії різним категоріям спо-
живачів»;

– фінансування в повному обсязі захо-
дів Загальнодержавної цільової програми 
«Питна вода України» на 2011-2020 роки;

– виділення Харківській області видат-
ків на фінансування робіт з модернізації, 
ремонту та заміни ліфтів у багатоповер-
хових будинках та на модернізацію інже-
нерного обладнання житлового фонду  м. 
Харкова; 

– передбачення видатків для реалізації 
Загальнодержавної програми реформу-
вання і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2009-2014 роки, на-
самперед, передбачивши видатки на 
реалізацію проектів з енергозбереження, 
розвитку і реконструкції систем теплопос-
тачання Харківської області;
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– виділення коштів у сумі 41,0 млн. грн. 
за виконані роботи на дорогах загально-
го користування в рамках підготовки до 
Євро-2012.

Основні проблеми:
– понаднормативні втрати води та 

теплової енергії в мережах;
– використання застарілого енергоєм-

кого обладнання;
– невідповідність діючих тарифів на 

комунальні послуги фактичним витратам 
виробництва;

– незадовільний технічний стан житло-
вих будинків та ліфтового обладнання; 

– незадовільні темпи оснащення жит-
лового фонду побудинковими приладами 
обліку;

– незадовільний стан полігонів та 
звалищ твердих побутових відходів міст та 
населених пунктів Харківської області;

– наповненість звалищ твердих по-
бутових відходів по районах Харківської 
області.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– скорочення споживання підприєм-

ствами галузі енергетичних та матеріаль-
них ресурсів для виробництва комуналь-
них послуг, проведення модернізації та 
переоснащення житлово-комунального 
господарства;

– створення конкурентного середови-
ща на ринку обслуговування житла шляхом 
організації об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ), управля-
ючих компаній та залучення приватних 
підприємств до обслуговування житла;

– продовження роботи щодо при-
ведення діючих тарифів на житлово-
комунальні послуги у відповідність з 
економічно обґрунтованими витратами 
на виробництво послуг;

– сприяння впровадженню енергозбе-
рігаючих заходів у житлово-комунальному 
господарстві, модернізація комунальної 
теплоенергетики області;

– забезпечення виконання проектних 
рішень, проведення рекультивації звалищ, 
які вичерпали свій ресурс;

– сприяння будівництву комплексу з 
переробки твердих побутових відходів з 
системою збору, утилізації полігонного 
газу та виробництва електричної енергії 
в м. Дергачі Харківської області;

– залучення інвестицій, співробітни-
цтво із світовими фінансовими установа-
ми та донорськими організаціями;

– реалізація проектів, спрямованих 
на реформування житлово-комунального 
господарства на умовах державно-
приватного партнерства.

1.1.16. охорона навколишнього 
природного середовища

Харківська область є однією з най-
більших областей України за територією, 
населенням та розвитком промислових 
комплексів. Все це обумовлює наявність 
низки екологічних проблем, які суттєво 
впливають на якість життя населення та 
умови господарювання.

Основними стаціонарними забрудню-
вачами атмосферного повітря є підпри-
ємства теплоенергетичної, нафтогазови-
добувної та цементної галузей.

Одним із основних напрямів вдоскона-
лення системи управління в сфері охорони 
атмосферного повітря є розроблення 
цільових показників стану атмосфери по 
районах області та в місті Харкові. Для 
визначення цільових показників необхідна 
наявність розвинутої мережі моніторинго-
вих спостережень. Існуюча мережа з 10 
постів в м. Харкові недостатня для визна-
чення рівня забруднення атмосферного 
повітря області і вимагає розвитку за раху-
нок встановлення нових постів. Рішенням 
Харківської обласної ради від 21 червня 
2012 року № 443-VІ «Про розподіл коштів 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища і напрями їх ви-
користання у 2012 році» було передбачено 
фінансування у сумі 1090,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2013 за 2012 рік ви-
конано робіт на суму 675 тис. грн.

За результатами інвентаризації, про-
веденої районними державними адміні-
страціями в січні 2012 року, на території 
Харківської області зберігалося непри-
датних або заборонених до використання 
пестицидів у кількості 55 тонн. Крім того, 
на території Первомайського ДП «Хімп-
ром» зберігалося близько 1015 тонн за-
лишків хімічних засобів захисту рослин.

У 2012 році  проводилися роботи з 
перезатарення й передачі на утилізацію 
непридатних до використання пестици-
дів та агрохімікатів у Валківському, Зо-
лочівському, Зміївському, Кегичівському, 
Нововодолазькому, Шевченківському 
районах області та м. Первомайському 
(ДП «Хімпром»). 

За рахунок коштів Державного фонду 
охорони навколишнього природного се-
редовища з території Харківської області 
протягом 2012 року вивезено на знешко-
дження 1070,2 тонн непридатних до вико-
ристання хімічних засобів захисту рослин, 
у тому числі з території Первомайського 
ДП «Хімпром» було вивезено 967,0 тонн 
непридатних засобів захисту рослин.

Усі непридатні засоби захисту рослин, 
які планувалося вивезти на утилізацію в 
2012 році, вивезено в повному обсязі.

З метою координації заходів щодо 
покращення якісних та кількісних показ-
ників водних ресурсів області, підвищення 
пропускної спроможності основних во-
дотоків Українським науково-дослідним 
інститутом екологічних проблем розро-
бляється проект оновленої міжрегіональ-
ної  екологічної програми з охорони та 
ви-користання вод басейну р. Сіверський 
Донець в межах Харківської області, 
фінансування заходів якої буде здійсню-
ватися за рахунок коштів державного, 
обласного та місцевих фондів охорони 
навколишнього природного середовища. 
Роботи з покращення екологічного стану 
річок області, зменшення концентрації 
забруднюючих речовин у поверхневих 
водах, що є джерелами водопостачання 
для населення та виробництва, плануєть-
ся розпочати вже у 2013 році. 

Природно-заповідний фонд області 
налічує 241 територію та об’єкти загаль-
ною площею 73842,31 га, у тому числі 13 

об’єктів загальнодержавного значення 
площею 23984,6 га. Відсоток заповід-
ності становить 2,3 від загальної площі 
області.

Відповідно до рішення Харківської 
обласної ради від 30 серпня 2012 року 
створено регіональний ландшафтний парк 
«Сокольники Помірки» площею 1104,6 га. 
Територія парку має значну природоохо-
ронну та рекреаційну цінність для м. Хар-
кова. Тут зростає 6 видів рослин та мешкає 
23 види тварин, які занесені до Червоної 
книги України, 5 видів тварин занесені до 
Європейського Червоного списку. 

 У 2013 році планується збільшити 
частку заповідності до трьох відсотків. 
Розпочато роботу зі створення на території 
області 10 об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення орієнтовною 
площею 3,3 тис.га. Проводиться робота 
з розширення територій національних 
природних парків «Слобожанський» та 
«Дворічанський».

Основні проблеми:
– незадовільний екологічний стан ба-

сейну р. Сіверський Донець;
– відсутність контролю за екологічним 

моніторингом атмосферного повітря Хар-
ківської області (АСЕМ). 

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– покращення екологічного стану річок 

області;
– створення регіональної автоматизо-

ваної системи екологічного моніторингу 
м.Харкова та Харківської області;

– збільшення заліснення території 
шляхом відновлення лісів та лісорозведен-
ня на земельних ділянках лісового фонду, 
створення захисних лісових насаджень на 
землях несільськогосподарського призна-
чення і землях, відведених для заліснення, 
відновлення та створення нових поле-
захисних лісових смуг, крім природних 
степових ділянок;

– розширення мережі природно-
заповідного фонду.

1.2. розвиток інфраструктури та 
базових галузей економіки

1.2.1. агропромисловий комп-
лекс

Агропромисловий комплекс області 
забезпечує потреби внутрішнього ринку 
в більшості видів продукції та займає 
провідні позиції на зовнішніх ринках щодо 
експорту соняшникової олії та зернових 
культур.

Рослинництво
У рослинництві проводиться робота 

стосовно нарощування обсягів вироб-
ництва продукції рослинництва шляхом 
удосконалення (оптимізації) структури 
та розширення посівних площ зерно-вих 
культур. 

Незважаючи на несприятливі погодно-
кліматичні умови та завдяки проведеній 
роботі, у 2012 році збільшено посівні 
площі зернових та зернобобових культур 
на 23,7 тис. га у порівнянні з 2011 роком. 
Розширилися площі посіву ярої пшениці на 
3,0 тис. га, вівса на 1,3 тис. га та кукурудзи 
на зерно на 113,6 тис. га.
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У 2012 році отримано валовий збір 
зернових культур (з урахуванням пізніх 
культур) 2716,4 тис. тонн, що на 756,9 тис. 
тонн менше у порівнянні з 2011 роком. 
Слід відзначити високу якість зібраного 
врожаю. Питома вага продовольчої пше-
ниці складає 96%. 

Завдяки проведеній роботі, сільсько-
господарські підприємства до проведення 
комплексу осінньо-польових робіт були 
забезпечені в повному обсязі матеріаль-
ними ресурсами. 

Під урожай 2013 року по всіх категоріях 
господарств посіяно 501,9 тис. га озимих 
культур, включаючи ріпак (що складає 
105% до плану). 

Тваринництво 
Покращилася ситуація у галузі тварин-

ництва. По всіх категоріях господарств за-
гальне виробництво молока складає 514,2 
тис. тонн, що на 8,8% більше у порівнянні з 
2011 роком, у тому числі в сільськогоспо-
дарських підприємствах на 20,2%. 

Змінюється на краще динаміка обсягів 
реалізації худоби та птиці у сільськогоспо-
дарських підприємствах. За підсумками І 
кварталу 2012 року динаміка обсягів реа-
лізації у порівнянні з І кварталом 2011 року 
складала 53,5%, за І півріччя 55,9%, за 9 
місяців 74,0%, за 2012 рік 90,0%.

Покращення показників з виробництва 
м’яса у 2013 році планується досягти 
за рахунок відновлення діяльності ТОВ 
«Курганський бройлер» у Балаклійському 
районі. 

За період відновлення своєї вироб-
ничої діяльності, з другого півріччя 2012 
року, поголів’я птиці на підприємстві до-
ведено до 1,0 млн. голів, вирощено 12,4 
тис. тонн птиці, реалізовано на м'ясо 11,5 
тис. тонн.

Почав відновлювати свою діяльність 
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» у 
Чугуївському районі. Перша партія сви-
ней із Данії була завезена в червні 2012 
року, вже завезено 5095 голів племінних 
свиней, всього планується завезти 5200 
голів. У 2012 році одержано 14,4 тис. голів 
поросят, а загальне поголів’я свиней на 
кінець 2012 року становило 18,6 тис. голів. 
Реалізація свиней на забій розпочнеться 
у 2013 році.

У 2012 році активно проводилася 
робота щодо технічного і технологічного 
оновлення галузей молочного скотарства 
та свинарства із залученням інвестицій 
або кредитних ресурсів.

Протягом 2012 року найбільш істотні 
проекти з реконструкції молочнотоварних 
комплексів із встановленням сучасних 
доїльних залів проводились у ПП «Мечні-
ково» (Дворічанський район) і ТОВ «Мрія» 
(Куп’янський район) і будуть завершені і 
введені у 2013 році.

У галузі свинарства у 2012 році впрова-
джувався інвестиційний проект з будівни-
цтва свинокомплексу із замкнутим циклом 
виробництва по відгодівлі 24 тис. свиней 
за рік у ПП «Північ-2006» (Дворічанський 
район). 

Протягом 2012 року продовжувалася 
робота з технічного переоснащення агро-

промислового виробництва. Так, за 2012 
рік сільгоспвиробниками придбано 2150 
одиниць сучасної сільськогосподарської 
техніки на загальну суму 1298,2 млн. грн., 
що в 1,55 раза більше порівняно з 2011 
роком.

За рахунок реалізації програм під-
тримки агропромислового комплексу в 
області в 2012 році з обласного та держав-
ного бюджетів освоєно 11,8 млн. грн.

У 2013 році робота обласної державної 
адміністрації буде направлена на забез-
печення виробництва основних видів 
сільськогосподарської продукції та темпів 
приросту валової продукції сільського 
господарства в обсягах згідно з осно-
вними показниками розвитку сільського 
господарства.

Прогнозується, що у 2013 році завдяки 
реалізації передбачених заходів, обсяг 
виробництва валової продукції сільського 
господарства (у постійних цінах 2010 року) 
по всіх категоріях господарств зросте на 
4,4%, у тому числі планується збільшення 
виробництва зерна на 17,8%, сої на 3,8%, 
овочів на 0,2%, плодів та ягід на 1,5%, 
м’яса (у живій вазі) на 12%, молока на 2%, 
яєць на 4%, вовни на 2%. 

В роботі агропромислового комплексу 
в 2013 році зусилля будуть зосереджені 
на покращенні ситуації в бурякоцукровій 
галузі, вирішенні проблемних питань щодо 
удосконалення та дотримання нормативів 
оптимального співвідношення культур у 
сівозмінах.

Буде приділятися велика увага роз-
витку і вдосконаленню інфраструктури 
аграрного ринку, яка є важливим механіз-
мом взаємодії між виробниками та спожи-
вачами сільськогосподарської продукції.

Основні проблеми:
– низький рівень освоєння підприєм-

ствами сучасних інноваційних технологій, 
через що у галузі автоматично унеможлив-
люється процес зниження собівартості 
сільськогосподарської продукції та зрос-
тання її якості і безпечності, які б відповіда-
ли міжнародним стандартам;

– низькі темпи розвитку вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудуван-
ня та хімічної промисловості для забез-
печення агропромислового виробництва 
сучасною технікою, мінеральними добри-
вами, засобами захисту рослин;

– нераціональне використання земель, 
необхідність оптимізації структури угідь та 
відновлення зрошувальних та осушуваль-
них систем;

– зниження родючості та деградації 
ґрунтів внаслідок інтенсивного їх ви-
користання при обмеженому внесенні 
органічних та мінеральних добрив.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– збільшення обсягів виробництва кон-

курентоспроможної тваринницької про-
дукції через стимулювання будівництва 
та реконструкцію тваринницьких ферм і 
комплексів, підприємств з виробництва 
комбікормів;

– збільшення обсягів виробництва 
продукції овочівництва;

– сприяння роботі щодо подальшого 
розвитку великотоварного високоефек-

тивного виробництва тваринницької про-
дукції шляхом будівництва та реконструк-
ції тваринницьких ферм та комплексів, 
відтворення і раціонального використання 
племінних (генетичних) ресурсів;

– продовження роботи щодо розвитку 
інфраструктури аграрного ринку і будівни-
цтва ринку сільськогосподарської продук-
ції, елеваторів, овоче– та картоплесховищ, 
розвитку мережі обслуговуючих сільсько-
господарських кооперативів із заготівлі 
сільськогосподарської продукції;

– сприяння реалізації інвестиційного 
проекту «Село майбутнього» як скла-
дової частини національного проекту 
«Відроджене скотарство», розробленого 
в рамках виконання Програми економіч-
них реформ Президента України В.Ф. 
Януковича на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна еко-
номіка, ефективна держава».

1.2.2. енергозабезпечення
З метою розвитку паливної галузі 

шляхом збільшення видобутку природ-
ного газу, розроблення і впровадження 
прогресивних технологій з переробки 
газового конденсату і нафти, збільшення 
виробництва обладнання для підпри-
ємств нафтогазової галузі та освоєння 
нетрадиційних джерел енергії, у тому числі 
альтернативних видів палива, розроблено 
регіональну Програму розвитку паливної 
галузі Харківської області до 2020 року.

В області розроблено також Програ-
му підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоресурсів 
на 2010-2014 роки (обсяг фінансування на 
2013 рік за рахунок усіх джерел 592,8 млн.
грн., у тому числі за рахунок державного 
бюджету 18,9 млн.грн., місцевого бюдже-
ту 16,5 млн.грн.). 

Третина загального обсягу реаліза-
ції промисловості області припадає на 
підприємства паливно-енергетичного 
комплексу, якими за 2012 рік реалізовано 
промислової продукції (виконано робіт, 
послуг) на суму 20,4 млрд. грн. Видобув-
ними підприємствами паливної галузі у 
2012 році видобуто природного газу 8,5 
млрд. м2, газового конденсату 134,8 тис.т. 
За рахунок проведення геологотехніч-них 
заходів, інтенсифікації видобутку та безпе-
ребійної роботи газовидобувних об’єктів 
забезпечено зростання видобутку при-
родного газу (в натуральних показниках) 
на ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на 
1,2% до рівня 2011 року, газового конден-
сату на 2,8% у порівнянні з 2011 роком. 

За підсумками 2012 року ГПУ «Шебе-
линкагазвидобування» та ГПУ «Полтава-
газвидобування» ДК «Укргазвидобуван-
ня» НАК «Нафтогаз України» введено в 
експлуатацію 18 свердловин. Проведено 
961 свердловинооперація з інтенсифікації 
видобутку вуглеводнів, в результаті яких 
отриманий  додатковий видобуток при-
родного газу 49,1 млн.куб.м, газового 
конденсату і нафти 905 тонн. 

У червні 2012 року введено в експлу-
атацію ІІ ступені стиснення газу Червоно-
донецької дотискувальної компресорної 
станції, що забезпечить додатковий обсяг 
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видобутку природного газу до 45 тис. 
куб.м на добу.

З метою стабілізації і нарощування 
видобутку вуглеводнів у вересні 2012 року 
введено в експлуатацію дотискувальну 
компресорну станцію на Юліївському 
нафтогазоконденсатному родовищі, для 
будівництва якої задіяні два газоперекачу-
вальних агрегати «Centaur 40». Введення в 
експлуатацію ДКС дало змогу довести ви-
добуток природного газу на Юліївському 
НГКР до 100 млн. куб.м на рік, газового 
конденсату до 1,9 тис.т на рік, а також 
збільшити виробництво скрапленого 
пропан-бутану до 9,2 тис.т на рік.

Для нарощування ресурсної бази на 
площах та родовищах, що розташовані 
на території області, буровими струк-
турними підрозділами «Укрбургаз» ДК 
«Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз 
України» пройдено 105 тис.м пошуково-
розвідувального та експлуатаційного 
буріння, у тому числі 47,8 тис.м  для ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування». Станом на 
01.01.2013 в Харківському регіоні в бурінні 
та випробуванні знаходяться 29 свердло-
вин на 25 площах та родовищах.

У 2012 році енергетичними підпри-
ємствами вироблено 9,2 млрд.кВт/год 
електричної енергії, що у на 2,8% більше 
відповідного періоду 2011 року та забез-
печено стале енер-гопостачання спожи-
вачів області.

У 2012 році в межах реалізації інвес-
тиційної програми АК «Харківобленерго» 
на технічний розвиток, модернізацію та 
будівництво електричних мереж і облад-
нання використано 319,7 млн.грн.

Найбільш вагомими заходами інвес-
тиційної програми 2012 року є рекон-
струкція ПС «Павлівська», ПС «Кегичівка» 
та ПС «Красноград», будівництво заходів 
ПЛ-110 кВ на ПС «Сахновщина тяго-
ва», переведення ПС 35/6 кВ «Буди» на 
напругу 110/35/10 кВ, будівництво та 
реконструкція повітряних та кабельних 
електричних мереж, заходи зі зниження 
та недопущення понаднормативних втрат 
електроенергії.

У 2013 році АК «Харківобленерго» 
планує продовжити роботу з технічного 
розвитку, модернізації та будівництва 
електричних мереж та обладнання.

За попередніми даними, у 2012 році в 
господарському комплексі та бюджетній 
сфері області впроваджено 2035 енер-
гозберігаючих заходів на загальну суму 
158,7 млн. грн. 

За 2012 рік економія паливно-
енергетичних ресурсів становить: природ-
ного газу 60,2 млн.куб.м; електроенергії 
120,9 млн.кВт·год; теплової енер-гії 449,9 
тис.Гкал; вугілля 12,2 тис. т.; нафтопродук-
тів 10,8 тис. т. Усього зекономлено 217,9 
тис. т.у.п., при цьому заощаджено 197,7 
млн. грн.

Основні проблеми:
– незначні темпи інвестування під-

приємств паливно-енергетичного комп-
лексу області у технічне переоснащення, 
модернізацію (знос енергетичного об-
ладнання на початок року становить при-

близно 60%). Запровадження заходів з 
оновлення основних фондів стримується 
необхідністю значних капітальних вкла-
день (від 500 млн. грн. до 4000 млн. грн.), 
залучення яких потребує урядових рішень 
та гарантій;

– високий рівень виснаження початко-
вих запасів енергетичних копалин у газо-
добувній галузі (по нафтових родовищах 
ця величина сягає 80%, по газових майже 
65%). Понад половини залишкових запасів 
належить до категорії важкодобувних, 
що потребує застосування спеціальних 
технологій видобутку і додаткових капіта-
ловкладень, скорочення обсягів геолого-
розвідувальних робіт і експлуатаційного 
буріння;

– низький рівень енергоефективності 
та енергозбереження у виробничій та со-
ціальних сферах. 

Пріоритетні завдання на 2013 рік: 
На виконання Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення спо-
живання енергоресурсів по Харківській 
області на 2010-2014 роки сприяти:

– збільшенню видобутку вуглеводнів за 
рахунок введення нових потужностей;

– забезпеченню стабільного енерго-
постачання споживачів області, розвитку 
виробництва енергії; 

– випуску продуктів нафтопереробки, 
які відповідають міжнародним стандар-
там;

– впровадженню передових енерго– та 
ресурсозберігаючих технологій, викорис-
танню альтернативних видів енергетичних 
ресурсів;

– зниженню питомих витрат паливно-
енергетичних ресурсів.

1.2.3. промисловий комплекс
Харківська область є одним із про-

відних промислових регіонів України і за 
обсягом реалізованої промислової про-
дукції у 2012 році посіла 6 місце, посту-
пившись Дніпропетровській, Донецькій, 
Запорізькій, Луганській та Полтавській 
областям. За 2012 рік підприємствами об-
ласті реалізовано промислової продукції, 
здійснено промислових робіт і послуг на 
суму 60,4 млрд.грн., що становило 5,4% 
загальнодержавного обсягу реалізації 
промислової продукції. 

У 2012 році індекс промислової про-
дукції склав 97,6%

У 2012 році тенденція до зниження 
індексу промислової продукції спостері-
галась не тільки у Харківській області, а 
також і по іншим промислово розвинутим 
областям і в цілому по Україні (98,2%). 

За 2012 рік у порівнянні з 2011 роком 
збільшили обсяги виробництва такі види 
промислової діяльності:

– виробництво та розподілення елек-
троенергії, газу та води (питома вага 
22,5%) на 1,5%;

– металургійне виробництво та вироб-
ництво готових металевих виробів (питома 
вага 3,3%) на 13,3%;

– целюлозно-паперове виробництво, 
видавнича діяльність (питома вага 3,3%) 
на 11,4%.

Питома вага галузей з від’ємним 
значенням індексу промислового вироб-

ництва складає 68,5%. Основна причина 
зниження протягом 2012 року це еконо-
мічна криза країн Євросоюзу і її вплив на 
економіку України: зменшення купівельної 
спроможності, скорочення експорту, сут-
тєве падіння цін на метал, нестабільність 
валютних курсів. 

Для вирішення проблем промисло-
вого комплексу, підвищення його кон-
курентоспроможності, стимулювання 
інвестиційно-інноваційної діяльності 
промислових підприємств обласною 
державною адміністрацією вживалися 
відповідні заходи. 

З  м е т о ю  р о з в и т к у  д е р ж а в н о -
приватного партнерства в області за-
початковано проведення форумів з 
питань ознайомлення з найбільш ефек-
тивним інструментарієм підвищення 
конкурентоспро-можності промислових 
підприємств в сучасних ринкових умовах. 
Так, за ініціативи Харківської обласної 
державної адміністрації  у 2012 році на 
базі компанії UBC Group проведено бізнес-
форум «Бізнес і влада ефективне співро-
бітництво» з питання щодо перспектив 
інноваційного розвитку промислового  
комплексу області. За результатами за-
значених заходів була побудована систем-
на робота по взаємодії бізнесу і влади. 

У червні 2012 року між Державним кон-
церном «Укроборонпром» та Харківською 
обласною державною адміністрацією 
було укладено Угоду про співробітництво 
у сфері реалізації державної політики 
щодо розвитку підприємств оборонно-
промислового комплексу Харківщини на 
2012-2015 роки. Завдяки скоординованій 
співпраці центральних та місцевих органів 
влади  в найближчий час планується за-
вершити реструктуризацію підприємств 
оборонно-промислового комплексу, а з 
2014 року забезпечити стабільне зростан-
ня виробництва.

Незважаючи на негативні результати 
роботи окремих видів промислової діяль-
ності, значно збільшили обсяги виробни-
цтва у 2012 році такі провідні підприємства 
області: ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод 
«Електроважмаш», ДНВП «Об’єднання 
«Комунар», ХДАВП, ВАТ «Світло шахта-
ря», ВАТ «Завод ім.Фрунзе», ПрАТ «Філіп 
Морріс Україна», ТОВ «Балмолоко», ДП 
«Новопокровський комбінат хлібопро-
дуктів», ТОВ «Східноукраїнська компанія 
«Малтюроп», ПАТ «Куп’янський молочно-
консервний комбінат»  та інші.

Основне завдання у промисловому 
комплексі області на 2013 рік – це розви-
ток його провідних галузей шляхом ста-
лого нарощування обсягів виробництва. 
Основний акцент перенесено на вирішен-
ня проблемних питань конкретних підпри-
ємств. Це можливо за умов об’єднання 
зусиль керівників підприємств, обласної 
державної адміністрації, органів місце-
вого самоврядування та Уряду України з 
метою підтримки розвитку вітчизняного 
виробництва, сприяння підвищенню 
конкурентоздатності продукції та роз-
ширенню ринків її збуту. У промисловості 
області прогнозується зростання обсягів 
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виробництва в 2013 році на 3,6% до об-
сягів 2012 року.

Основні проблеми:
– відсутність належної підтримки цен-

тральними органами влади, перш за все 
державних промислових підприємств, 
щодо завантаження їх замовленнями;

– недостатня інноваційна активність та 
наукомісткість продукції підприємств;

– низький рівень інвестицій у техноло-
гічне переобладнання виробництва, недо-
статність фінансових ресурсів (внутрішніх 
та зовнішніх).

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– посилення взаємодії з центральними 

органами влади по стабілізації ситуації та 
вирішенню питань розвитку на проблем-
них державних підприємствах;

– підвищення конкурентоздатності 
промисловості регіону за рахунок струк-
турних зрушень в економіці у напрямі 
збільшення питомої ваги галузей з висо-
кою часткою доданої вартості;

– зростання індексу промисло-
вої продукції на основі інноваційно–
інвестиційного розвитку підприємств 
регіону всіх форм власності, підвищення 
рівня використання науково-технічного 
потенціалу у промисловості;

– вирішення соціальних питань роз-
витку промисловості кадрова політика, 
рівень заробітної плати, своєчасна її 
виплата та питання погашення заборго-
ваності.

1.2.4. розвиток будівельної галузі 
та забезпечення населення житлом 

У Харківській області  основну частину 
загального обсягу будівельно–монтажних 
робіт виконують підприємства: філія 
ДК БУ «Укрбургаз», УБМР «Укргазспец-
будмонтаж», ПП «Донком», ВАТ «Трест 
Житлобуд–1», ТДВ «Житлобуд–2», ТОВ 
«Стальконструкція», ПАТ «Курязький 
домобудіве-льний комплекс».  

За 2012 рік підприємствами області 
виконано власними силами будівельних 
робіт на суму 4168,2 млн.грн., індекс 
будівельної продукції склав 93,3% до по-
казника 2011 року.

Зниження темпів виконання буді-
вельних робіт відбулося у будівельних 
компаніях, які займаються будівництвом 
газоконденсатних родовищ та виконують 
значний обсяг будівельних робіт у від-
сотковому співвідношенні :

– філією Державної компанії будівель-
ного управління «Урбургаз»;

– управлінням будівельно–монтажних 
робіт «Укргазспецбудмонтаж».

За темпами росту обсягів виконаних 
будівельних робіт серед регіонів України 
Харківська область посідає шосте місце, 
за обсягами четверте місце.

За інформацією Інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю у 
Харківській області, в 2012 році  прийнято 
(введено) в експлуатацію 379505 кв. м 
загальної площі житла. Темп росту обсягу 
прийнятого в експлуатацію житла порівня-
но з 2011 роком становить 113,3%.

До обсягів введеного житла увійшли 
26 багатоповерхових житлових будинків 

загальною площею квартир 133,8 тис.кв.м 
та 1290 індивідуальних житлових будинків 
загальною площею житла 245,2 тис.кв.м.

Для забезпечення виконання планових 
показників введення житла в експлуатацію 
та виконання державних житлових про-
грам обласною державною адміністрацією 
проводилася координаційна та організа-
ційна робота:

1. Систематично проводилися коорди-
наційні наради за участю інспекції держав-
ного архітектурно-будівельного контролю 
у Харківській області, Головного управлін-
ня статистики в Харківській області, голів 
районних державних адміністрацій.

2. Створено районні/міські робочі гру-
пи з введення житла в експлуатацію.

На території області успішно реалі-
зуються державні програми житлового 
будівництва, в рамках реалізації яких 
зроблено наступне:

1. Регіональна програма будівництва 
(придбання) доступного житла у Харків-
ській області на 2010-2017 роки. 

Для реалізації програми «Доступне 
житло» (30/70) Державним фондом спри-
яння молодіжному житловому будівництву 
укладено 72 договори на будівництво 77 
квартир загальною площею 4165,0 кв.м, 
громадянам перераховано 6,3 млн. грн. 

2. Програма здешевлення вартості 
іпотечних кредитів для будівництва до-
ступного житла, для забезпечення до-
ступним житлом громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов.

У рамкахїї реалізації:
– Міністерством регіонального розви-

тку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України відібрано 28 житло-
вих будинків;

– беруть участь 9 будівельних компаній 
та 7 банків; 

– визначено для придбання 2583 
квартири;

– 560 осіб виявили бажання взяти учать 
у Програмі;

– укладено 77 кредитних договорів на 
загальну суму 15,6 млн. грн.;

– по 77 договорах виплачено грома-
дянам на часткову компенсацію відсотків 
348,9 тис. грн.

3. У частині підготовки до реалізації 
другого етапу Програми «Доступне житло» 
на території Харківської області визначено 
16 земельних ділянок загальною площею 
понад 50 га, які можливо використовувати 
під будівництво доступного житла. З них 
вісім знаходиться в області та вісім у м. 
Харкові.

За підсумками 2012 року Харківська 
область за реалізацією цих Програм зна-
ходиться у першій п’ятірці серед інших 
регіонів України.

Обласною державною адміністрацією 
проведена інвентаризація об’єктів неза-
вершеного будівництва.

За результатами її проведення вста-
новлено 1083 об’єкти, з яких стосовно 
437 об’єктів було прийнято рішення щодо 
їх добудови.

Здійснюється моніторинг введення 
цих об’єктів в експлуатацію. Так, станом 

на 01.10.2012 введено в експлуатацію   65 
об’єктів, із них:

– промислових об’єктів 12 од. загаль-
ною площею 25,9 тис. кв. м;

– громадських об’єктів 37 од. загаль-
ною площею 760,4 тис. кв. м;

– інженерних мереж, споруд 16 од.
У 2013 році планується продовження 

реалізації всіх діючих в області житлових 
програм та зростання обсягів введення в 
експлуатацію житла за рахунок усіх джерел 
фінансування. 

В області разом з Кабінетом Міністрів 
України та галузевими міністерствами 
буде приділено увагу врегулюванню на 
законодавчому рівні проблемних питань 
щодо:

– компенсації монополістами забудов-
нику витрат на спорудження інженерних 
комунікацій при будівництві житла;

– механізму фінансування пілотних 
проектів комплексної реконструкції квар-
талів (мікрорайонів) застарілого жит-
лового фонду із бюджетів різного рівня 
та фінансово-інвестиційного механізму 
кредитування із залученням різних джерел 
фінансування;

– формування маневреного житло-
вого фонду як житла, призначеного для 
тимчасового проживання громадян (на 
час проведення реконструкції житлового 
фонду).

Основні проблеми:
– велика кількість об’єктів незаверше-

ного будівництва, у тому числі соціального 
призначення;

– низький рівень завантаженості по-
тужностей будівельних підприємств;

– недофінансування діючих програм 
житлового будівництва.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– сприяння залученню забудовни-

ками інвестиційних ресурсів для будів-
ництва житла та реалізації інноваційно–
інвестиційних проектів, що мають буді-
вельну складову; 

– сприяння створенню містобудівного 
кадастру обласного рівня як основи роз-
роблення містобудівної документації;

– формування фонду економічних 
проектів житлових будинків та об’єктів 
соціальної сфери для повторного вико-
ристання при забудові населених пунктів 
із метою скорочення строків проектування 
та вартості проектних робіт;

– надання пропозицій щодо вдоско-
налення існуючих і розроблення нових 
законодавчих і нормативно-правових актів 
із питань державної підтримки будівництва 
доступного житла;

– сприяння реалізації діючих в області 
програм житлового будівництва;

– створення економічних передумов 
і стимулів залучення у житлову сферу ко-
штів громадян як потенційних інвесторів, 
довготермінових кредитів комерційних 
банків та інших позабюджетних джерел;

– запровадження прогресивних 
архітектурно-будівельних рішень у роз-
роблення та впровадження економічних 
та енергозберігаючих проектів житлових 
будинків.

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
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1.2.5. транспорт, зв`язок та інфор-
маційні технології

У транспортній системі області осно-
вним елементом є залізничний транспорт, 
яким щороку перевозиться майже 70% 
вантажів та більше 10% усіх пасажирів.

За 2012 рік Південною залізницею 
було відправлено 65,7 млн. пасажирів; об-
сяги відправлення вантажів у порівнянні з 
2011 роком збільшилися на 5,4% і склали 
31,6 млн. тонн.

З листопада 2012 року запрова-
джено швидкісний рух пасажирського 
двоповерхового фірмового швидкіс-
ного поїзду «Інтерсіті ++» (Skoda) на  
кільцевих маршрутах: Харків-Донецьк-
Дніпропетровськ. На Південній залізниці 
проведено ремонтно-відновлювальні 
роботи з реконструкції та сучасного об-
ладнання вокзальних комплексів: Крас-
ноград, Кегичівка, Харків-Балашовський, 
Лозова та на станції Ізюм. 

У 2013 році залізничники продовжать 
здійснювати заходи зі збільшення при-
міських перевезень, які є найдоступнішим 
та швидкісним видом транспорту для 
пасажирів на великі відстані та надає в 
повній мірі можливість скористатися пра-
вом на безкоштовний (пільговий) проїзд 
деяким категоріям громадян. У 2013 році 
пріоритетним завданням залишається 
вирішення питання збільшення субвен-
ції з державного бюджету за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян для 
компенсації втрат доходів від перевезення  
пільгової категорії пасажирів, у тому числі 
у приміському залізничному сполученні.

Важливим елементом транспортної 
системи області є автомобільний тран-
спорт, яким щороку перевозиться понад 
30% усіх вантажів та 21,5% усіх пасажи-
рів.

Так, за 2012 рік автомобільним тран-
спортом перевезено 14,3 млн. тонн ван-
тажів (на 18,7% більше ніж за 2011 рік) та 
137,0 млн. пасажирів (на 9,0% більше ніж 
за 2011 рік). 

Ще одним елементом транспортної 
системи області є авіаційний транспорт. 
За 2012 рік з аеропорту м. Харкова тран-
спортною авіацією відправлено 250,7 тис. 
пасажирів, у тому числі у міжнародному 
сполученні 197,9 тис. пасажирів. Порівня-
но з 2011 роком відправлення пасажирів 
збільшилися в цілому на 64,8%, у міжна-
родному сполученні на 73,3%. Кількість 
відправлених рейсів зросла на 29,1%. 

З метою підвищення безпеки переве-
зень пасажирів і вантажів у 2013 році буде 
продовжено роботу по розбудові та мо-
дернізації транспортної інфраструктури. 
У галузі зв’язку планується вжити заходів 
щодо впровадження високих технологій 
та нових послуг, зокрема здійснення 
оптимізації мережі поштового зв’язку 
із вдосконаленням системи поштових 
маршрутів, поліпшення якості їх надання; 
розширення спектра послуг зв’язку на 
базі інформаційно-комунікаційних тех-
нологій.

Основні проблеми:
– недостатність інвестиційних ресурсів 

для оновлення рухомого складу транспор-
ту з високим ступенем його зносу;

– не в повній мірі здійснюється дер-
жавою відшкодування втрат доходів тран-
спортникам від перевезень пільгового 
контингенту пасажирів.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– сприяння транспортним підприєм-

ствам області у залученні інвестицій для 
оновлення рухомого складу;

– вирішення питання щодо відшкоду-
вання підприємствам транспорту втрат 
доходів від перевезень пільгового контин-
генту пасажирів;

– вжиття заходів щодо оптимізації 
мережі поштового зв’язку із вдоскона-
ленням системи поштових маршрутів; 
механізації та автоматизації виробничих 
процесів на всіх ланках технологічного 
процесу; створення автоматизованої 
інформаційно-технологічної системи по-
штового зв’язку;

– участь в організації процесу форму-
вання та функціонування транспортно-
логістичного кластеру як інструменту 
підвищення конкурентоспроможності 
промислових підприємств.

1.3. Забезпечення умов для стійко-
го економічного розвитку

1.3.1. Інвестиційна діяльність
1.3.1.1. капітальні інвестиції
Обсяг капітальних інвестицій, які осво-

єні підприємствами та організаціями об-
ласті за 9 місяців 2012 року за рахунок усіх 
джерел фінансування, становить 9667,8 
млн.грн. або 134,3% до капіталовкладень 
9 місяців 2011 року (темп росту інвестицій 
за 9 місяців 2011 року 131,8%).

Головним джерелом фінансування 
капітальних інвестицій, як і раніше, зали-
шаються власні кошти підприємств та ор-
ганізацій, за рахунок яких освоєно 57,4% 
загального обсягу. Частка запозичених 
коштів за рахунок кредитів банків та інших 
позик становила більш чверті загального 
обсягу (25,8%).

Частка освоєних капітальних інвести-
цій підприємствами промислових видів 
діяльності складає 16,6%, обсяги яких по-
рівняно з 9 місяцями 2011 року зросли на 
24,9%. Інвестиції підприємств переробної 
промисловості зросли на 32,6%. 

Обсяги капітальних інвестицій, освоєні 
підприємствами транспорту та зв’язку 
(43,2% до загального обсягу капітальних 
інвестицій), збільшились у 3,2 раза; під-
приємствами, основним видом діяльності 
яких є будівництво, на 25,5%; підприєм-
ствами, основним видом діяльності яких 
є операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг підприєм-
цям, на 6,6%.

За обсягами освоєних капітальних ін-
вестицій за 9 місяців 2012 року Харківська 
область знаходилася на шостому місці 
серед регіонів України, за темпами зрос-
тання капітальних інвестицій на сьомому.

У 2013 році по області планується 
зростання темпів капітальних інвестицій 
за рахунок усіх джерел фінансування на 
5% до капіталовкладень 2012 року.

Основні проблеми:
– низька інвестиційна активність ре-

ального сектора економіки, відсутність 
довгострокового кредитування;

– нерозвиненість інституційних меха-
нізмів інвестування, таких як державно-
приватне партнерство та залучення 
інвесторів на умовах угод про розподіл 
продукції;

– недостатнє впровадження науково-
технічних досягнень у господарський 
комплекс області, особливо на страте-
гічних об'єктах, запровадження енер-
гоефективних інноваційних технологій, 
використання місцевої сировини, мате-
ріалів і покупних виробів вітчизняного та 
місцевого виробництва;

– покращення основних показників 
фінансово-господарської діяльності 
суб'єктів господарювання, перш за все – 
державного сектору економіки.

1.3.1.2 Іноземні інвестиції
За результатами 9 місяців 2012 року 

область займає 4 місце за обсягом прямих 
іноземних інвестицій в рейтингу серед 
регіонів України. 

На 1 жовтня 2012 року загальний обсяг 
прямих іноземних інвестицій, залучених до 
області, становив 2129,9 млн дол. США, 
що на 24,4 % менше обсягів інвестицій на 
початок 2012 року, і в розрахунку на душу 
населення складає 779,3 дол. США.

Зниження обсягів інвестицій, заре-
єстрованих у 2012 році на території об-
ласті, на 887,9 млн дол. США відбулося 
внаслідок зміни структури капіталу ПАТ 
«УКРСИББАНК» та не пов'язане з виве-
денням коштів з України.

За 9 місяців 2012 року в економіку 
області іноземними інвесторами було 
внесено 213,2 млн дол. США прямих іно-
земних інвестицій (акціонерного капіталу), 
що в 2,6 раза більше ніж за аналогічний 
період 2011 року. Видами економічної 
діяльності, в які було вкладено найбіль-
ший обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал), стали: фінансова 
діяльність 178,3 млн дол. США (83,6 %); 
торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 
11,3 млн дол. США (5,3 %); операції з не-
рухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 9,7 млн дол. 
США (4,6 %); промисловість 8,1 млн дол. 
США (3,8 %).

Суб’єкти господарської діяльності  
м. Харкова мають 82% від загального об-
сягу прямих іноземних інвестицій області, 
що становить 1998,42 млн дол. США.

Найбільші обсяги прямих іноземних 
інвестицій в Чугуївському 169,0 млн дол. 
США (7,9 %), Харківському 165,3,5 млн 
дол. США (7,8 %) та Дергачівському 28,18 
млн дол. США (0,94 %) районах області.

У 2013 році інвестиційна  політика 
обласної державної адміністрації буде й 
надалі спрямована на створення умов для 
збільшення частки іноземного капіталу 
в реальний сектор економіки, зокрема в 
промисловість та сільське господарство. 

З метою створення сприятливого 
інвестиційного клімату, залучення іно-
земного капіталу для розвитку економіки 
регіону здійснено ряд заходів. 

07.09.2012 проведено ІV Міжнародний 
економічний форум «Інновації. Інвестиції. 

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
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Харківські ініціативи!». У рамках форуму 
між Харківською обласною державною 
адміністрацією, Харківською міською 
радою та консалтинговою компанією 
«ПрайсуотерхаусКуперс» було підписано 
Меморандум про співробітництво та ко-
ординацію дій. Метою співробітництва є 
покращення інвестиційної привабливості 
регіону. 

Розпочато реалізацію інвестиційного 
проекту з розроблення покладів газу на 
Юзівському родовищі на території Ізюм-
ського, Балаклійського та Барвінківсько-
го районів Харківської області в рамках 
співробітництва зі світовою паливно-
енергетичною компанією «Шелл». У жов-
тні 2012 року відбулось буріння першої 
пошукової свердловини «Біляївська-400»  
(с. Веселе, Первомайський район, Харків-
ська область).

З метою популяризації інвестиційних 
можливостей Харківського регіону та по-
шуку ділових партнерів було взято участь 
у роуд-шоу за сприянням Державного 
агентства з інвестицій та управління наці-
ональними проектами України, яке відбу-
валось в найбільших фінансових центрах 
Європи та Південної Азії, де презентовано 
інвестиційні можливості регіону та проекти 
технополіс «П’ятихатки», ІТ-парк «Інтелек-
троніка», «Село майбутнього». 

Харківською областю налагоджено 
співпрацю з Державним агентством інвес-
тицій та управління національними проек-
тами України, що закріплено відповідною 
Угодою про співпрацю між Харківською 
обласною державною адміністрацією, 
Харківською обласною радою та Держав-
ним агентством з інвестицій та управління 
національними проектами України.

Значна роль в інвестиційному розвитку 
регіонів відводиться реалізації механізму 
«Єдине вікно». Для реалізації ідеї в регіо-
нах функція «єдиного вікна» покладається 
на регіональні центри інвестицій та роз-
витку, державні установи підпорядковані 
Державному агентству з інвестицій та 
управління національними проектами 
України. У рамках діяльності «єдиного 
вікна» Державною бюджетною устано-
вою «Харківський регіональний центр з 
інвестицій та розвитку» надаватимуться 
консультації та забезпечуватиметься 
сприяння у взаємодії з усіма інституціями 
та бізнес-струкурами, отримання необ-
хідних дозволів і ліцензій, а також активів, 
необхідних для впровадження проекту.

Відповідно до пріоритетних напрямів 
розвитку економіки регіону, Радою ві-
тчизняних і іноземних інвесторів при Хар-
ківській обласній державній адміністрації 
було створено 10 економічних кластерів, 
у рамках яких, починаючи з 2013 року, 
передбачається реалізація інвестиційних 
проектів.

У 2013 році планується проведення ІІІ 
Міжнародного конкурсу інноваційних та 
інвестиційних проектів «Харківські ініціати-
ви», спрямованого на пошук та виявлення 
перспективних інвестиційно-інноваційних 
проектів, сприяння підготовці ефектив-
них бізнес-планів, визначення проектів-

переможців з метою створення єдиної 
бази інноваційно-інвестиційних проектів.

Основні проблеми:
– зарегульований процес оформлення 

інвестування, велика кількість дозвільних 
та реєстраційних органів та процедур;

– територіальні диспропорції в залу-
ченні іноземного капіталу в регіон;

– низка питома вага іноземних ін-
вестицій, залучених в реальний сектор 
економіки регіону.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:
– сприяння в діяльності Державній 

бюджетній установі «Харківський регіо-
нальний центр з інвестицій та розвитку» з 
реалізації механізму «Єдине вікно»;

– вирівнювання територіальних дис-
пропорцій при залученні іноземного капі-
талу за рахунок збільшення питомої ваги 
інвестицій в райони області;

– збільшення обсягу залучення іно-
земних інвестицій у реальний сектор 
економіки;

– участь у міжнародних заходах із 
залученням зацікавлених організацій, 
підприємств та установ з метою пошуку 
потенційних інвесторів та презентації Хар-
ківської області як території ексклюзивних 
можливостей. 

1.3.2. Зовнішньоекономічна ді-
яльність

За січень-листопад 2012 року зо-
внішньоторговельний оборот Харківської 
області склав 4,4 млрд дол. США, збіль-
шився на 17,0 % у порівнянні з аналогічним 
періодом 2011 року (3,7 млрд дол. США) 
та склав 3,1 % від зовнішньоторговель-
ного обороту України. Сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами склало 634,8 млн дол. 
США.

У значних обсягах від'ємне сальдо 
склалося з такими країнами (дані зазна-
чені в млн дол. США): Республіка Корея 
318,3 (експорт 0,6; імпорт 318,8), Китай 
205,2 (експорт 3,2; імпорт 208,3), Німеч-
чина 105,2 (експорт 14,7; імпорт 120,0), 
Чехія 79,3 (експорт 8,7; імпорт 88,0), США 
75,4 (експорт 5,4; імпорт 80,8).

За січень-листопад 2012 року експорт-
ні поставки з Харківської області склали 
1,8 млрд дол. США, збільшилися на 10,8 % 
у порівнянні з аналогічним періодом 2011 
року (1,7 млрд дол. США) та склали 2,9 % 
від загального обсягу експорту України.

За обсягом експортних поставок 
Харківська область посідає 8 місце серед 
регіонів України, а за показником темпу 
зростання експорту 11 місце. 

Коефіцієнт покриття експортом то-
варів імпорту склав 0,73 19 місце серед 
регіонів України. Це обумовлено збіль-
шенням імпорту у зв’язку з проведенням 
на території області чемпіонату світу з 
футболу «Євро-2012», для підготовки до 
якого були закуплені оновлений заліз-
ничний транспорт, будівельні техніка та 
матеріали.

За січень-листопад 2012 року імпортні 
надходження в Харківську область склали 
2,5 млрд дол. США, збільшились на 22,0 % 
в порівнянні з аналогічним періодом 2011 
року (2,1 млрд дол. США) та склали 3,3 % 
від загального обсягу імпорту України. 

За обсягами імпортних надходжень 
Харківська область посідає 7 місце серед 
регіонів України, а за показником темпу 
зростання імпорту 5 місце.

Протягом 2012 року однією з ключових 
галузей діяльності області був розвиток 
нових та підтримка діючих напрямів між-
народного співробітництва, а саме:

– до Харківської області було здійсне-
но 70 візитів керівників дипломатичного 
корпусу, акредитованого в Україні, та іно-
земних офіційних та ділових делегацій з 28 
країн світу та 6 міжнародних організацій;

– делегації Харківської області здій-
снили 10 офіційних, робочих та навчаль-
них візитів за кордон до Держави Ізраїль, 
Російської Федерації (м.Москва, Курська 
область, Республіка Татарстан, Ханти-
Мансійський автономний округ Югра), 
Республіки Польща (Великопольське 
воєводство, м.Торунь), Французької Рес-
публіки (м.Париж), Канади.

Крім цього, активно розвивалось 
міжрегіональне співробітництво з Бєл-
городською, Курською, Тюменською об-
ластями, Республікою Татарстан і Ханти-
Мансійським автономним округом Югрою 
(Російська Федерація), Великопольським 
воєводством Республіки Польща та про-
вінцією Чженцзян (Китайська Народна 
Республіка).

У рамках налагодження міжнародних 
зв’язків та з метою розширення ринків збу-
ту продукції регіональних товаровиробни-
ків постійно ведеться робота, направлена 
на зростання обсягів експорту продукції 
підприємств області та підвищення ефек-
тивності зовнішньоекономічних відносин 
шляхом залучення суб’єктів зовнішньое-
кономічної діяльності області до участі у 
міжнародних виставково-презентаційних 
заходах. Також важливим є забезпечення 
належних умов для розвитку експортної 
діяльності та створення механізмів з на-
дання допомоги експортерам.

Основні проблеми:
– наявність в ід’ємного сальдо 

експортно-імпортних операцій;
– низька частка високотехнологічної 

продукції в загальному обсязі експорту;
– вузький спектр диверсифікації екс-

порту.
Пріоритетні завдання на 2013 рік: 
– створення та підтримка інформацій-

ного середовища для підвищення обізна-
ності керівників підприємств Харківської 
області у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності та забезпечення пошуку по-
тенційних партнерів за кордоном;

– оптимізація структури зовнішньотор-
говельного обороту області з поступовим 
нарощуван-ням обсягів і диверсифікації 
експорту та збільшення частки наукоємної 
продукції в структурі експорту;

– розроблення нових механізмів 
підтримки діяльності підприємств-
експортерів області.

1.3.3. розвиток банківської сфери
Упродовж 2012 року ситуація на 

грошово-кредитному ринку в області 
розвивалася відповідно до динаміки по-
казників макроекономічного середовища. 

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
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Нарощенню ресурсної бази банківських 
установ сприяло подальше збільшення 
вкладів населення, які зростали переваж-
но в національній валюті.

Розвиток депозитного ринку області 
в 2012 році характеризувався сталою 
позитивною динамікою залишків коштів 
на депозитних рахунках як суб’єктів гос-
подарювання, так і населення. Загальний 
обсяг депозитів за 2012 рік збільшився 
на 18,5% і станом на 01.01.2013 склав 
25606,0 млн. грн.

Головною складовою зростання за-
лучених депозитів залишаються депозити 
сектора домашніх господарств, які по-
рівняно з 2011 роком зросли на 22,1% до 
19350,0 млн. грн.

На грошово-кредитному ринку області 
простежувалося подальше зростання 
кредитних вкладень в економіку, при цьо-
му кредитування переважно відбувалося 
в національній валюті. Так, залишки за 
кредитами, наданими банківськими уста-
новами області в економіку в національній 
валюті, порівняно з 2011 роком, зросли 
на 2,4 % і на 01.01.2013 склали 15779,6 
млн. грн. 

Найбільші обсяги кредитних ресурсів 
направлено банківськими установами об-
ласті в корпорації торгівлі та переробної 
промисловості, яким спрямовано відпо-
відно 5747,9 млн. грн. та 4241,6 млн. грн.

Упродовж 2012 року банківські уста-
нови області продовжили кредитування 
аграріїв. Вимоги за кредитами, наданими 
сільгосптоваровиробникам, склали 1035,9 
млн. грн., а їх частка в кредитних вкладен-
нях становить 6,2%.

Середньозважена процентна ставка 
за кредитами, наданими банківськими 
установами області в національній валюті, 
у грудні 2012 року становила 19,3%. 

У 2013 році робота Харківської об-
ласної державної адміністрації буде 
направлена на подальшу співпрацю з 
банківськими установами щодо віднов-
лення кредитування реального сектора 
економіки, спрощення системи кредиту-
вання та зниження відсоткових ставок для 
суб’єктів малого бізнесу.

1.3.4. податково-бюджетна ді-
яльність

За підсумками 2012 року (попередні 
дані) в області мобілізовано до бюджетів 
усіх рівнів 25 834,3 млн. грн. (темп росту 
до рівня 2011 року 110,6 %), у тому числі 
до державного бюджету 19 659,3 млн. грн. 
(темп росту 108,5%), до місцевих бюдже-
тів 6 175,6 млн. грн. (темп росту 118,1%).

У структурі надходжень загального 
фонду місцевих бюджетів Харківської об-
ласті (без урахування трансфертів) у 2012 
році найбільшу питому вагу займають: 
податок на доходи фізичних осіб 75,3% і 
плата за землю 15,2%. 

Обсяг надходжень податку на доходи 
фізичних осіб складає 3787,3 млн. грн. 
У порівнянні з 2011 роком надходження 
збільшились на 466,0 млн. грн., або на 
14%.

Надходження плати за землю в 2012 
році склали 762,5 млн. грн., що більше 

ніж у 2011 році на 115,1 млн. грн., або на 
17,8%.

Обсяг податкового боргу до місцевих 
бюджетів станом на 01.01.2013 змен-
шився з початку року на 21,9 млн. грн. та 
становить 179,8 млн. грн. 

Протягом року спостерігалась по-
зитивна динаміка нарощування обсягів 
прибутків прибуткових підприємств.

У 2013 році бюджетна політика має 
передбачати забезпечення повноти та 
своєчасності збору платежів до держав-
ного і місцевого бюджетів та виконання 
бюджетних призначень на поточний рік у 
повному обсязі.

Основні проблеми:
– забезпечення самостійності місце-

вих бюджетів через недостатність власної 
дохідної бази на регіональному рівні та 
ефективної системи регіонального фінан-
сового вирівнювання; 

– існує заборгованість по платежах до 
бюджетів усіх рівнів.

1.3.5. розвиток малого та серед-
нього бізнесу

Станом на 01.01.2012 в області на 10 
тис. осіб наявного населення приходилось 
80 активних малих підприємств. Проти 
попереднього року цей показник збіль-
шився на 4 одиниці та перевищує середній 
показник по Україні на 10 підприємств, а 
порівняно з іншими регіонами країни за 
цим показником Харківська область за-
ймає 3 місце.

У 2012 році кількість підприємців фізич-
них осіб Харківської області збільшилась 
на 359 одиниць і склала 179489 осіб. 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, 
послуг) малих підприємств регіону збіль-
шився на 16,7% і склав 33151,1 млн. грн.

За обсягами реалізації продукції малих 
підприємств серед областей України Хар-
ківська область є четвертою і поступається 
тільки м. Києву, Дніпропетровській та 
Донецькій областям. У структурі обсягів 
реалізованої продукції (робіт, послуг) 
Харківщини, як і в минулі роки, переважа-
ють такі види економічної діяльності, як 
торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 
54,9%; промисловість 16,2%, операції з 
нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
на-дання послуг підприємцям 11,0%. 

Фонд оплати праці на малих підпри-
ємствах Харківської області склав 2009,4 
млн. грн. та збільшився на 20,7%. 

Середньомісячна заробітна плата на-
йманих працівників малих підприємств 
області склала 1272,90 грн. та зросла на 
18,6%.

Авторитетні міжнародні видання 
«Forbes» і «Financial Times» назвали Хар-
ківський регіон одним із лідерів у сфері 
створення сприятливих умов для розвитку 
бізнесу і залучення інвестицій. 

Досягненню певних результатів спри-
яла скоординована та системна робота 
органів державної влади, підприємниць-
ких структур і громадських об`єднань 
підприємців.

Важливим інструментом державної по-
літики підтримки малого підприємництва 
в області є регіональна Програма спри-

яння розвитку малого підприємництва в 
Харківській області на 20-2015 роки, яка 
розроблена за участю підприємницьких 
структур та громадських організацій.

Програмою передбачено вирішення 
ключових завдань у сфері державної під-
тримки малого бізнесу в регіоні, зокрема 
заходи щодо законодавчого забезпе-
чення, фінансової підтримки, створення 
інфраструктури, кадрового та ресурсного 
забезпечення.

Основні проблеми:
1. Складність регуляторних процедур 

та адміністративні перешкоди.
2. Складність доступу суб’єктів малого 

підприємництва до фінансових ресурсів.
3. Низький рівень професійної підго-

товки підприємців.
Пріоритетні завдання на 2013 рік:
1. Удосконалення процедури надання 

адміністративних послуг суб’єктам госпо-
дарювання та населенню.

2. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва. 

3. Підвищення професійного та куль-
турного рівня ведення підприємницької 
діяльності.

4. Мікрокредитування суб’єктів малого 
підприємництва.

1.3.6. Управління майном кому-
нальної власності

У 2012 році проводилася робота щодо 
відчуження майна комунальної власності 
області. За попередніми даними, у 2012 
році відчужено 211 таких об’єктів, у тому 
числі 7 об’єктів спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст області. 

У 2012 році до бюджету області від 
відчуження майна комунальної власності 
надійшло 35,2 млн.грн., що склало 162,4% 
від надходжень у 2011 році, у тому числі 
9,5 млн.грн. від відчуження майна спіль-
ної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 

Станом на 01.11.2012 діють 3863 до-
говори оренди майна комунальної влас-
ності, у тому числі 89 договорів оренди 
майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області. До об-
ласного бюджету у 2012 році від оренди 
надійшло 3,0 млн.грн.

Основні проблеми:
1. Недостатній попит на об’єкти спіль-

ної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області.

2. Зміни у чинному законодавстві Укра-
їни з питань земельних відносин.

3. Низький приток інвестицій в розви-
ток об’єктів спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ, міст області.

4. Велика кількість збиткових кому-
нальних підприємств, установ і організацій 
області.

5. Недостатнє наповнення дохідної 
частини бюджету області від використання 
об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області.

У процесі виконання Програма 
може уточнюватися. Зміни і допо-
внення до Програми затверджуються 
Харківською обласною радою за по-
данням Харківської обласної держав-
ної адміністрації.

http://www.kharkivoda.gov.ua/

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
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ХаркІВська торгоВо-промислоВа палата: 
підсумки роботи

I. робота керівних органів 
 проведено Загальних Зборів членів палати–  1
Основні питання:

1. Звіт про роботу Харківської торгово-промислової палати за період 2007– 
2011 р.р.

2. Про вибори Ради Харківської торгово-промислової палати.
3. Про вибори президента Харківської торгово-промислової палати.
4. Про вибори Ревізійної комісії Харківської торгово-промислової палати.

 проведено засідань ради – 2
Основні питання: 

1. Про кооптацію у складі Ради Харківської торгово-промислової палати.
2. Про звільнення від обов'язків 1-го віце-президента Харківської торгово-

промислової палати. 
3. Про вибори Президії Харківської торгово-промислової палати.

 проведено засідань президії – 7
Основні питання: 

1. Про прийом підприємств та організацій  до членів Харківської ТПП та ТПП Укра-
їни.

2. Про виключення підприємств та організацій  із членів Харківської ТПП та ТПП 
України.

3. Про затвердження кошторису витрат членських внесків на 2012 рік.
4. Про затвердження розміру членських внесків на 2012 рік.
5. Про затвердження тарифів на послуги, що надає Харківська ТПП.
6. Про затвердження плану надходжень за виконані роботи та послуги на 2012 рік.
7. Про затвердження плану основних заходів та переліку основних питань для роз-

гляду на засіданнях Президії Харківської ТПП у 2012 року.
8. Про ліквідацію Куп’янського  бюро Харківської ТПП.
9.  Про ліквідацію  Первомайського бюро Харківської ТПП. 
10. Про затвердження плану надходжень за виконані роботи та послуги на  

2013 рік.

II. робота з членами палати 

найменування од.виміру 2012 р.

Дані про членів Хтпп:

Наявність членів ХТПП на початок звітного періоду од. 332

Прийнято за звітний період од. 28

Виключено за звітний період од. 15

Наявність членів Палати на кінець звітного періоду од. 345

Сума отриманих членських внесків грн. 129950

а) за напрямками діяльності підприємств-членів палати:

галузь кількість членів 
палати

питома
 вага(%)

Промислові підприємства 144 41,7

Науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, 
учбові заклади

31 9,0

Підприємства торгівлі 57 16,5

Банківські установи 20 5,8

Сільгосппідприємства та харчова промисловість 33 9,6

Інші галузі 60 17,4

разом 345 100,00

 б) за тривалістю у складі членів палати:

кількість років кількість членів палати питома вага(%)

50 та більше років 16 4,6 Звітно-виборні збори Хтпп
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Від 40 до 50 років 25 7,2

Від 30 до 40 років 12 3,5

Від 20 до 30 років 25 7,3

Від 10 до 20 років 27 7,8

Від 5 до 10 років 95 27,5

До 5 років 145 42,1

разом 345 100,00

2.1. Сприяння підприємствам – членам Палати щодо участі у ділових заходах:

№ 
з/р назва заходу кількість учас-

ників результати

1. презентації:

1.1. лютий 2012р. –  проведено презентацію 
підприємства –  члена Палати ТОВ «Техно-
Сервіс УА» (реалізація хімічної продукції 
ТМ  Metaflux и Porta)

26 
підприємств

Розглядались пи-
тання щодо поста-
чання на підпри-
ємства побутової 
хімічної продукції.

1.2. Жовтень 2012р.  проведено Круглий 
стіл «Розвиток ІТ-аутсорсингу на підпри-
ємствах Харківщини»

10 
підприємств

Розглядались пи-
тання щодо роз-
витку ІТ-послуг на 
підприємствах

2.  семінари: 

2.1. 17 лютого 2012 р. «Мінімізація ризиків 
зовнішньоекономічної угоди та відпо-
відальності  за порушення у сфері 
розрахунків в іноземній валюті»

14 
підприємств

2.2. 11 квітня 2012 р. «Податкова звітність – 
2012: нова декларація з прибутку та ПДВ 
–  пояснення»

10 
підприємств

2.3. 18 червня 2012 р. «Зміни правил Пода-
ткового кодексу з ПДФО»

11 
підприємств

2.4. 28 вересня 2012 р. «Оновленні норми 
Податкового кодексу та їх вплив  на пода-
ткову  звітність. Аналіз пільг для суб'єктів 
ІТ-індустрії»

11 
підприємств

    
2.2. Співробітництво з ГУ зовнішньоекономічних зв'язків та інтеграції ХОДА

Згідно з отриманою інформацією від ГУ зовнішньоекономічних зв'язків та інтеграції 
ХОДА, проводилося опитування підприємств — членів Палати щодо участі у різнома-
нітних заходах. Протягом 2012 року підприємства виявили зацікавленість брати участь 
та брали участь у наступних заходах: 

№ 
з/р назва заходу період та місце проведення Зацікавлені  

підприємства

1 Міжнародна виставка «Ганновер 
Мессе»

23 –  27 квітня 2012 року, 
м. Ганновер (ФРН)

ТОВ «Пульсар-92»

2   Осінній Загребський ярмарок 19-23 вересня 2012 року, 
м. Загреб (Хорватія)

ПАТ «Констар» 

3  Українсько-Алжирський бізнес-
форум 

Жовтень-листопад 2012 
року, Алжир 

ПАТ «Констар»
ІГ «УПЕК»

2.3. Розсилання актуальної ділової інформації
Протягом року щоденно підприємствам-членам Палати надсилається актуальна 

інформація щодо різноманітних ділових заходів, комерційних пропозицій, запитів, 
оголошених тендерів тощо.

2.4. Участь у міжнародних проектах
15 жовтня 2012 р. за підтримки Євросоюзу в Україні стартував Міжнародний 

проект «Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підпри-
ємствами». Харківська ТПП стала партнером цього проекту. Участь Палати у проекті 
дозволить підприємствам-членам Палати вирішувати актуальні питання, пов'язані з 
ІТ-забезпеченням їх діяльності. Спеціалісти Харківської ТПП  здійснюватимуть юридичну 
та інформаційну підтримку проекту. 

на зустрічі угорських та харківських 
підприємців

Зустріч з першим секретарем по-
сольства республіки Білорусь в Україні 

Володимиром неронським
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III. міжнародні економічні зв’язки Харківської тпп
За 2012 рік відділом ЗЕЗ та інвестицій виконано послуг на суму 165,5 тис. грн.
За звітний період, Харківською ТПП (або за її участю) було організовано наступні за-

ходи з питань зовнішньоекономічної діяльності:
1. Ділові зустрічі (у м. Харкові або у Харківській тпп):

№ 
з/р назва заходу кількість учасників з 

Харківського регіону результати

1.1. л ю т и й  2 0 1 2  р . 
–  зустріч  з  влас-
ником Канцелярі ї 
Господарчої «Егіда» 
(Польща) Ігорем Яре-
мою

4 підприємства Підписано Договір про співпра-
цю. В рамках зустрічі проведено 
презентацію польської компанії 
«ACCOPOL», (м. Гданськ), яка на-
дає послуги вболівальникам під 
час проведення ЄВРО-2012

1.2. л ю т и й  2 0 1 2  р .  
зустріч з Першим Се-
кретарем Посольства 
Республіки Білорусь 
в Україні Неронським 
Володимиром Воло-
димировичем.

6 харківських під-
приємств

Обговорювалися питання про  
розвиток торгово-економічних 
зв’язків та відновлення втраче-
них зв’язків між виробничими 
підприємствами.

1.3. Б е р е з е н ь  2 0 1 2 
р.   бізнес-зустріч 
м і ж  у г о р с ь к и м и 
т а  у к р а ї н с ь к и м и 
підприємцями

15 харківських ком-
паній

Угорськими підприємствами за-
пропоновано  харківським підпри-
ємствам імпортувати обладнання 
та машини для ремонту доріг, 
дзеркал для транспортних засобів, 
зварювального обладнання.

1.4. к в і т е н ь  2 0 1 2  р .  
кіпрсько-український 
бізнес-форум

35 харківських під-
приємств

Проведено презентацію кіпрських 
компаній. Харківські компанії озна-
йомлені з перевагами ведення 
бізнесу на Кіпрі.

1.5. травень 2012 р. 
круглий стіл з роз-
витку українсько-
латвійського співро-
бітництва.

6 підприємств Р о з гл я н у т о  п и т а н н я  щ о д о 
р о з в и т к у  в з а є м о в и г і д - 
них відносин. Латвійській стороні 
передані пропозиції харківських 
фірм щодо експорту сільськогос-
подарської продукції, мінеральних 
вод, безфундаментних вагонних та 
автомобільних ваг.

1.6. травень 2012 р. кру-
глий стіл між підпри-
ємцями харківського 
регіону та Республіки 
Азербайджан

32 підприємства Проведено переговори щодо роз-
витку взаємо-вигідних відносин, 
особливо серед вищих навчаль-
них закладів. Представниками 
харківських учбових закладів було 
презентовано умови навчання за-
кордонних студентів.

1.7. Червень 2012 р.  
кіпрсько-український 
бізнес-форум

19 підприємств Харківські компанії були ознайом-
лені з правилами ведення бізнесу 
на Кіпрі. Під час форуму пред-
ставники кіпрських та харківських 
компаній обговорили можливості 
розвитку співробітництва в юри-
дичній сфері, банківській та в 
сфері нерухомості.

1.8. Жовтень 2012 р. зу-
стріч з підприємцями 
району Казан (Туреч-
чина)

30 підприємств Проведено презентацію турецьких 
компаній. Харківські компанії були 
ознайомлені з умовами ведення 
бізнесу в Туреччині.

1.9. Жовтень 2012 р.  зу-
стріч з Надзвичайним 
і повноважним По-
слом Федеративної 
Республіки Бразилія в 
Україні паном Антоніо 
Фернандо Круз-де-
Мелло

Президент, віце-
президент, заст. 
начальника відділу 
ЗЕЗ та інвестицій

Розглядалися питання нала-
г о д ж е н н я  в з а є м о в и г і д н о ї 
с п і в п р а ц і  м і ж  х а р к і в с ь к и - 
м и  т а  б р а з и л ь с ь к и м и  п і д -
п р и є м ц я м и .  Д л я  о б м і н у  
досвідом у розвитку аграрно-
промислового комплексу в Укра-
їні, Послом було запропоновано 
організувати ділову місію харків-
ських бізнесменів до Бразилії

Бізнес-форум «кіпр - центр 
міжнародного бізнесу та професійних 

послуг (на зустрічі в квітні)

презентація  
тоВ «техно сервіс Уа»
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1.10 Жовтень 2012 р. зу-
стріч із заступником 
Глави місії Посольства 
Марокко в Україні –  
Насреддіном Фаузі 
Рамдані

Президент, віце-
президент

Обговорювалися питання про  
розвиток торгово-економічних 
зв’язків

2. презентації:

№ 
з/р назва заходу кількість учасників

2.1. Червень 2012 р. –  презентація польської 

компанії K.P.S.H.GRAZKA (гуртові постачан-

ня швейної фурнітури)

5 підприємств.

2.2. Вересень 2012 р. – презентація програм- 

них продуктів німецької компанії SAP, пред-

ставлених українською компанією «Софт-

Рейтинг Консалт»

17 підприємств 

3. семінари:

3.1 с і ч е н ь ,  л ю т и й ,  б е р е з е н ь ,  ж о в -
т е н ь ,  л и с т о п а д  2 0 1 2  р .  –  п р о -
в е д е н о  5  с е м і н а р і в  н а в ч а н н я  т а  
5 семінарів щодо підвищення кваліфікації 
з питань державних закупівель для членів 
комітетів з конкурсних торгів. 

результат: Загальна кількість 
учасників, які пройшли навчання 
та підвищення кваліфікації – 115 
осіб.

3.2 травень, жовтень 2012 р. – прове-
дено семінари «Новий Митний кодекс  
України»

Загальна кількість учасників – 76 
осіб.

IV.Заходи щодо залучення інвестицій в економіку Харківського регіону за 
2012 рік

№ 
з/р

Заходи щодо залучення  
інвестицій в економіку реріону приймали участь результати

1.1. лютий 2012 р. 
–  участь в опрацюванні 
методології оцінки та від-
борі інвестиційних проек-
тів у рамках роботи Ради 
вітчизняних та іноземних 
інвесторів Харківського 
регіону(Харківська обласна 
державна адміністрація,  
м. Харків);

–  участь у відборі інвести-
ційних проектів по катего-
ріях «Регіональний проект» 
та «Проект під патронатом 
Голови Харківської обласної 
адміністрації»;

Віце-президент 
Харківської ТПП

Методологію опрацьовано.

Відібрано 7 регіональних та 
26  проектів під патронатом 
Голови ХОДА та передано 
потенційним інвесторам з 
Норвегії та Нідерландів.

1.2. Березень 2012 р. 
– участь у круглому столі 
«Формування привабли-
вого бізнес-клімату для 
суб’єктів малого та серед-
нього бізнесу»

Віце-президент 
Харківської ТПП

Вироблено пропозиції щодо 
підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств 
малого та середнього біз-
несу.

 1.3. квітень 2012 р.
 –  участь у круглому столі 
«Конкурентоспроможність 
Харківської області»;

Віце-президент 
Харківської ТПП 

Розроблено пропозиції щодо 
підвищення конкурентоспро-
можності підприємств Харків-
ської області.

«круглий стіл» за участю делегації 
азербайджанської республикі

Бізнес-форум «кіпр - центр 
міжнародного бізнесу та професійних 

послуг (на зустрічі в червні)

Зустріч з надзвичайним та  
повноважним послом 

Федеративної республіки Бразилія 
в Україні антоніо Фернандо  

круз-де-мелло



21Вестник Торгово-промышленной палаты № 1 (46) 2013 год

РІК 2012

–  участь у круглому сто-
лі «Експертна оцінка ін-
вестиційної привабливості  
Харківської області з точки 
зору європейських екс-
пертів»

Віце-президент 
Харківської ТПП

Розроблено пропозиції щодо 
підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств 
з урахуванням  оцінки євро-
пейських експертів.

1.4. Жовтень 2012 р. 
–  зустріч з представником 
американської компанії 
NYMMG.

–   у ч а с т ь  у  н а у к о в о -
практичному семінарі «Про-
блеми інноваційного роз-
витку».

Обговорено  правила та умо-
ви презентації інвестиційних 
проектів у США.Отримана 
форма заповнення інвести-
ційних проектів. 

Обговорення проекту Кон-
цепції регіонального іннова-
ційного кластеру. Затвердже-
но нову Концепцію розвитку 
інноваційного кластеру в 
Харківській області.

1.5. протягом року
–   актуалізація бази даних 
інвестиційних та інновацій-
них проектів.–  збір інвес-
тиційних проектів підпри-
ємств Харківської області.

Актуальна база даних інвес-
тиційних проектів нараховує 
близько 250 інвестиційних та 
інноваційних проектів.Зібра-
но 12 нових проектів та розмі-
щено в каталозі інвестиційних  
пропозицій.

–  виготовлення каталогу та 
диску з інвестиційними та 
інноваційними проектами 
регіону ( 100 екз.). 

 –   розсилання пакетів з 
інвестиційними проектами 
регіональним ТПП.

Розповсюдження на вистав-
ках,  інвестиційних форумах, 
ділових зустрічах, презен-
таціях. 

Розіслано 25 регіональним 
ТПП та розміщено інформа-
цію на їх сайтах.

V.Довідково-інформаційні послуги
Відділом ділової інформації за 2012 рік надано довідково-інформаційних, аналітич-

них,  експертних,  консультаційних  та  маркетингових   послуг по 1405 замовленням 
(по 3 315 послугам) на загальну суму 478,5 тис. грн., у т.ч. (послуг):

найменування послуги кількість

експертні висновки з визначенням кодів УКТЗЕД 2474

експертні висновки з визначенням кодів ДКПП 6

фактографічно-інформаційні довідки 74

цінові довідки 757

довідково –  інформаційне обслуговування 4

VI. Виставкова діяльність

назва заходу площа, кв.м.
кількість 

українських 
учасників

кількість 
іноземних 
учасників

кількість 
відвідувачів

Спеціалізована виставка юве-
лірних прикрас та аксесуарів 
«Ювелір Престиж»

780 85 - 12000

Колективний стенд «Енергія 
2012»м. Запоріжжя

12 8 - 2000
круглий стіл «розвиток Іт-

аутсорсингу на підприємствах 
Харківщини»

Зустріч із заступником глави місії 
посольства марокко в Україні 

насреддіном Фаузі рамдані

Зустріч з власником фірми «канцелярія 
господарча «егіда» Ігорем Яремою
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Ярмарок «Галерея новорічних 
подарунків»

226 65 - 2000

Всього: 1018 158 - 15000

VII. експертиза та сертифікація товарів
За 2012 р. відділом експертиз та сертифікації походження товарів виконано послуг 

на суму 11 млн. 511 тис. грн., що становить 120,2 % проти 2011року.
7.1. оформлення сертифікатів походження товарів

Усього протягом 2012р. оформлено 32248 сертифікатів походження  товарів різних 
форм, зокрема: 3411 сертифікатів форми «А», що складає 10,6 % від загальної кількості 
виданих сертифікатів, а також 14458 експертних висновків про походження товарів, ви-
даних за замовленнями експортерів (44,8% від кількості сертифікатів).

Усього надано послуг пов’язаних з видачею  сертифікатів походження товарів на 
суму 11млн. 185 тис. грн.

Робота щодо визначення походження товарів проводилась 38 експертами, фахівцями 
Палати, із яких 23 є уповноваженими особами, що мають  право підпису.

У 2012 р. до Харківської ТПП надійшов 1 запит про верифікацію сертифікатів похо-
дження від  ДМС України. У результаті перевірок  встановлено, що сертифікати видано  
відповідно до правил визначення країни походження товарів  на підставі документів, що 
зберігаються в архіві Палати,  і без зауважень митних органів . 

7.2.експертиза
Фахівцями відділу експертизи та сертифікації походження у 2012р. виконано послуг 

з експертизи товарів на суму 228,2 тис. грн. 
Експертами Харківської ТПП перевірено щодо технічного стану і працездатності 

устаткування вартістю 9 986,3 тис. грн.
Впродовж 2012 р. проводились наступні експертизи:

–  перевірка технічного стану і працездатності устаткування;
–  перевірка якості й кількості товарів на відповідність вимогам контрактів, стандартів 
та іншої нормативної документації;
–  відбір зразків для випробувань; 
–  попередній відвантажувальний огляд товарів;
–  визначення кількості вантажів;
–  експертизи, пов’язані з операціями з переробки давальницької сировини;
–  перевірка стану пакування, маркування;
–  експертиза товарів, пошкоджених при транспортуванні.

Експертизи кількості і якості проводилися по промисловій і продовольчій групах 
товарів (устаткуванню, харчовій сировині, будматеріалах, нафтопродуктах, сільсько-
господарській продукції тощо).

Усього проведено 254 товарознавчі експертизи, в тому числі з імпорту 203 екс-
пертизи.

Аналіз проведеної роботи з експертизи товарів за 2012 р.:

№ 
з/р

назва ртпп товарознавча  
експертиза

експертиза, пов’язана 
з операціями з даваль-

ницької сировини

Всього

кількість 
шт.

Вартість 
тис. грн.

кількість 
шт.

Вартість 
тис. грн.

кількість 
шт.

Вартість 
тис. грн.

1. Харківська 
ТПП

254 228,2 347 94,1 601 322,3

Претензій з боку замовників відносно діяльності ХТПП у галузі товарознавчої екс-
пертизи та у сфері надання послуг по роботі з давальницькою сировиною у звітний 
період не було. 

7.3. підвищення ділової кваліфікації
З метою підвищення ділової кваліфікації експертів у відділі впродовж 2012р. по-

стійно проводилось навчання, а саме: проведення занять із експертами, семінари, 
ділові ігри.

Вся робота проводилась під керівництвом Ради експертів відповідно до планів під-
вищення ділової кваліфікації на 2012р.

Провідні експерти відділу експертизи та сертифікації походження товарів Штадлер 
Г.О., Яшиш О.В., Касьяненко Л.Г., Хотомлянська Ю.Г., Кроливець В.І., Іванова Н.М. та 
експерт 1 категорії  Панченко К.І. проводили заняття за такими темами:
–  підсумки роботи з проведення експертиз та оформлення сертифікатів походження 
товарів у 2011р.  та  підготовки до атестації експертів, що проводиться ТПП України 

Участь у круглому столі «Формуван-
ня привабливого бізнес-клімату для 

суб'єктів малого та середнього бізнесу»

Українсько-турецький бізнес-
форум

тестування експертів  
Харківської тпп
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шляхом практичного тестування за комп`ютерною  програмою центру комп’ютерних 
технологій ТПП України в листопаді 2012р;
–  огляд інформації з визначення країни походження та оформлення сертифікатів по-
ходження товарів у різних країнах світу.
Положення Кіотської конвенції;
–  перевірка кількості какао-бобів при вивантаженні із транспортних засобів (вагони, 
автомашини), проведення ділової гри на ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка»;
–  перспективи розвитку сертифікації товарів у зв’язку з підписанням договору про зону 
вільної торгівлі між країнами СНД від 18.10.2011р;
–  проведення експертизи виробів зі скла і кришталю;
–  методика проведення товарознавчої експертизи обладнання та проведення ділової 
гри з приймання обладнання на ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка». 
–  порядок  роботи з новою редакцією «Методики про порядок визначення країни по-
ходження товарів/ послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм», 
затвердженої Рішенням Президії ТППУ від 29.05.2012;
–  нові схеми преференцій Турції та Японії на 2012 р.;
–  нові вимоги підтвердження не преференційних товарів, які експортуються до країн 
ЄС та питання  видачі сертифікатів походження EUR-1 до країн ЄАВТ;
–  методика проведення експертизи плодоовочевої продукції за кількістю та якістю;
–  питання, пов’язані  з переробкою давальницької сировини на території України;
–  підготовка експертів до атестації;
–  особливості оформлення сертифікатів на експорт цукру.

Співробітники відділу експертизи й сертифікації ХТПП брали участь у семінарах, які 
проводились ТПП України та Харківською ТПП:

№ 
з/р назва заходу Дата проведення Учасник

1. Семінар   з питань сертифі-
кації    походження  товарів 
(м. Дніпропетровськ)

26-28 березня 
2012р. 

експерт Ігнатова С.В. 

2. Семінар – нарада (м. Се-
вастополь)

30 травня по 2 
червня 2012 р.

в.о. начальника  відділу екс-
пертиз та сертифікації похо-
дження товарів Бабич О.Д.

3. Семінар та українсько-
чеський бізнес форум (м. 
Прага та м. Брандіс над 
Лабем Стара Болеслав  )

18 вересня по 22 
вересня 2012 р.

начальник  відділу експертиз 
та сертифікації походження 
товарів Бабич О.Д.

Впродовж 2012 року проводилась підготовка до атестації експертів щодо підвищення 
кваліфікації. Робота проводилась під керівництвом Ради експертів, відповідно до плану 
підвищення ділової кваліфікації на 2012 р. Навчання проводили провідні фахівці відділу 
Штадлер Г.О, Цимбаревич Г.І., Кроливець В.І., Іванова Н.М. 

На базі Міжнародної Академії фінансів і інвестицій ТПП України успішно пройшли 
комп`ютерне тестування зі сертифікації товарів 21 експерт .

В грудні 2012 року було проведено конкурс на звання «Кращий експерт». Конкурс 
проводився за трьома номінаціям: «Експертиза продовольчих товарів», «Експертиза 
обладнання», «Експертиза промислових товарів». 

У конкурсі брали участь 10 експертів: Башкатов Є.О., Яшиш О.В., Кроливець В.І., 
Ігнатова С.В., Іванова Н.М., Кібальчич  В.Ю., Панченко К.І., Радченко Н.М., Ситник Л.І., 
Тарасова Л.М. 

На конкурсі оцінювались глибокі знання та досвід експертів. За результатами конкурсу, 
найбільшу кількість балів набрали експерти: Яшиш О.В., Башкатов Є.О., Іванова Н.М.

Харківська ТПП постійно сприяє навчальним закладам Харківського регіону в  про-
ходженні практики студентами.  

Так  впродовж 2012р. були проведені практичні заняття з експертизи товарів та 
оформлення сертифікатів походження зі студентами Харківського державного універ-
ситету харчування та торгівлі та Харківського кооперативного технікуму. На заняттях 
з доповідями й актуальною інформацією виступили віце-президент Головко М.В., на-
чальник відділу штрихового кодування Микуленко Л.Г., начальник юридичного відділу  
Каутна І.Г., провідні експерти Штадлер Г.О., Яшиш О.В. Також, віце-президентом 
Сміцькою Ю.А.  була  проведена презентація Харківської ТПП для студентів харківських 
ВУЗів.

 Фахівцями відділу постійно надаються консультаційні послуги суб’єктам зовнішньое-
кономічної діяльності, українським експортерам з питань  визначення країни походження  
товарів і оформлення сертифікатів. 

презентація програмних продуктів 
компанії SAP

Візит в Ханти-мансійський ао

Бізнес-семінар за участю компаніі  
Ват «професійні виставки»



24 Вестник Торгово-промышленной палаты № 1 (46) 2013 год

РІК 2012

VIII. Штрихове кодування
Відділом штрихового кодування за звітний період було виконано    562 замовлення на 
загальну суму 357,1 тис. грн., а саме:
- 535 замовлень з питань присвоєння штрихових кодів на суму 335,1 тис. грн., на які 
видано 3318 свідоцтв з ідентифікаційними номерами системи GS1; 
- 33 організації та приватних підприємців м. Харкова та Харківської області прийнято в 
члени Асоціації «ДжіЕс1 Україна»;
-  27 замовлень з питань оформлення документації щодо реєстрації торгових марок та 
отримання Охоронних Свідоцтв України в Держдепартаменті інтелектуальної власності 
на суму 22,0 тис. грн.

Слід зазначити, що замовлення членів Палати виконувались в найкоротші терміни. 
Претензії та рекламації на виконані замовлення відсутні.

IX. Відділ іноземних перекладів
Упродовж 2012 року відділом іноземних перекладів Харківської торгово-промислової 

палати було виконано 4831 замовлення щодо перекладів з іноземних мов та на іноземні 
мови на суму 942,2 тис. грн. Всього у 2012 році було надано послуг з перекладу 450 
замовникам. 

Переклади виконувалися у терміни, зазначені замовником.

X. Зв’язки з громадськістю. Видавнича діяльність
Зв'язки з громадськістю од. вим. За 2012 р.

Кількість публікацій і передач про Палату в мас-медіа України, 
області, міста

публ. 10

Участь у висвітлені заходів, які організовувала ТПП разом з 
мас-медіа

8

Видавнича діяльність

Тираж видання (од\рік) 3500

Періодичність видання 4

Кількість тематичних рубрик 16

Кількість публікацій 61

Кількість рекламних і комерційних оголошень 7

Сума надходжень від реклами грн. 13208

XI. Відділ туризму
№ 

з/р послуга кількість

1. Організація поїздки на міжнародну виставку до 
Великобританії

3 особи

2. Виїзди за кордон        20 осіб

3. Виїзди по Україні 9 осіб

4. Круїзи 15 осіб

Загальна сума, отримана від надання послуг: 29,6 тис.грн

Крім того були підписані агентські договори про подальшу співпрацю з туропера-
торами в кількості  3 шт. 

XII. Відділ технічної експертизи та оцінки майна
Відділом технічної експертизи та оцінки майна за 2012 рік була виконана робота в 

такому обсязі:

перелік послуг кількість замовлень (робіт) Вартість(тис.грн)

Експертиза з ідентифікації товарів 
у галузі державного експортного 
контролю

80 60,9

Оцінка майна 37 95,6

Технічна експертиза 5 29,4

Всього 122 185,9

на виставці «енергія — 2012»

Ювелірпрестиж 2012

Ярмарок «галерея новорічних 
подарунків»
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ХАРьКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВы

В соответствии с положением кон-
курса его цель состоит в поиске и 
выявлении перспективных инно-

вационных и инвестиционных проектов, 
содействии подготовке эффективных 
бизнес-планов, определении победите-
лей лучших инновационных и инвести-
ционных проектов с целью привлечения 
инвесторов для их реализации на терри-
тории Харьковщины. 

Организацией  объявленного конкурса 
занимаются авторитетные структуры: Де-
партамент экономики и международных 
отношений Харьковской областной госу-
дарственной администрации, Управление 
предпринимательства и разрешительных 
процедур Департамента предприни-
мательства и потребительского рынка 
Харьковского городского совета и Харь-
ковский региональный центр инвестиций 
и развития Государственного агентства по 
инвестициям и управлению национальны-
ми проектами Украины. 

– Нас мало знают в мире, и мы хотим 
показать себя как регион, обладающий  
не только рабочей силой на рынке труда 
и земельными участками, на которых 
можно что-то строить, но и собственными 
идеями, проектами, способными прине-
сти выгоду как инвесторам, так и самим 
авторам, – подчеркнул директор Харьков-
ского регионального Центра инвестиций 
и развития Александр Дудка, рассказывая 
о конкурсе в ходе состоявшейся пресс-
конференции. 

Тематика конкурса довольно обширна 
и охватывает все отрасли экономической 
деятельности. В их числе – машинострое-
ние, энергетика, здравоохранение, об-
разование, культура, туризм. А отдельные 
номинации – «Лучший инвестиционный 
проект экономического развития горо-
да» и «Лучший инновационный проект 
регионального экономического развития» 
– предусматривают  рассмотрение проек-

тов, способных положительно повлиять на 
развитие экономики всего Харьковского 
региона. 

Ожидается, что представители дело-
вых кругов, ученые, бизнесмены, сотруд-
ники научных институтов, конструктор-
ских бюро, промышленных предприятий, 
студенты вузов, а также все неравнодуш-
ные, предприимчивые и целеустремлен-
ные люди смогут заявить о себе и своих 
идеях. Конкурс является открытым, со-
став его участников не ограничивается. 
Авторами проектов могут быть не только 
украинские, но и зарубежные участники, 
стремящиеся реализовать новые идеи на 
харьковской земле. 

«Харьковские инициативы-2013» име-
ют особенности, что отличает нынешний 
конкурс от  проходивших в 2010 и 2012 
годах. Увеличивается количество номи-
наций (их будет 27), что откроет дополни-
тельную  возможность получить большее 
количество актуальных перспективных 
предложений по решению назревающих 
проблем. 

В нынешнем году планируется запу-
стить систему дистанционного обучения 
с целью оказания помощи конкурсантам 
в подготовке проектов, а еще будут ор-
ганизованы бесплатные консультации и 
обучающие семинары, которые станут 
для авторов хорошим подспорьем в со-
вершенствовании знаний в целом,  и 
помогут разобраться в премудростях 
технической стороны дела, связанной с 
правильным оформлением имеющихся 
бизнес-идей.

Очень важным новшеством нынеш-
него конкурса является доступ к финан-
сированию, которое победители смогут 
получить, воспользовавшись банковской 
кредитной линией или инвестиционными 
услугами фонда «Слобожанские иннова-
ции». Как было заявлено уже имеется до-
говор с «Мегабанком», предоставившим 

презентуйте свои проекты!
Международный конкурс инновационных и инвестиционных проектов 

«Харьковские инициативы» объявлен на Слобожанщине в третий раз. Конкурс 
проводится по инициативе Харьковского городского совета и Харьковской 
областной государственной администрации в рамках проведения Программы 
поддержки развития предпринимательства в г. Харькове на 2012-2015 
годы. С каждым годом он становится все популярнее в среде новаторов, 
ученых, представителей бизнеса. 

свои кредитные линии авторам проектов, 
связанных с энергосбережением...

Конкурс проводится в два этапа. На 
первом этапе (он проходит в течении 
февраля – мая т.г.) будет проводиться 
сбор заявок с описанием проектов, под-
ведены итоги первого этапа конкурса 
– оценка экспертным советом поданных 
заявок, отбор лучших инновационных и 
инвестиционных проектов с целью де-
тальной разработки бизнес-планов для 
представления их в финале.

Три последующих месяца (именно 
столько времени займет второй этап) ав-
торы отобранных в финал конкурса про-
ектов будут разрабатывать детальные 
бизнес-планы проектов, а экспертный 
совет займется их оцениваем. Затем 
будут подведены итоги и определяться 
победители.

Самая приятная часть – вручение ди-
пломов и медалей победителям конкурса 
– пройдет на ежегодном Международном 
экономическом форуме «Инновации. 
Инвестиции. Харьковские инициативы!». 
Уже известна дата: это будет 6 сентя-
бря 2013 года. Предполагается работа 
специальной площадки для выступле-
ний, где будут презентоваться лучшие 
инновационные и инвестиционные про-
екты. Организаторы конкурса намерены 
серьезно заниматься продвижением 
проектов-победителей. Все они будут 
рассмотрены советом инвесторов при 
Харьковской облгосадминистрации, 
который и примет решения об их даль-
нейшей судьбе, а также войдут в сборник, 
предназначенный для потенциальных 
инвесторов.

Раиса КРАвченКО
подробную информацию готовы 

предоставить:
Харьковский региональный центр 

инвестиций и развития Государственного 
агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Украины ( пл. 
Свободы, 5, 7 подъезд, 8 этаж), Тел.: +38 
(057) 758-71-51, 758-71-54, 758-71-52, 
E-mail: kharkiv.rcid@ukrproject.gov.ua   

Управление предпринимательства и 
разрешительных процедур Харьковского 
городского совета (Красношкольная на-
бережная 26), Тел.: +38 (057) 760-70-40, 
760-70-42 E-mail: dozvil@dozvil.kh.ua

ЗАПРОШУЄ АВСТРІЯ
Федеральна палата економіки Республіки Австрія організує 

презентацію економічного потенціалу ряду областей в Україні, в 
тому числі й Харківської, у червні 2013 року.

Австрійська сторона готова взяти на себе витрати на оренду 
приміщень, рекламу, запрошення австрійських учасників, орга-
нізацію кава-брейку та переклад під час пленарної частини.

Фінансування інших витрат, пов’язаних з участю у презента-
ції (переліт, трансфери, розміщення у готелі, переклад під час 
індивідуальних переговорів, оформлення виїзних документів, 
медичне страхування, оргвитрати тощо) передбачається за раху-
нок самих учасників.  Згідно попереднього кошторису орієнтовна 

вартість всіх вищенаведених витрат (за умови одномісного роз-
міщення у готелі **** у центрі міста, 3 ночі/4 дні) складає прибл. 
1350 євро на одну особу. 

Зазначена ціна підлягатиме уточненню залежно від вартості 
авіаквитків, обраного готелю, потреби в оформленні шенгенської 
візи, необхідних обсягів перекладу та інших факторів.

Більш детальну інформацію можна отримати в Харків-
ській тпп:

тел.: (057) 714-96-89; 
E-mail: ref@kcci.kharkov.ua
Демченко анна, помічник віце-президента
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ДЕЛОВыЕ КОНТАКТы

Промышленный сектор является 
одним из ведущих в экономике Украи-
ны, охватывая различные сферы 
бизнеса. В условиях динамичного 
рынка производителям необходимо 
постоянно совершенствовать про-
изводственные мощности, а также 
следовать тенденциям изменений 
логистических схем и нормативных 
требований при экспорте товаров. 
Когда конъюнктура рынков меня-
ется очень быстро, когда наиболее 
успешным становится предприятие, 
быстрее других отреагировавшее на 
изменения, приходится постоянно 
увеличивать количество поставщиков 
и расширять торговую структуру. В 
такие моменты все более приори-
тетным становится своевременное 
выявление дефектов, вызванных 
сбоями в поставках комплектующих 
и сырья, чтобы снизить риск возврата 
продукции или возникновения других 
проблем, которые могут уменьшить 
доход производителя и навредить 
репутации его бренда.  

 Эффективным решением  при 
экспортно-импортных сделках может 
послужить привлечение третьей 
независимой стороны - сюрвейера, 
который обладает всеми необходимы-
ми знаниями и ресурсами в области 
проведения экспертизы, испытаний, 
контроля и сертификации и помогает 
производителю быстрее заключить 
сделку при выходе на международный 
рынок.  Крупнейшей такой компанией 
в мире является SGS.

Швейцарская компания SGS 
(Société Générale de Surveillance) 
существует с 1878 года и на сегод-
няшний день присутствует более 
чем в 150 странах, в том числе и в 
Украине. 1300 инспекционных подраз-
делений и лабораторий  SGS позво-
ляют определить любые проблемы, 
которые могут повлиять на товар по 
всей цепи поставок, и обеспечить их 
устранение до наступления неиспра-
вимых последствий. Это помогает 
клиентам SGS завоевывать  репу-
тацию надежного партнёра в любой 
точке мира. Специалисты компании 
подходят к выполнению работ бес-
пристрастно и профессионально, так 
как следуют Кодексу честности и про-
фессиональной этики – программе, 
которая является основополагающим 
фундаментом в любой сфере дея-
тельности Группы SGS.

Защита от сбоев в цепи поставки
Рассмотрим детально одну из са-

мых популярных услуг SGS, которая 
помогает производителям расширить 
рынки сбыта продукции и обезопасить 
себя от возможных рисков. Данная 
услуга включает в себя: 
� Аудит производства поставщи-

ка 
� Оценка предложений 
� Проверка качества материалов, 

комплектующих и готовой партии в 
процессе производства или перед 
отгрузкой
�  Проверка документации, сер-

тификатов, количества, упаковки и 
маркировки 
� Глобальная координация про-

цесса транспортировки 

� Контроль приемки и ввода в экс-
плуатацию, контроль рабочих харак-
теристик в процессе эксплуатации.

В этих случаях SGS, как незаин-
тересованная сторона обеспечивает 
прозрачность сделки, исключая лю-
бые недопонимания между партнера-
ми. Практика привлечения сюрвейе-
ров помогает не только обезопасить 
собственное производство и имидж, 
но и избежать ненужных расходов на 
судебные тяжбы. 

Естественно, что шансы выиграть 
тендер или начать работу с новым 
клиентом на внешнем рынке значи-
тельно вырастают, если покупатель 
знает, что поставка будет контроли-
роваться сюрвейерской компанией 
с мировым именем. Но есть и другая 

предугадать возможные риски – это реально
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Список услуг SGS для субъектов 
внешнеэкономической деятельности 
очень широк: сертификация продук-
ции по стандартам страны назначе-
ния, замена службы ОТК для особо 
важных экспортных партий, проведе-
ние обязательных предотгрузочных 
инспекций, требуемых в обязатель-
ном порядке правительствами мно-
гих государств для потребительских 
товаров, оценка ущерба, мониторинг 
инвестиционных проектов, оценка 

работы дилеров и франчайзи. Но 
при этом цели клиентов SGS всегда 
похожи: убедиться, что сделка прой-
дет по плану, уберечь себя и своих 
покупателей от неожиданностей, 
минимизировать убытки, удостове-
риться, что используются лучшие 
практики, позволяющие получать 
максимальную лояльность партнеров 
и, в конечном счете, максимальную 
прибыль. Недаром девиз SGS “Когда 
Вам необходима уверенность”. 

Контакты:
ИП «СЖС УКРАИНА», Харьковское отделение
пер. Театральный 11/13, оф.408, 61057, Харьков
Тел.: +38 057 706 48 24
E-mail: ua.kharkiv@sgs.com
http//: www.sgs.com

особенность, делающая SGS cтоль 
востребованной: в случае оплаты 
через аккредитив сертификат SGS 
зачастую служит основным доку-
ментом, который поставщик должен 
предоставить банку для перевода 
средств. Также многие междуна-
родные банки охотнее соглашаются 
выдавать кредиты, если инвестици-
онный проект или залоговый груз 
контролируется SGS.

В тех же случаях, когда цена 
партии товара напрямую зависит 
от качественных характеристик (на-
пример, химического состава) при-
влечение независимой экспертной 
организации, обладающей собствен-
ными лабораториями, вообще может 
являться единственным простым 
и быстрым способом исключения 
споров.

 Клиентами SGS  во всем мире 
являются правительства, коммерче-
ские и общественные организации, 
банки, страховые компании, трейде-
ры, производители и т.д. 
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Красная дорожка и подиум, обустро-
енные для проведения торжествен-
ной церемонии открытия выставки, 

шествие юных барабанщиц, прошедших 
по выставочному залу, привнесли особую 
торжественность и с самого начала при-
дали выставке праздничное звучание. 
Тем более что открылась она в праздник 
влюбленных – День Святого Валентина. 

Харьковская торгово-промышленная 
палата восьмой год проводит Ювелир-
Престиж при поддержке Ассоциации 
ювелиров Украины, ее соорганизатором 
является ООО «Брюс», а партнером – 
ювелирный завод «Золотой век». В этом 
году список участников традиционной 
выставки составил 92 предприятия и 
организации Украины, России, зару-
бежных стран. Ими был представлен 
широкий спектр изделий – от украшений 
классического дизайна до оригиналь-
ных изделий, способных удовлетво-
рить самые изысанные вкусы. Каждая 
компания-производитель подготовила 
для посетителей выставки множество 
сюрпризов – розыгрышей, призов, по-
дарков, организовала интересные пре-
зентации.

– Для палаты эта выставка является 
знаковым мероприятием, – отметил 
президент ХТПП Виктор Зверев. – Мы 
ждем его и серьезно готовимся, чтобы 
многочисленные участники, приехавшие 
из разных городов, могли достойно пред-
ставить свою продукцию. Ведь работники 
ювелирной сферы – это творческие 
люди, для которых очень важна оценка 
их мастерства. И если их изделия по 
достоинству оценивают покупатели, то 
появляется дополнительный стимул для 
дальнейших разработок, для расширения 
производства. Кроме того, именно вы-
ставки позволяют собрать произведения 
ювелирного искусства разных мастеров 

в одном месте. У них есть возможность 
сравнить свои достижения, сверить под-
ходы в ценовой политике, ознакомиться 
с наработками коллег…

По убеждению Виктора Александро-
вича, для потребителей ювелирной про-
дукции выставка открывает прекрасную 
возможность приобрести высокохудоже-
ственные изделия по привлекательным 
ценам, т.к. именно товаропроизводители 
задают здесь тон, стараясь предложить 
свои лучшие наработки по доступным 
ценам. Ювелирное производство руко-
водитель ХТПП рассматривает в качестве 
одного из двигателей экономики, а также 
своеобразного камертона, отражающего 
степень ее стабильности. 

– По тому, как развивается юве-
лирное производство, можно судить о 
том, насколько стабильно положение в 
экономической сфере в целом, – под-
черкнул он. 

Город ювелиров
Именно так позиционируют Харьков 

многие, кто причастен к ювелирному 
делу. Выступая на открытии выставки, 
президент Ассоциации ювелиров Украи-
ны Григорий Мажаровский констати-
ровал, что по итогам минувшего года 
харьковские предприятия ювелирной 
отрасли достигли самых высоких пока-
зателей в Украине. 

– Харьков – занял первое место в 
Украине по количеству предприятий, 
перерабатывающих драгоценные ме-
таллы и по количеству предприятий, 
производящих ювелирную продукцию, 
– подчеркнул он. – А объем выпущенной 
продукции превзошел столичные показа-
тели. Общеизвестно, что Харьков являет-
ся центром серебряного производства, 
в этом деле равных вашим компаниям 
просто нет. Очевидно, Слобожанщина 
стала особым краем, который вдохнов-
ляет мастеров, художников, дизайнеров 
на производство прекрасных ювелирных 
изделий…

Свою лепту в развитие отрасли 
вносит Харьковское региональное от-
деление Ассоциации ювелиров Украи-
ны, являющееся самым крупным среди 
других областей. Успехи земляков  
председатель отделения Юрий Глухов 
объясняет просто: «Не стоим на месте, 
стараемся двигаться вперед. Харьков-

ские предприятия, как правило, допол-
няют друг друга в плане ассортимента 
– у одних сильной стороной является 
посудная группа, у других – браслетная 
тематика и т.д. У нас есть возможность 
готовить специалистов для отрасли, 
т.к. в Харькове успешно работает про-
фессиональное училище №40. А еще мы 
нацелены на взаимопомощь, развивая 
своего рода кооперацию. Разрабатывая 
новые модели, закупаем камни у своих 
соотечественников, а не у китайских про-
изводителей, предоставляя партнерам 
оборотные средства, можем получать 
у них отсрочку платежей. Видим свою 
основную задачу в сохранении ювелир-
ной отрасли Украины и справляемся с 
ней, как бы трудно это ни было».

В настоящее время по данным Ассо-
циации ювелиров Украины в целом в от-
расли занято около 32 тыс. работающих, 
в стране насчитывается 1,5 тыс. компа-
ний, занимающихся производством и 8,5 
тыс.  реализующих продукцию. За 2012 
год ими переработано 35 тонн золота 
и серебра, удельный вес последнего 
составил 82 процента. Украинские юве-
лиры работают в непростых условиях, 
связанных с кризисными явлениями в 
экономике, но оптимизма не теряют. По-
являются новые фирмы, укрепляется ин-
фраструктура отрасли. Останавливаться 
на достигнутом не позволяет растущая 
конкуренция как внутри страны, так и 
на внешнем рынке, что  служит опреде-
ленным стимулом в улучшения качества 
ювелирных драгоценностей, повышении 
их художественного уровня.

Проходившая выставка стала своео-
бразной площадкой для обмена опытом и 
трибуной для разговора о наиболее акту-
альных проблемах  отрасли. Ассоциацией 
ювелиров совместно с Государственной 
пробирной службой Украины был про-
веден семинар для ее участников, на 
котором были рассмотрены наиболее 
актуальные теоретические проблемы, 
касающиеся новшеств законодательного 
характера, подняты практические вопро-
сы деятельности. В семинаре приняло 
участие около 140 должностных лиц.

Подводя итоги состоявшейся вы-
ставки ЮвелирПрестиж, руководство 
Ассоциации ювелиров Украины отметило 
ее высокий организационный уровень. 
«Торгово-промышленная палата, яв-

«Ваш город нас ни разу не разочаровал…»
8-я специализированная выставка ювелирных изделий, драгоценных камней и аксессуаров ЮвелирПре-

стиж, проходившая во Дворце спорта с 14 по 17 февраля 2013 года, как и в прошлые годы, стала заметным 
явлением в календаре харьковских выставочных мероприятий. Свидетельством ее популярности и востребо-
ванности является постоянный интерес харьковчан, а также позитивные отклики участников и гостей.
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ляющаяся ее организатором, приложила 
максимум усилий в ее проведение», 
– значится в итоговой информации, 
размещенной на корпоративном сайте. 
Количественные показатели выставки 
– 92 компании-участницы и 12 тыс. по-
сетителей – названы отличным резуль-
татом.

– Надо отметить, что специалисты, 
занимающиеся проведением выставки, 
делают свое дело с любовью, вкладыва-
ют в него душу, поэтому она отличается 
своеобразием, имеет свои изюминки. 
ЮвелирПрестиж, представляя пред-
приятия и мастеров, способствует рас-
крытию потенциала региона, – сказал 
Григорий Мажаровский. 

Заместитель начальника отдела 
рыночно-ярморочных мероприятий 
Департамента потребильского рын-
ка Харьковского горсовета Людмила 
Охрименко, приветствуя организаторов 
и участников выставки от имени Харь-
ковского городского головы Геннадия 
Кернеса, подчеркнула, что харьковская 
ювелирная выставка стала престижным 
городским выставочным мероприятием, 
а торгово-промышленная палата держит 

высокую планку, демонстрируя креатив-
ные решения. 

– Надеюсь, что выставка будет успеш-
но развиваться дальше и подойдет к 
свому 10-летнему юбилею с замечатель-
ными успехами, – выразила уверенность 
Людмила Леонидовна.

Яркой и красивой назвала Ювелир-
Престиж заместитель генерального 
директора КП «Харьковский Дворец 
Спорта» Галина Чархукян, подчеркнув, 
что харьковчане с большим интересом 
относятся к этому событию, с удоволь-
ствием знакомятся с представленной 
продукцией, и, что особо важно, – прак-
тически никто не уходит с выставки без 
желанной покупки. А работающие на вы-
ставке аниматоры (актеры использовали 
на этот раз известные романтические 
образы Коломбины и Пьеро) привнесли 
в ее атмосферу элементы особой празд-
ничности. 

В планах администрации Дворца 
спорта расширение сотрудничества с 
ХТПП. 

– Палата – это наш солидный пар-
тнер, поэтому в ближайшее время 
начнем обсуждать тематику и форматы 

новых выставок, которые можно реали-
зовать общими усилиями.

Среди участников 8-ой выставки 
ЮвелирПрестиж много тех, кто приез-
жает на нее из года в год. В то же время 
есть и новички, которые впервые пре-
зентовали себя на харьковском форуме 
ювелиров. По их общему мнению, орга-
низаторы сделали все необходимое для 
комфортной работы в течение четырех 
выставочных дней.

Хорошее впечатление на гостей 
производит и харьковский покупатель. 
Многие из экспонентов наработали в 
Харькове солидную клиентскую базу. 

– Приятно, что харьковчане с интере-
сом относятся к нашей продукции, ждут 
нашего приезда на выставку, делая пред-
варительные заказы. У вас очень добро-
желательные люди с хорошим вкусом. 
Хочу признаться, мы чувствуем себя в 
Харькове как дома, – отозвалась о при-
нимающей стороне сотрудник одесской 
фирмы «Зевс» Лилия Гашкова.

– Ваш город нас ни разу не разо-
чаровывал, – выразил общее мнение 
участников менеджер Белоцерковской 
ювелирной фабрики «Свитозар» Владис-
лав Кравчук. 

Раиса КРАвченКО
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Реєстрація прав на нерухомість з 
відкриттям розділу

Відповідно до статті абзацу 2 частини 
5 статті 3 Закону державна реєстрація 

прав власності, реєстрація яких про-
ведена відповідно до законодавства, 
що діяло на момент їх виникнення, під 
час вчинення  нотаріальної дії з нерухо-
мим майном, об’єктом незавершеного  

практика застосування державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно 

01 січня 2013 року набув чинності Закон України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийнятий 01 липня 2004 
року № 1952-IV, далі – Закон. 

Про це ми і поговоримо. В своїй попередній статті ми обговорювали норми 
Закону. Але зараз я хочу розповісти про свій досвід та досвід своїх колег, який 
ми отримали під час дії Закону на території України та про практичні аспекти 
його застосування уповноваженими органами.

В нашем городе первая сделка, заре-
гистрированная по новым правилам, 
состоялась уже 3 января, – рассказал 

начальник регистрационной службы Олег 
Дробот. – Всего за первый месяц посту-
пило 1600 обращений (сказалась неосве-
домленность населения), но в феврале 
– их было уже в два раза больше – 3200. 

Законодательством установлены 
фиксированные сроки проведения реги-
страции. Так госрегистрация прав соб-
ственности и других прав на недвижимое 
имущество осуществляется в течение 
14 рабочих дней. А начиная с 01.01.2014 
года закон предусматривает сокращение 
данного срока до 5 рабочих дней. 

Месторасположение регистрационной 
службы – центр Харькова (ул. Короленко, 
16). Зал приема и выдачи документов ра-
ботает с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00. Кроме того, прием граждан осу-
ществляется и в субботу с 10.00 до 16.00. 
Для посетителей изготовлены стенды с 
детальными пояснениями прохождения 
процедуры регистрации, перечнем не-
обходимых для того или иного действия 
документов. Работает телефон горячей 
линии 725-00-44. 

Мы постоянно реагируем на потреб-
ности, которые диктуются харьковчанами. 
За два месяца работы трижды переобору-
довали операционный зал. Открывались  с 
5-ю окнами приема и выдачи документов, 
февраль закончили с 7-ю окнами (для 
удобства посетителей было дополни-
тельно введено 2 окна), – рассказал о 
сделанном Олег Дробот. –  В ближайшем 
будущем на территории КП «Харьковское 
городское бюро технической инвентари-
зации» по адресу пл. Розы Люксембург,4, 

планируем организовать прием граждан 
и заявителей по вопросам получения ин-
формации из Реестра.

За все процедуры в сфере регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
законом установленна фиксированная 
оплата: за государственную регистрацию 
права собственности предусматривается 
госпошлина в размере 119 грн .; за реги-
страцию вещного права на недвижимость 
и отягощений (право аренды, право поль-
зования, аресты – госпошлина в размере 
51 грн.; за внесение изменений в записи 
ресстра – 51 грн.; плата за получение из-
влечения из Государственного реестра 
прав – 120 грн. 

Оплаченные суммы госпошлины не 
теряются в случае, если пакет документов, 
поданный заявителем, оказался непол-
ным и требует доработки. Автоматический 
отказ в этом случае не предусмотрен. Ре-
гистратор приостанавливает рассмотре-
ние, выдает решение о приостановлении 
на руки заявителю, которому дается 5 
рабочих дней на устранение недочетов. 

Круг вопросов, по которым можно 
обращаться в Регистрационную службу 
достаточно широк. Он включает :

– регистрацию прав на  вновь создан-
ные или реконструированные  объекты 
недвижимого имущества;

– регистрацию прав на основании 
решений органов власти (решений суда, 
органов прокуратуры, налоговых органов, 
органов местного самоуправления);

– регистрацию обременений (аре-
стов);

– проведение госрегистрации прав, 
которые возникли до 1 января 2013 года, 
но не были зарегистрированы в соответ-

ствии с действовавшим на тот момент 
законодательством.

Что касается регистрации земельных 
участков, то право собственности на них 
оформляется в Регистрационной службе. 
Но предварительно земельные участки 
должны быть зарегистрированы в органах 
Госземагенства.

Учитывая небольшой срок действия 
нового порядка регистрации недвижимо-
сти,  у владельцев приватизированного 
жилья возникают вопросы, касающиеся 
его внесения в Госреестр. 

Если квартира приватизирована в пе-
риод с 2003 до 1 января 2013 года (тогда 
БТИ уже начало вести электронный реестр 
данных о собственниках), то этом случае 
обращаться в службу за перерегистра-
цией  нет необходимости. Достаточно 
обратиться к нотариусу, который найдет 
сведения в Реестре и проведет необхо-
димую сделку. 

Если приватизация проведена до 
2003 года, то данные о регистрации прав 
находятся в бумажном архиве БТИ, тогда 
обратитесь к нам, на ул. Короленко, 16 и 
провести регистрацию своей недвижи-
мости в новом электронном реестре, – 
советует руководитель Регистрационной 
службы Харьковского городского управ-
ления юстиции. 

Раиса КРАвченКО

будівництва проводиться нотаріусом, 
яким вчиняється така дія.

Таким чином, якщо особа вия-
вила бажання розпорядитися своєю 
нерухомістю, вона повинна звернутися 
до нотаріуса, робоче місце якого зна-
ходиться в нотаріальному окрузі, де 
розташоване нерухоме майно або за 
місцем реєстрації проживання однієї 
із сторін правочину. Нотаріус повинен 
відкрити розділ на нерухоме майно в Дер-
жавному реєстрі речових прав, а саме, 
зареєструвати право власності Про-
давця (Дарувальника тощо)  та відкрити 

Укргосреестр уже работает     
С начала 2013 года вступил в силу закон, упрощающий  процедуру государ-

ственной регистрации земельных участков и прав на недвижимое имущество. 
На смену действующим  субъектам в сфере регистрации прав пришел единый 
в Украине орган -  Государственная регистрационная служба Украины (Укргос-
реестр). В Харькове она представлена Регистрационной службой Харьковского 
городского управления юстиции, возглавляемой Олегом ДРОбОТОМ.
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розділ на нерухоме майно в «новому 
реєстрі». Всі реєстраційні дії вчиняються 
за заявами, форми яких затверджені На-
казом Міністерства юстиції України від 
17.04.2012  № 595/5.

Відповідно до абзацу 3 частини 5 
статті 3 Закону державна  реєстрація  
прав у результаті вчинення нотаріальної 
дії з нерухомим  майном,  об’єктом  не-
завершеного  будівництва проводиться  
нотаріусом,  яким  вчинено таку дію. 
Таким чином, після відкриття розділу на 
нерухоме майно, про що я пояснила вище, 
вчиняється нотаріальна дія по відчуженню 
нерухомого майна – дарування, купівля-
продаж, міна, договір довічного утри-
мання (догляду), договір ренти, спад-
ковий договір тощо. І тільки після цього 
нотаріус реєструє право власності на 
нерухоме майно в Державному реєстрі 
речових прав вже Покупця (Обдарову-
ваного) тощо. Нотаріус повинен в день 
оформлення переходу права власності 
надати Реєстраційній службі за місцем 
розташування нерухомого майна всі доку-
менти реєстраційної справи щодо об’єкта 
нерухомості, тому що реєстраційна спра-
ва щодо конкретного об’єкта нерухомості 
зберігається в Реєстраційній службі, строк  
зберігання – довічно. 

Із наведеного вище можна зроби-
ти простий висновок, реєстрація прав 
власності на нерухоме майно провадиться 
нотаріусом, до якого звернулась особа за 
вчиненням нотаріальної  дії. Процедура 
оформлення переходу права власності 
на нерухоме майно провадиться в одному 
місці – у нотаріуса, але трішки розтягнута 
за часом, наприклад оформлення купівлі-
продажу квартири, якщо один продавець 
та один покупець, займає близько 2 – 2,5 

години. По деяким об’єктам нерухомості 
нотаріус робить запити до бюро технічної 
інвентаризації: про те, за ким та на підставі 
чого зареєстровано право власності на 
нерухоме майно (якщо реєстрація права 
власності на нерухоме майно була про-
ведена до введення в дію Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, реєстр, 
який вело бюро технічної інвентаризації на 
підставі Наказу МЮУ «Про затвердження 
Тимчасового положення про порядок 
державної реєстрації права власності та 
інших речових прав на нерухоме майно», 
що втратив чинність 01.01.2013). Окрім 
того, хочеться додати, що нотаріус як 
спеціальний суб’єкт реєстрації прав 
власності на нерухоме майно має пе-
чатку державного реєстратора та надає 
витяги з Державного реєстру речових 
прав, використовуючи спеціальні бланки  
інформаційної системи МЮУ.  

«Зняття заборон», що були 
накладені кредиторами – банками

До речі, відповідно до частини 7 статті 
3 Закону державна реєстрація обтяжень 
речових прав проводиться незалежно від 
місця розташування об’єкта нерухомого 
майна.

Декілька слів про порядок зняття за-
борон, що склався на практиці.

Якщо боржник повністю розрахував-
ся з кредитором (наприклад, банком) за 
договором кредиту, але нерухоме майно 
знаходиться в заставі (іпотеці), особа 
– іпотекодавець бажає зняти заборону 
відчуження на нерухоме майно. Для цього 
йому необхідно звернутись до банку із 
проханням надати до Реєстраційної служ-
би лист про повний розрахунок із банком 
за договором кредиту, повідомлення 
про зняття заборони. Також необхідно 
звернутись до нотаріуса, який оформляв 
договір іпотеки, нотаріус знімає заборону 
відчуження в книгах реєстрації заборон 
та надає лист до Реєстраційної служби 
про зняття заборони. До Реєстраційної 
служби звертається як особа, майно 
якої обтяжується, або її уповноважена 
особа за довіреністю, так і представник 
банку з документами, що підтверджують 
правоздатність та дієздатність банку, 
а також повноваження представни-
ка банку. Якщо на майно боржника-
іпотекодавця було накладено заборону та 
зареєстрована іпотека, необхідно подава-
ти заяви за встановленою формою (форми 
заяв затверджено Наказом Міністерства 
юстиції України від 17.04.2012  № 595/5). 
Причому кількість заяв залежить від 
кількості реєстраційних дій в Єдиному 
реєстрі заборон відчуження об’єктів не-
рухомого майна та в Державному реєстрі 
іпотек, в-основному, це дві реєстрації 
припинення обтяжень (реєстрація при-
пинення іпотеки та реєстрація припинення 
заборони на нерухоме майно). 

Видача спадщини під час дії Закону
Порядок видачі спадщини на теперішній 

час змінився у зв’язку із набуттям чинності 
Закону. Нотаріус при видачі спадщини по-
винен насамперед перевірити наявність 
заборон відчуження в Єдиному реєстрі 
заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна. Офіціальну відповідь може надати 
лише Реєстраційна служба. Причому, 
на-сьогодні Реєстраційна служба надає 
Рішення про відмову у наданні інформації 
з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, якщо на майно, що 
спадкується наявні арешти, Державний 
реєстратор вказує про наявність цієї 
інформації. Після отримання інформації 
про відсутність арештів нотаріус видає 
спадщину, відкриває розділ на успадко-
ване нерухоме майно та реєструє право 
власності спадкоємця в Державному 
реєстрі речових прав. 

Оформлення правочинів щодо 
відчуження житлових будинків, 
нежитлових будівель та земельних 
ділянок, на яких вони розташовані 

З 01 січня 2013 року оформлення 
відчуження житлових будинків, нежитло-
вих будівель, якщо право власності або 
право оренди на земельну ділянку, на 
якій розташований житловий будинок (не-
житлова будівля тощо), не зареєстровано 
в ДЗК провадяться нотаріусами лише 
при наявності кадастрового номеру, 
що присвоюється земельній ділянці, на 
якій розташований житловий будинок 
(нежитлова будівля). Документом, що 
підтверджує присвоєння кадастрового 
номеру земельній ділянці, відсутність 
обмежень та обтяжень за даними Дер-
жавного земельного кадастру  – є Витяг з 
Поземельної книги.  Таким чином, у будь-
яких випадках оформлення відчуження 
житлових будинків (нежитлових будівель 
тощо) документом по земельній ділянці 
є Витяг з Поземельної книги. Реєстрація 
права власності на земельну ділянку, на 
якій розташований житловий будинок 
(нежитлова будівля тощо) проводиться 
нотаріусом одночасно з реєстрацією 
права власності на житловий будинок 
(нежитлову будівлю тощо), але окремими 
реєстраційними діями…

В цілому, новий порядок спростив 
процедуру реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, особливо, завдяки 
тому, що саме на нотаріусів було покла-
дено обов’язок реєстрації прав. До речі, 
ні в одній країні світу немає такого досвіду 
і такого права, як в нашій країні щодо по-
кладення обов’язків реєстрації прав на 
нерухоме майно на нотаріусів. У нашого 
сусіда – Російській Федерації теж виник-
ло бажання прийняти подібні нормативні 
акти для надання нотаріусам Російської 
Федерації прав та обов’язків щодо одно-
часного вчинення переходу прав власності 
та його реєстрації в реєстрі прав.

продовження порядку реєстрації 
прав на нерухоме майно читайте в на-
ступному номері Журналу.

Інформація наводиться із Закону 
України «про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 01 липня 2004 року № 
1952-IV, із практиці застосування за-
конодавчих норм.

Приватний нотаріус   
віра ЛАнтьєвА
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«Мы делаем акцент на IT-технологиях. 
Сегодня на примере электронных замков 
мы продемонстрировали одну из таких 
новаций. Это новый сервис, который 
поможет поставить точку в таком явле-
нии как контрабанда, минимизировать 
коррупционное явление, а также чело-
веческий фактор», – отметил Александр 
Клименко. 

По словам министра, использование 
привычных для контрабандистов схем, 
которые позволяют обходить государ-
ственный контроль, должно стать слож-
нее и дороже, чем работа в легальной 
плоскости. «Наша цель – создать такие 
условия, чтобы терялся экономический 
смысл контрабанды, чтобы она стала не-
рентабельной», – подчеркнул он.

Внедрению GPS-устройства пред-
шествовала тестовая эксплуатация. Их 
практическое применение предполагает 
два этапа. Сначала электронными зам-
ками планируется охватить 5% грузовых 
автомобилей, которые при помощи ав-
томатизированной системы управления 
рисками таможни будут признаны риско-
выми с точки зрения опасности участия в 
контрабандных схемах.  

Количество электронных замков на 
первом этапе составит 2,5 тысячи (они 
будут распределены между таможнями 
Украины). На момент презентации харь-
ковские таможенники уже применили 
четыре устройства, а в целом по стране 
– 200.

Техническая новинка – электронный 
замок, оборудованный GPS-приемником 
– это многократное информационно-
телекоммуникационное средство, ко-
торое применяется для обеспечения 
идентификации товаров во время осу-
ществления их перемещения таможенной 
территорией Украины.  Стоимость одного 
замка составляет 3 тыс. 114 грн. 

Каждый замок имеет свой серий-
ный номер и крепится  на транспорное 

IT-технологии – против коррупции
В целях защиты транзитных перемещений товаров с начала февраля 

текущего года  таможенные органы начали использовать электронные 
замки с функцией GPS-GSM навигации. На пограничном пункте пропуска 
«Гоптовка-Нехотеевка» на российско-украинской границе техническая но-
винки была презентована при участии министра доходов и сборов Украины 
Александра КлиМеНКО, который находился в Харьковской области с 
рабочим визитом.

гоптоВка: ЖиЗнь В ноВом Формате
Международный автомобильный пункт пропуска «Гоптовка», расположен-

ный в Харьковской области, – это один из самих крупных пунктов пропуска 
на восточной границе нашего государства, превосходящий другие по своей 
фактической пропускной способности. 

Появившись на карте в 1998 году, он начал новый этап своей жизнедеятель-
ности. В конце минувшого года была завершена его реконструкция, начавшаяся 
в декабре 2011.  В результате на пункте пропуска функционируют 23  полосы дви-
жения: 11 на выезд из Украины, и 12 полос на въезд. Проектные среднесуточные 
показатели пропуска граждан составляют 20 тыс. человек, транспортных средств 
– 3 тыс. единиц.

В ходе реконструкции смонтированы навесы в местах пограничного и тамо-
женного контроля; обустроены места стоянок грузовых транспортных средств; 
построена новая   трансформаторная  подстанция с источником   резервного  
электропитания. Была обустроена площадка контроля с применением мобильного 
идентификационно-сканирующего  комплекса; установлен распределительный за-
бор между  направлениями движения и полосами «красный» и «зеленый» коридор; 
появились дополнительные видеокамеры. Построено новое двухэтажное здание, 
предназначенное для провдения пограничного и таможенного  контроля, включая 
и таможенный контроль пешеходов. 

средство или его часть (контейнер,  от-
сек, цистерну и т. д.) бесплатно после 
проведения процедуры таможенного 
контроля. Соответствующий пакет това-
росопроводительных документов вместе 
с таможенной декларацией и ключом  вы-
даются перевозчику для предъявления в 
пункте таможенного назначения. 

Информация о перемещении товаров 
и транспортных средств, закрытии или 
вскрытии замка  передается в Монито-
ринговый центр Министерства доходов в 
Киеве по протоколам GPS-GSM-связи. В 
случае несанкционированного вскрытия 
замка сигнал сразу же поступит в центр, 
после чего к месту происшествия неза-
медлительно отправляются дежурные 
оперативные группы.

После прибытия грузового автомо-
биля на таможню назначения, замок 
снимают, а его номер проверяют по базе. 
С этого момента перемещение грузо-
вика больше не контролируется (общая 
длительность слежения за транспортом 
может составлять срок до 10 суток).

В планах Министерства доходов 
Украины на следующий год – оснащение 
электронными замками с функцией GPS - 
GSM навигации всех грузовых автомоби-
лей, ввозящих транзитные и импортные 
грузы в нашу страну. А в перспективе 
эта технология будет перенесена и на 
железнодорожные контейнеры. 

Нововведение, которое по при-
знанию Александра Клименко является 
очень качественным сервисом, будет 
способствовать усилению контроля за 
перемещением товара и транспортных 
средств на таможенной территории 
Украины и их эффективной защите. Оно 
регламентируется Порядком использо-
вания электронных замков с функцией 
GPS-GSM навигации, утвержденным 
приказом Министерства финансов 
Украины от 03.12.2012 N 1266.

Раиса КРАвченКО



33Вестник Торгово-промышленной палаты № 1 (46) 2013 год

ЖИТЛО МАйБУТНьОГО

Вперше ідея «розумного дому» як 
інтелектуальної системи, що керує 
усіма інженерними системами і об-

ладнанням, з’явилася у 50-ті рр. минулого 
століття у США у творах письменника-
фантаста Р.Бредбері. Першим «інтелекту-
альним будинком» у світі став «Дім трону» 
Кена Сакамурі, побудований наприкінці 
1980-х рр. у Японії. Найбільш коштовним 
на сьогодні (більше 100 млн. дол. США) 
«розумним домом» став дім засновника 
корпорації Microsoft Біла Гейтса, у якому 
здійснюється комп’ютерне управління усім 
обладнанням.

Перші реальні розробки технологій 
розумного дому з’явились у США у 70-х рр. 
минулого століття і були націлені на те, щоб 
добитись централізованого управління усі-
ма системами життєзабезпечення і таким 
чином гарантувати володарю комфорт, 
безпеку і економію ресурсів. Але щоб до-
сягти бажаного результату розробникам 
прийшлося дочекатись суттєвого прогресу 
у комп’ютерних технологіях.

«Розумний дім» (з англ. Smart Home) 
– загальноприйнятний термін, який озна-
чає програмно-апаратний комплекс і який 
дозволяє поєднати в єдину мережу управ-
ління різними побутовими, електричними 
і електронними пристроями, що входять 
у систему життєзабезпечення дому. Цей 
комплекс здатний постійно контролювати, 

регулювати, підтримувати в заданих пара-
метрах їхню роботу без прямого втручання 
і управління з боку людини. До елементів 
«розумного дому» відносяться телефон, 
телевізор, інші побутові прилади; системи 
опалення, кондиціонування, сигналізації, 
які у процесі вдосконалення набули нових 
властивостей. Концепція, ідеологія «розум-
ного дому», «інтелектуального дому» засно-
вана на трьох базових складових: комфорт, 
безпека, енергозбереження.

Одним із можливих способів управління 
розумним домом є використання голосових 
команд або дистанційного управління че-
рез Інтернет шляхом віддачі розпоряджень 
системі змінити установки або параметри 
роботи. За допомогою інтелектуальної сис-
теми вибудовується система пріоритетних 
навантажень – розподіл за групами першо-
го, другого, третього рівнів. Електроприла-
ди, що входять у групу пріоритетів першого 
рівня, не вимикаються ніколи (центральний 
контролер, холодильник, освітлення, 
пристрої системи безпеки). Споживачі 
другого рівня відключаються частково. 
Споживачі третього рівня – в залежності від 
резервів потужності, що залишились після 
включення необхідних на даний момент 
пристроїв другої групи. Інтелектуальна 
система керування домом має програму 
дій у надзвичайній ситуації. У випадку збою 
електропостачання система автоматично 

переключиться на резервне джерело за 
допомогою спеціального акумулюючого 
пристрою або дизельного генератора. Така 
побудова надає можливість економити 
фінансові ресурси власників дому.

Вигода мережевої інсталяції в «ро-
зумному домі» проявляється не у функці-
онуванні окремих компонентів, а у роботі 
усієї системи в цілому. Нові додатки можуть 
бути реалізовані тільки завдяки поєднанню 
технічного оснащення з інформаційною 
системою.

Інтеграція під керуванням «інтелекту-
альної системи» таких систем, як контроль 
доступу, відеоспостереження, пожежно-
охоронна сигналізація, охорона периметру 
та інші дозволяє досягнути нового рівня 
якості безпеки. «Розумний дім» фіксує опе-
рації, установки, що найчастіше повторю-
ються і задаються з пультів своїх мешкан-
ців, а також навчається ним. На властивості 
«розумного дому» запам’ятовувати дії, що 
повторюються, заснований ефективний 
метод підвищення безпеки від злочинних 
посягань – функція імітації присутності.

Крім того, «розумний дім» повинен: 
вміти закривати забуті хазяїном гаражні во-
рота; виявляти течу під мийкою і викликати 
водопровідника; замовляти продукти до 
вечері; закривати штори, включати надве-
чір світильник на дворі, завчасно готувати 
каву і багато ще чого корисного і сервісно-
го. Наприклад, «розумні» двері, споряджені 
частотним датчиком, будуть без ключів 
впускати в дім хазяїв; «розумний» гардероб 
буде надавати поради щодо вибору одягу 
з урахуванням погоди; «розумне» дзеркало 
може видавати зранку нагадування щодо 
прийому ліків; «розумний» холодильник 
може зберігати у пам’яті список покупок і 
замовляти за потребою продукти за допо-
могою Інтернету тощо.

Інтерактивна система керування скла-
дається з кількох різних мереж, наприклад, 
таких як електромережа, телефонна і 
телевізійна мережі. На теперішній відбу-
вається об’єднання мереж, створюється 
оптимальний інтерфейс між мережею і 
кінцевим пристроєм і, головне, інтерфейс 
між людиною і машиною у вигляді, напри-
клад, графічного інтерфейсу споживача, 
сенсорного екрану або просто ідентифікації 
голосу або жесту. 

Спеціалісти вважають, що перехід до 
сервісного дому є лише питання часу і 
житлове будівництво у найближчий час 

розумний дім
Наприкінці минулого року Видавничий дім «Інжек» видрукував монографію 

колективу харківських науковців під керівництвом доктора економічних 
наук, директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем роз-
витку НАН України Миколи Кизима «Перспективи розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та 
України»

Пропонуємо читачам «Вестника ТПП» розділ з цієї наукової праці «Ро-
зумний дім...», який, на погляд редакції, здатний викликати інтерес не 
лише фантастів, але й пересічного українця. бо те, що сьогодні уявляється 
неймовірним, у майбутньому часто стає реальністю. Будинок Білла гейтса

... та його обладнання
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почне пристосовуватись до нових форм 
сфери послуг на загальних тенденціях. Для 
цього, як завжди, необхідно буде прибрати 
бар’єри, що обмежують ці тенденції, у ви-
гляді приписів, правил і стандартів. На жаль, 
механізм модернізації дому відстає від за-
гального технічного прогресу не менше, ніж 
на 10 років. Однак у цьому відношенні надію 
подають цілісні проекти зразкових домів і 
велика кількість досліджень, проведених за 
ініціативою деяких галузей промисловості 
і університетів спільно з галуззю проекту-
вання житлового комплексу. 

Виробники систем для «розумного 
дому» вказують на корисність введення 
нових технологій для споживача:

– ефективне енергоспоживання;
– покращений мікроклімат помешкання 

завдяки розумному опаленню і вентиля-
ції;

– безпека для мешканців, для дому і 
для пристроїв;

– можливість використання теле-
служб;

– дистанційний доступ для індикації і 
обслуговування побутової техніки;

– підвищений рівень комфорту для 
власників дому;

– гнучка інсталяція.
Основний акцент при цьому робиться 

на комфорт і безпеку. 
Добитись популярності у широкому колі 

концепція «розумного дому» зможе тільки 
тоді, коли ціни на неї досягнуть того ж рівня, 
що й ціни на традиційне автоматизоване 
житло з традиційною побутовою технікою. 

Інший шлях – це державне заохочення 
або зниження побутових витрат. ймовірно, 
ідею «розумного дому» легше за все було б 
втілити у будівництві житла, що надається 
в оренду. При цьому було б легше окупити 
інвестиції. Ще однією проблемою є наступ-
не питання: хто є відповідальним у випадку, 
якщо зненацька система опалення пере-
стала реагувати на дистанційне керування? 
Спеціаліст з опалювальної техніки, систем-
ний адміністратор або сервіс-провайдер 
мережі комунікації? Встановлення системи 
в цілому потребує повного проміркову-
вання  з боку усіх тих, хто приймає участь 
у проекті. Тільки тоді можна буде досягти 
раціонального використання і цін, що ви-
правдовують себе, а також об’єднання 
в мережу, що заснована на стандартних 
комунікаційних протоколах.

Тим не менш, на теперішній момент 
людство переживає технічний прорив, який 
змінить усі передбачення по відношенню 
до «розумного дому» таким же ж чином, 
як й індустріальна революція. Цифрова 
революція у житловому будівництві починає 
проявлятись ще тоді, коли на етапі складен-
ня попередніх кошторисів усюди застосо-
вуються прилади із вбудованою програмою 
або «Roomware», що дозволяють повністю 
змінити спосіб життя і систему комунікацій. 
Цифрова революція прискорює механіза-
цію домашнього господарства, при цьому 
також змінюються акценти. Якщо казати кі-
бернетичним язиком, то сенсори і ланцюги 
автоматичного регулювання переміщують-
ся ближче до виконавчих пристроїв.

Так, наприкінці 90-х — початку 2000-х 
рр., завдяки різкому здешевленню вироб-
ництва і широкому використанню побутових 
мікросхем і чипів, появі енергоефективних 
радіоінтерфейсів (типу Zigbee), що давали 
змогу об’єднати в мережу що завгодно, для  
ІТ-компаній виникла можливість заявити 
про серйозний крок до повної автоматиза-
ції побуту з можливістю управління з одного 
комп’ютера і через Інтернет. А концепція 
«розумного дому», що існувала досі тільки 
у проектах, відкривала можливість гігантам 
ІТ-індустрії відірвати шматочок від ринку 
побутової електроніки.

Проте смартхауз так ще й не вийшов 
досі на ринок масового споживача. Осно-
вними причинами, очевидно, стали:

1) Складність у настроюванні та управ-
лінні, особливо у порівнянні з принципово 
простим «інтерфейсом» реального будинку. 
Підійти до вікна і відчинити його простіше 
і природніше, ніж йти до пульта і натис-
кати кнопки для досягнення того самого 
ефекту. Могла б стати виходом система 
мікрофонів, які обплітають будинок, але 
якісне розпізнавання голосових команд, 
над яким ІВМ почала працювати ще в 60-ті 
рр., поки тільки частково реалізоване. Крім 
того, дуже складно налаштувати систему 
під хазяїна, — побутові звички, уподобання 
і, відповідно, поведінка людини настільки 
хаотичні, що мало піддаються чіткій алго-
ритмізації. І сьогодні, у сучасних системах 
керування подібними штучними об’єктами 
переважають сенсорні системи;

2) Ціна обладнання. Навіть відносне 
здешевлення мікросхем не рятувало — ціна 
монтажу, настроювання, обслуговування 
системи залишалася непідйомною. І це при 
тому, що надійність електронного рішення 
нижча від відпрацьованих механічних і 
електричних. Наслідки «глюку» смартхаузу 
за масштабами можуть бути непорівнянні з 
наслідком «глюку» Windows. Наприклад, за-
висання комп’ютера не порівняно зі спадом 
температури в кімнаті на двадцять градусів 
морозної зимової ночі.

Проте деякі ідеї смартхаузу вже й 
сьогодні прижилися у сучасних домах, 
наприклад, інтелектуальні системи HVAC 
(Heating, Ventilating, and Air Conditioning — 
опалення, вентиляція, кондиціонування), 
якими можна керувати навіть по Інтернету і 
які реально допомагають заощадити. Вони 
використовуються, хоча й відчувають кон-
куренцію з боку звичайних програмованих 
обігрівачів і кондиціонерів;

В той же час, багато ідей і розробок 
залишаються екзотикою для масового 
споживача, наприклад:

– охоронні системи, які контролюють 
доступ у будинок або на ділянку та по-
відомляють господаря про вторгнення. 
Можливо, тому, що «неінтелектуальна» сиг-
налізація, приєднана до пульта охоронної 
фірми, діє набагато ефективніше;

– домашні медіацентри, які об’єднують 
телевізор, акустичну систему, мережні нако-
пичувачі тощо. В останні роки побутова елек-
троніка все більше комп’ютеризувалася, а 
комп’ютери одержували функції, які ра-
ніше були характерними для телевізорів 
і магнітофонів. Медіацентр – результат 
такої еволюції. Але поки вказана техніка 

зустрічається хіба що у квартирах систем-
них адміністраторів, а решті потенційних 
споживачів просто не вистачає кваліфікації, 
аби їх настроїти;

– інтеркоми, як і раніше, це атрибут 
режимних підприємств;

– досягнення домашніх роботів — ро-
дзинка спеціалізованих виставок, але не 
широкого загалу споживачів.

Але прогрес неможливо зупинити. В 
той же час, сьогодні замість «універсальних 
інтелектуальних рішень» у дім приходять не 
надто помітні, але функціональні і потужні 
девайси. Замість центрального супермозку 
квартири або будинку – з’являються від-
носно малопотужні процесори не тільки 
у фотокамерах або DVD-плеєрах, але й у 
побутових хлібопекарнях, у «тілі» робота-
пилососа, у програмованій каструлі.

Концепція «розумного дому» перед-
бачає управління різними домашніми при-
строями з єдиного центру, а це має на увазі 
зв'язок між цими приладами. Вже сьогодні у 
сучасних (але ще не таких «розумних») жит-
лових приміщеннях занадто багато дротів: 
телефонний шнур, кабель для телебачення, 
підключення комп’ютеру до Інтернету тощо. 
Тому за останні 7 – 10 років розпочався ін-
тенсивний перехід на бездротовий спосіб 
зв’язку. Наприклад, з’явилися адаптери Wi-
Fi - мініатюрні пристрої, спроможні зв’язати 
між собою усі домашні пристрої. Сьогодні 
вони слугують для того, щоб підключити до 
Інтернету ноутбук без дротів, але потенціал 
у технології більше: багато телевізорів вже 
мають блок Wi-Fi, а в наступне десятиліття й 
інша домашня техніка зможе обмінюватись 
інформацією без дротів.

Крім того, у «розумному домі» до-
цільним буде застосування технологій 
Bluetooth, що може забезпечувати зв'язок 
комп’ютера з принтером та іншими пери-
ферійними пристроями, зв'язок цифро-
вої відео/фотокамери безпосередньо з 
ноутбуком або нетбуком. Має сенс також 
використання бездротового домофонного 
пристрою, бездротових навушників з якіс-
тю звуку Hi-Fi і відсутністю перешкод. Вже 
сьогодні технологія Bluetooth використо-
вується у комерційних системах безпеки, 
в системі контролю доступу для економії 
на прокладенні кабельних магістралей в 
термінали.

Більше того, геометрично зростаюча 
кількість побутових електроприладів та 
електронний пристроїв викликає відповід-
ну потребу у надійному електроживленні 
в межах дому. Той факт, що для передачі 
енергії не обов’язково дротове з’єднання, 
вченим відомо вже два століття. Найбільш 
відомий метод – електромагнітне випромі-
нювання. Але ідеальне для передачі інфор-
мації, воно не підходить для електричної 
енергії: електромагнітне випромінювання 
розповсюджується у всіх напрямах, і біль-
ша частина енергії розсіюється у просторі. 
Також вченими розглядались і можливості 
використання лазеру для просторової 
передачі електрики. Однак ці методи були 
визнані непрактичними, небезпечними і 
вразливими: якщо між випромінювачем 
виникає перешкода, то передача енергії 
переривається.
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У листопаді 2006 р. Марін Солянич, 
фізик з Масачусетського технологічного ін-
ституту (МТІ), розробив теорію бездротової 
передачі напруги, а у 2007 зібрав перший 
пристрій, що заснований на безвипромі-
нюючому магнітному резонансі і дозволяє 
реалізувати досить реальне бездротове 
майбутнє. Пристрій представляв собою 
систему із двох мідних котушок діаметром 
60 см, з яких: одна була підключена до 
джерела електроенергії, тобто була пере-
датчиком, що не розсіював електромагнітні 
хвилі у навколишній простір, а створював 
навколо себе безвипромінююче магнітне 
поле, що коливалося на мегагерцевих 
частотах. Друга котушка була приймачем, 
налаштованим в резонанс з магнітним по-
лем першої. Завдяки безвипромінюючому 
магнітному полю у першій котушці і від-
бувалася передача енергії другій котушці, 
яка була розташована на відстані 2 м від 
першої. На другій котушці, не підключеній 
ні до чого, увімкнулась електролампочка. 
WiTricity – так команда з МТІ назвала струм, 
що виник у ході експерименту – продукт 
давно відомих елементарних законів фі-
зики і потенційне джерело бездротового 
живлення ноутбуків, електрочайників, при-
ставок та інших приладів, що полегшують 
життя людини. Тобто, експериментально 
було доведено, що досліди фізика Ніколи 
Тесла, які були проведені ще сто років тому, 
а прилад для бездротової передачі елек-
троенергії  запатентовано у 1914 р. і потім 
втрачено для людства, дійсно дозволяють 
реалізувати бездротову мрію людства. 

Ефективність безвипромінюваної пере-
дачі енергії, експериментально перевіреної 
Соляничем та його колегами, складає поки 
40% (проти заявленої практично 100%-ї 
ефективності у Тесла. Але, не дивлячись 
на обмеження зони дії сигналу, теорія 
безвипромінюваного поля спрацювала: 
лампа, не підключена до мережі, горіла, 
навіть якщо у полі були присутні сторонні 
предмети. Крім усього іншого, зібрана в 
МТІ система абсолютно не являє загрози 
здоров’ю людини: реакція її організму на 
безвипромінюване магнітне поле практич-
но нульова, менше ніж на земне магнітне 
поле. Колеги Солянича вважають, що при-
лад розміром з ноутбук скоро можна буде 
заряджати без дротів на відстані декількох 
метрів від джерела живлення. Окрім цього, 
постачати енергію можна буде не тільки для 
побутової електроніки і побутової техніки, 
а й промисловим роботам у виробничих 
цехах.

Ще одним важливим напрямком роз-
витку інтелектуальної побутової техніки для 
«розумного дому» є широке впровадження 
цифрового телебачення, яке  у країнах 
Євросоюзу та США повинно бути повністю 
завершено до 2015 р. Воно надає пере-
ваги не тільки у покращенні зображення і 
звуку, але й надає нечувані можливості з 
підвищення ступеню інтерактивності: від 
зручного (через електронний програмний 
провідник EPG) on-line-shopping завдяки 
інтерактивній участі у шоу, що сподобалось, 
до доступу до каналу новин і біржового 
тіккеру. Розроблена платформа відкритого 
стандарту МНР робить з цифрового теле-

бачення новий засіб комунікацій, яке буде 
мати ще більший ступінь інтеративності.

Таким чином, для того, щоб концепція 
«розумного дому» мала успіх на ринку, 
необхідно виконання наступних умов:

1) необхідно провести стандартизацію 
у всіх сферах інформаційних технологій і 
зв’язку;

2) оплата систем повинна відбуватись 
однак й так само, як і для звичайного 
дому;

3) цими системами повинна вміти ко-
ристуватись будь-яка людина. Для цього 
треба створювати єдині пристрої обслу-
говування, які не допускають помилкового 
поводження;

4) виробничі підприємства та їхні пра-
цівники повинні пройти курси підвищення 
кваліфікації.

На міжнародній виставці CES-2012 
(Consumer Electronic Show), що відбулася 
в Лас-Вегасі, США були представлені нові 
тенденції у світі високих технологій у спо-
живчій електроніці, зокрема, на прикладі 
новинок компанії Samsung Electronics, яку 
можна вважати індикатором розвитку всієї 
сфери споживчої електроніки. Головний 
тренд в тому, що усі електронні пристрої, 
що оточують людину у повсякденному 
житті, поєднуються! Границі між різними 
приладами все більше стираються – вони 
взаємодіють між собою і працюють спільно 
на користь і заради комфорту їх володарів. 
В результаті формується дійсна цифрова 
екосистема, яка органічно поєднує широ-
кий діапазон техніки, сервісів і контенту.

До основних елементів цієї цифрової 
екосистеми провідні розробники електро-
нної техніки на початку 2012 р. відносять:

1) Smart TV – інтелектуальний теле-
візор. Сьогодні телевізори вже спроможні 
впізнавати свого власника, легко взаємо-
діяти з ним і збирати сім’ю як в одному 
домі, так і на відстані. При цьому основою 
стратегії Samsung у сфері Smart TV стали 
три ключових напрями: взаємодія, контент 
і модернізація.

Одночасно із зростанням функціональ-
ності Smart TV компанія намагається:

– забезпечити найбільш зручніше 
керування новими ТВ. Для цього у флаг-
манських моделях телевізорів Samsung 
2012 г. була реалізована технологія інтелек-
туальної взаємодії Smart Interaction – аль-
тернатива пульту дистанційного управління 
у випадках, коли використовувати його 
незручно. Наприклад, власник такого ТВ 
може надати голосом команди до активації 
функції управління, а потім надати команду 
зайти в Інтернет. Переключатись між веб-
сторінками і результатами пошуку, а також 
змінювати голосність звуку можна жестами. 
Для такого управління і навіть розрізнення 
облич система Smart Interaction використо-
вує вбудовану камеру високої чіткості і два 
спрямованих мікрофона;

– активно нарощувати асортимент 
контенту для Smart TV. Для цього компанія 
відкрила онлайн-магазин Samsung Apps, 
в якому сьогодні доступно більше 1400 
додатків для телевізорів;

– споряджувати моделі інтелектуальних 
ТВ двох ядерними процесорами, які під-

тримують багатозадачність. Для запуску 
нового додатку немає потреби виходити із 
програми, що вже працює – кілька додатків 
можна використовувати одночасно;

– реалізовувати ексклюзивні сервіси 
Samsung для всієї родини, які дозволяють 
обмінюватись фотографіями і повідо-
мленнями, допомагають при тренуваннях 
і надають багатий вибір розважального 
контенту для дітей;

– споряджувати нові телевізори без-
дротовою технологією AllShare Play, яка 
дозволяє обмінюватись контентом між 
підключеними до Інтернету пристроями 
(ТВ, камерами, смартфонами, ноутбуками 
тощо), у будь-якому куточку планети і де б 
вони не знаходились;

– відповідати потребам завтрашнього 
дня завдяки можливості апаратного онов-
лення (так звана концепція Smart Evolution). 
Використовуючи фірмову технологію «сис-
тема на чипі», Samsung Electronics стала 
єдиною компанією, яка надає можливість 
модернізувати вже придбаний телевізор рік 
за роком без необхідності купувати новий. 
У спеціальний роз’їм на тильній частині ТВ 
можна вставляти комплекти для модерні-
зації, які забезпечать підтримку найновіших 
технологій у майбутньому;

– продовжувати розвивати ринок ТВ, 
представивши пристрій нового класу – най-
більший у світі телевізор на базі органічних 
світло діодів (OLED). Новинка з 55-дюймо-
вим OLED-телевізором Samsung пропонує 
фантастичну якість зображення, оскільки 
кожен піксель OLED-екрану самостійно 
випромінює світло. У порівнянні з LED-
телевізорами OLED-панель забезпечує 
більш точну кольоропередачу і помітно 
покращену деталізацію зображення. Час 
відклику OLED-екрану менше у тисячу разів, 
ніж у LED-дисплеїв, що практично усуває 
розмитість у динамічних сценах. А оскіль-
ки панель не потребує системи підсвітки, 
OLED-телевізор Samsung відрізняється 
ультратонким корпусом (всього 7,6 мм 
товщиною!) і важить на чверть менше за 
стандартний LED-ТВ порівняних розмірів;

2) Фотокамери. За оцінками експертів, 
більше половини з 2,5 млрд. власників 
цифрових фотокамер у всьому світі за-
вантажують свої знімки в Інтернет, в тому 
числі на сайти соціальних мереж. З іншого 
боку, у світі нараховується більше 500 тис. 
точок доступу Wi-Fi у більше, ніж 150 краї-
нах світу. Як наслідок, технологія Wi-Fi стає 
все більш затребуваною для користувачів 
фото- і відеокамер. На виставці CES-2012 
корпорація Samsung Electronics предста-
вила модельний ряд камер з підтримкою 
Wi-Fi, що поєднані загальною концепцією 
SMART Camera. Новинкою 2012 р. є камера 
з 21-кратним оптичним зумом і вбудованим 
GPS-модулем.

Технологія Wi-Fi спрощує завантаження 
файлів в Інтернет і перенесення відзнятого 
матеріалу на комп’ютер, надаючи можли-
вість відразу ж ділитись новими знімками 
з друзями. Власникам новинок Samsung 
з підтримкою Wi-Fi не прийдеться шукати 
і підключати дроти, щоб перенести зні-
мок на ПК – про це потурбується функція 
автоматичного резервного копіювання. 
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Фотограф також зможе скористатись 
хмарними сервісами для зберігання  фото 
Samsung AllShare Play і Microsoft SkyDrive, 
щоб мати доступ до своїх знімків з будь-
якого місця;

3) Ноутбуки. Нові моделі ноутбуків 
зразка 2012 р. покликані змінити саме по-
няття лептопу преміум-класу. Інженерам 
- розробникам  вдалося вирішити складну 
задачу – розмістити надтонкі компоненти в 
інноваційно цільному корпусі. В результаті 
новинка виявилась на 21% тонше і на 28% 
компактніше свого попередника, савши 
самим тонким ноутбуком преміум-класу 
на ринку. 

Також Samsung Electronics представив 
свій перший ультрабук – потужний мобіль-
ний комп’ютер серії 5 ULTRA у версіях з 
дисплеєм діагоналлю 14 дюймів та DVD-
приводом (що унікально для ультрабуків  як 
класу). Новинка не просто тонка і легка, але 
й має високу продуктивність, а швидкість 
веб-серфінгу зросла у два рази у порівнянні 
з попередніх поколінь ноутбуків;

4) Інтелектуальна побутова техніка. 
Компанія представила холодильники, що 
підключені до Інтернету, а також пральну 
машину з підтримкою Wi-Fi. Власники 
цієї пральної машини зможуть контролю-
вати процес прання віддалено – зі свого 
смартфону. Завантаживши на смартфон 
спеціальний додаток, користувач зможе 
узнати час, що залишився до завершення 
прання, одержати сигнал про її завершен-
ня, а також запустити прання або поставити 
її на паузу.

Компанія Samsung Electronics також 
розширила функціональність своїх холо-
дильників з LCD-дисплеями двома опціона-
ми, що затребувані споживачами: доступом 
у Facebook і додатком «Список продуктів». 
Одержувати доступ до цих додатків можна 
буде із вбудованих у холодильники 8-дюй-
мових кольорових сенсорних екранів;

5) Кінотеатральний звук – у кожний 
дім. У 2012 р. Samsung Electronics зро-
била технологічний прорив домашнього 
аудіо, поєднавши обох вищеназваних 
технологій: кристальну чіткість звуку циф-
рового підсилювача і тепле звучання ламп 
разом з розширеним діапазоном частот, 
що відтворюються, без викривлень. Така 
технологія реалізована у домашньому кіно-
театрі  Samsung  НТ-Е6730W і акустичній 
док-станції Samsung DA-E750. Остання 
стала першим подібним пристроєм в 
асортименті компанії. До такої док-станції 
можна підключати як смартфони Samsung 
серії Galaxy S, так і гаджети від Apple, вклю-
чаючи iPod, iPhone і навіть iPad. Модель 
споряджена 2.1- канальною акустичною 
системою із вбудованим сабвуфером, а 
також USB-протом для відтворення аудіо 
файлів напряму з флеш-накопичувачів, 
музичних леєрів і портативних зовнішніх 
дисків.

На рубежі 2010 – 2020-х рр. у світі, не-
зважаючи на наслідки фінансової і еконо-
мічної кризи, почався процес вибухового 
зростання попиту на моделі «розумного 
дому», що викликає серйозне переосмис-
лення й новітніх будівних технологій і про-
ектування. Основний акцент при цьому 

робиться на комфорт і індивідуалізацію 
житла, як на основний фактор для про-
дажу і збуту. У ході технічної конвергенції 
зливаються в одному електроніка розваг, 
техніка комунікацій і побутова техніка. Стати 
популярною у широкому колі споживачів 
концепція «розумного дому» зможе тільки 
тоді, коли ціни на неї досягнуть того ж рівня, 
що й ціни на традиційне автоматизоване 
житло з традиційною побутовою технікою. 

Сьогодні побут людини дедалі більше 
перетворюється на задоволення і дедалі 
менше пов'язаний з важкою фізичною 
працею. Що, у свою чергу, будучі цілком 
позитивним явищем, звільняє час для 
людини і переводе проблему у сферу духо-
вного розвитку і оптимальне використання 
вільного часу.

1. На прикладі інтелектуальної системи 
«розумний дім» видні позитивні сторони 
використання технічних розробок у по-
бутовій сфері. З появою послуг і товарів, 
заснованих на комп’ютерних технологіях, 
значно зменшуються витрати часу і зусиль 
людини для виконання певних дій, що у 
свою чергу сприяє зростанню рівня потреб 
у цих товарах;

2. Аналізуючи тенденції розповсюджен-
ня концепції «інтелектуальної будівлі», в 
останній час спостерігається бум «інте-
лектуалізації» домів у світі (особливо у 
Японії, США і країнах ЄС). В Україні існують 
передумови для впровадження високих 
технологій зі створення комфортних ре-
сурсозберігаючих будівель: промислових 
підприємств, аеропортів, спортивних 
комплексів тощо. Реалізація таких проектів 
забезпечить у довгостроковій перспективі 
значну економію ресурсів;

3.  По мірі розвитку високих технологій 
концепція системи «Розумний дім» набуває 
додаткові можливості, що безпосередньо 
відбивається на підвищенні її вартості. 
Функція економії електроенергії, яка по-
служила основою для розвитку всієї кон-
цепції, відійшла на другий план, оскільки 
масштаб економії у цьому випадку не 
перевищує вартість самої системи. Для 
споживачів концепція «розумного дому» 
стане затребуваною тоді, коли ціни на неї 
досягнуть того ж рівня, що й ціни на тради-
ційне автоматизоване житло з традиційною 
побутовою технікою.

Сьогодні інформаційні технології ви-
ступають локомотивом розвитку провідних 
країн світу і є одним з основних факторів їх 
конкурентоспроможності. Але конверген-
ція і інтеграція нано-, біо-, інфо- і когно-
технологій фантастично розширюють мож-
ливості як самих інформаційних технологій, 
якісно змінюючи їх спрямування і напрями 
застосування, так і створюючи фантастичні 
можливості для розвитку інших сфер науки 
і технологій.

Період диференціації знань, роз-
дріблення наукових дисциплін на усе 
більш мілкі і спеціальні розділи відходить 
у минуле. Розвиток ІКТ і нанотехнологій 
потребує синтезу знань, накопичених, зо-
крема у фізиці, хімії, біології, когнітивних та 
інформаційних науках. Процес конвергенції 
невідворотній, логічно обґрунтований і 
практично необхідний. Природа єдина, 
усі структурні рівні матерії пов’язані і про-

никнуті дією універсальних законів. І високі 
технології ХХІ століття – NBIC-технології – 
також засновані на загальних принципах.

Наддисциплінарний характер ІКТ і нано-
технологій примушує по-новому поглянути 
на процеси організації і змісту освіти на усіх 
рівнях. Фізика, хімія і біологія інтегруються 
з медициною і екологією. У своїх пошуках 
і розробках вони повинні все більше по-
рівнювати свої задачі і засоби з морально-
етичними принципами і нормами. В резуль-
таті це повинно сформувати нове мислення 
– «скрізне» крізь усі ієрархічні рівні орга-
нізації матерії і відповідальне за соціальні 
наслідки будь-якої діяльності в масштабі 
лабораторії, регіону, країни, світу. Для того, 
щоб це стало реальністю, необхідно нала-
годити діалог вчених і суспільства, в тому 
числі представників природно-технічних 
наук з соціально-гуманітарними, а потім 
і з освітнім середовищем, політиками, 
бізнес-середовищем і суспільством в ці-
лому. У цьому – залог суспільної згоди і по-
ступового розвитку соціально-економічної 
і духовної сфери.

За великим рахунком, розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій 
у поєднанні з нано-, біо- і когно- техноло-
гіями – це не тільки технологічний прорив 
у майбутнє, але й акт загальнолюдської 
культури, оскільки воно надзвичайним чи-
ном поєднує інтелект і красоту, натхнення 
і точний розрахунок, творчість і філігранну 
майстерність. Інформаційні технології в 
рамках NBIC-конвергенції змінять побут, 
соціальну стратифікацію суспільства, 
перетворять суспільні відношення, при-
скорять соціально-економічний розвиток, 
поставлять нові морально-етичні проблеми 
і загострять старі, наповнять життя новим 
задачами, турботами і сенсом, змінять 
світосприйняття мільйонів, відношення до 
свого біологічного і соціального коріння і 
целей існування.

Вибуховий прогрес NBIC-технологій за 
останні десять років дуже швидко змінює 
стан розвитку інформаційного суспільства 
в Україні. Автори вважають за доцільне 
продовження досліджень тенденцій роз-
витку ІКТ в Україні, а також створити в 
Україні систему довгострокового про-
гнозування і стратегічного планування 
науково-технічного і інноваційного роз-
витку. При цьому, перш за все, необхідно 
оцінити наявність в Україні проривних 
досліджень і розробок в області NBIC-
технологій, а також визначити їх вплив на 
інформаційно-комунікаційні технології та 
створення ІТ-суспільства, а також їх вплив 
на економічний розвиток країни.

Основою стратегічного планування 
науково-технічного і інноваційного роз-
витку повинні бути цільові програми, які 
забезпечать ефективне використання 
коштів, що виділяються на вказані цілі. 
В свою чергу, в основі вказаних цільових 
програм повинні бути проекти різної зна-
чущості: національні, регіональні або ло-
кальні. Сполучення програмно-цільового 
і проектно-орієнтованого підходів за-
безпечить практичне втілення цільових 
програм по кожному з пріоритетних на-
прямів науково-технічного і інноваційного 
розвитку.
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ЮБИЛЕй

Владимир Иванович Вернадский 
родился 12 марта (по старому 
стилю 28 февраля) 1863 года в 

Санкт-Петербурге в семье профессора-
экономиста. Его отец, Иван Васильевич, 
уроженец Киева, возглавлял кафедру в 
Киевском университете, с переездом в 
Москву возглавил кафедру в Московском 
университете. Вернадский, интересуясь 
этимологией своей фамилии, придержи-
вался гипотезы о происхождении рода 
от литовского князя Верна. По бабушке с 
отцовской стороны он состоял в родстве 
с писателем В. Г. Короленко. 

В 1868-м, семья Вернадских перееха-
ла в Харьков – отец после перенесённого 
заболевания по рекомендации врачей 
вынужден был сменить климат на более 
мягкий. Харьков был выбран не случайно 
– здесь находился известный своим на-
учным потенциалом университет. Володя 
прожил в Харькове почти  восемь лет (с 
1868 по 1876 годы), окончил два класса 
мужской гимназии. Сейчас это здание 
занимает индустриально-педагогический 
техникум (пр. Московский, 24). На фасаде 
техникума в память об известном ученике 
установлена мемориальная доска. 

Но в 1876 году семья вернулась в 
Санкт-Петербург, где Владимир закончил 
гимназию и поступил на естественное 
отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. 
По его окончании в 1885 году Вернадский 
был оставлен для ведения научной рабо-
ты. Наряду с ней он принимал участие в 
общественной жизни: работал в студен-
ческом Научно-литературном обществе, 
был председателем объединенного 
Петербургского землячества. А кроме 
этого, становится горячим участником 
кружка, который впоследствии оформил-
ся в братство, связавшее дружбой на всю 
жизнь его членов. Внимание к мораль-
ным вопросам, страстные поиски всего 
того, что мы называем смыслом жизни, 
нравственное самосовершенствование 
– вот что породило это братство. В нём 
мы видим будущих профессоров Ф. Ф. и  
С. Ф. Ольденбургов, Д. И. Шаховского, А. 
А. Корнилова, Л. А. Обольянинова, И. М. 
Гревса, А. Н. Краснова, Н. Г. Ушинского, а 
также С. Е. Крыжановского.  

Руководствуясь принципами при-
общения народа к сознательной граж-
данской деятельности, кружок связался с 
харьковской просветительницей Христи-

ной Алчевской, составлявшей каталоги 
народных книг.  Кстати, идея создания в 
России учебных заведений, независимых 
от правительства, нашла впоследствии 
воплощение именно в Харькове: Андрей 
Краснов, в то время профессор Харьков-
ского университета, стал инициатором 
и создателем курсов для рабочих. А сам 
Владимир Вернадский, с 1890 г. уже про-
живая в Москве, активно участвовал в 
создании Педагогического общества, а 
затем Комиссии по организации домаш-
него чтения и Высших женских курсов. 

В 1886 году Вернадский женится на 
Наталье Евгеньевне Старицкой – уди-
вительной женщине, с которой прожил 
более 56 лет. В их семье было двое детей: 
сын Георгий, известный исследователь 
русской истории, дочь Нина Вернадская-
Толль, врач-психиатр. Оба скончались в 
эмиграции, в США.  

Отец жены - Егор Павлович Стариц-
кий – юрист, председатель департамента 
законов Сената, вел свою родословную 
от казацко-старшинского рода. Именно 
он помог зятю избежать преследований 
в 1888 году, когда царская охранка рас-
крыла деятельность кружка, а Владими-
ру Вернадскому, на квартире которого 
хранился динамит для террористических 
актов, грозил неминуемый арест и за-
ключение. Благодаря тестю в том же году 
Вернадский был командирован в Европу, 
стажировался в Мюнхене и Париже.

По возвращении в Россию, в 1890 
году Вернадский начинает работать в 
Московском университете на кафедре 
минералогии. В течение 20 лет учёный 
сочетает преподавательскую деятель-
ность с экспедициями и с интенсивными 
научными исследованиями. В 1897 году 
он оканчивает докторскую диссертацию 
«Явления скольжения кристаллического 
вещества», успешно защищает её и ста-
новится экстраординарным профессором 
Московского университета.

Одновременно Вернадский чутко 
реагирует на напряжённую обстановку 
в России, переживает возмущение ре-
акционной политикой и усилением бю-
рократии, вызывающими студенческие 
волнения, размышляет над выходом из 
создавшегося положения. В 1901 году 
он пишет обстоятельную записку «Об 
основании университетской реформы». 
Вернадский потрясен событиями 9 ян-
варя 1905 года, принимает участие в 

подготовке и проведении первого съезда 
кадетской партии, избирается в состав ее 
Центрального комитета. В апреле 1906 г. 
Владимир Иванович избран членом Госу-
дарственного совета от университетов и 
Академии наук.

1911 год - начало переломного пе-
риода в жизни Вернадского. Его статья 
«1911 год в истории русской умственной 
культуры» доносит до нас глубину кризиса, 
охватившего высшую школу, куда «произ-
вольно являлась полиция и распоряжа-
лась по своему усмотрению». 

В знак протеста против произвола вла-
стей почти треть состава преподавателей 
покидает стены Московского университе-
та во главе с ректором А.А.Мануйловым. 
Вернадский переезжает в Петербург. 
В 1912 году Вернадский избран орди-
нарным академиком Академии наук по 
минералогии, продолжает выступать за 
реформу высшего образовании в России. 
В 1914 году он назначен директором Ми-
нералогического и Геологического музея 
Академии наук России. Всё рассказанное 
выше – убедительное свидетельство за-
кономерного восхождения Вернадского 
к роли ведущего организатора советской 
науки – российской и украинской, которую 
ему предстояло играть с 1917 года и почти 
до самых последних дней жизни. 

В 1917 году Вернадскому исполняется 
54 года. Как член ЦК партии кадетов, он 
подписывает документ в котором боль-
шевики и Советы, захватившие власть, 
объявляются вне закона. Подвергаясь 
сразу двум естественным реакциям – 
укрыться от преследования большевиков 
и принять участие в создании Украинской 
Народной республики, Вернадский при-
езжает в Киев.

В 1917-1921 годах он работал в Украи-
не. Возглавлял комиссию Министерства 
образования и искусств правительства 
Украинского государства во времена 
гетмана Скоропадского. Организатор и 
первый президент Украинской Академии 
наук (1919), почетный академик ряда за-
рубежных академий. В Киеве стараниями 
Вернадского открыта первая научная 
библиотека (ныне она носит его имя). Он 
работал над преобразованием Киевского 
университета в государственный, оказы-
вал содействие открытию университета в 
Екатеринославе, был ректором Тавриче-
ского университета.

Леонид МАчУЛИн

Великий сын двух народов
14 марта 2013 года в актовом зале Харьковского Дома ученых состоялось 

торжественное совместное заседание Совета Северо-Восточного научного 
центра НАН и МОН Украины и Совета ректоров Харьковского вузовского 
центра, посвященное юбилею академика Владимира ивановича Вернадского. 
Во вступительном слове академиков Владимира Семиноженко и Виля ба-
кирова, а также в пяти докладах говорилось об основных вехах жизненного 
пути В. и. Вернадского, его роли в организации Украинской Академии наук, 
о научном творчестве ученого, в том числе и как основателя исследований 
в области истории науки.   
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прозрений дивных свет
О жизни и смерти

...настоящая человеческая жизнь 
только и создается усилием личности. 
Только непрерывное усилие – т.е. сози-
дательное отношение личности к миру 
– дает оттенок настоящей жизни нашему 
земному существованию. 

Я думаю, что народная, массовая 
жизнь представляет из себя нечто особен-
ное, сильное, могучее. Масса народная 
обладает известной возможностью вы-
рабатывать известные знания, понимать 
явления – она, как целое и живое, об-
ладает своей сильной и чудной поэзией, 
своими законами, обычаями и своими 
знаниями; я думаю, что она обладает 
и еще одним качеством, – что она дает 
счастье отдельным лицам, которые живут 
с ней неразрывно. 

Мне иногда кажется, что эта массовая 
жизнь есть какой-то отголосок космиче-
ских сил, которые – мы видим – всюду 
действуют и что, если бы мы смогли при-
менить сюда обычные нам логические 
методы, мы могли бы разбить эту жизнь на 
известные рамки, на известные частички, 
которые оказались бы связанными с более 
широкими и более общими явлениями, мы 
[с]могли бы найти «законы» этой жизни и 
«формулы» ее развития… 

Быстро исчезает человеческая лич-
ность, недолго относительно хранится 
любовь окружающих, несколько дольше 
сохраняется память о ней, но часто чрез-
вычайно долго в круговороте текущей, 
будничной жизни сказывается ее мысль 
и влияние [ее] труда. 

Мы поставлены в тяжелое положение, 
у нас завязан рот, заткнуты уши, мы не 
имеем почти возможности влиять на по-
ступки того государства, гражданами ко-
торого являемся, не можем исповедовать 
веры, какая нам дорога, и проч., и проч.; 
но есть и хорошая сторона в нашей жизни 
– это то, что для нас особенно дорог, что 
нам особенно близок и красив тот идеал 
свободы, который для наших западных 
соседей является не предметом желания, 
а предметом обладания. В нашей русской 
жизни особенно ясна его красота, гармо-
ния и сила. 

В русской жизни теперь только один 
путь – жить самому по себе вне создан-
ных рамок, которые, правда, дают почет, 
«славу» и положение, – но вынимают душу, 

растрачивают время и силы. И это есть 
настоящее общественное дело, потому 
что те люди, которые чувствуют в себе 
силу идти своим путем к намеченной ими 
вечной цели, делают этим самым обще-
ственное служение, ибо только такое об-
щество может быть сильно и не погибнет 
под напором других в нем растущих орга-
низаций – например у нас под влиянием 
бюрократического правительства… 

Между прочим выясняется, что коли-
чество живого вещества в земной коре 
есть величина неизменная. Тогда жизнь 
есть такая же вечная часть космоса, как 
энергия и материя? В сущности, ведь все 
рассуждения о приносе «зародышей» на 
Землю с других небесных тел в основе 
своей имеют то же предположение о веч-
ности жизни? 

Стремление человека к бессмертию, 
ужас смерти, чувство ее как чего-то 
противоестественного, имеют реальное 
основание. С точки зрения общих геохи-
мических процессов смерть не является 
для людей необходимым и весь общий 
порядок геохимических явлений может 
целиком быть неизменным при существо-
вании человечества, индивиды которого 
умирают от всяких случайных причин. 

Надо отличать страх смерти от мысли 
о смерти. Я думаю, что многие величай-
шие люди страха смерти не чувствовали 
никогда, и мне представляется это более 
нормальным состоянием – отнюдь не 
животным. «Страх» будет являться лишь 

для людей, у которых нет чувства единства 
всего, чувства космоса, или для людей, у 
которых нет глубокой религиозной веры 
или частых и сильных сомнений. 

Жизнь полна фальсификаций. Кругом 
чествования лиц, в действительности за-
служивающих совсем иного. 

О государстве
Большое государство есть всегда 

явление в истории человечества про-
грессивное – а свободное большое госу-
дарство дает такие возможности роста и 
влияния человеческой личности и такие 
удобства жизни, какие недоступны мел-
ким формам государственности. 

Идея об едином государственном 
объединении всего человечества стано-
вится реальностью только в наше время, 
и то, очевидно, становится пока только ре-
альным идеалом, в возможности которого 
нельзя сомневаться. Ясно, что создание 
такого единства есть необходимое усло-
вие организованности ноосферы, и к нему 
человечество неизбежно придет. 

Интересы научного знания должны вы-
ступить вперед в текущей государствен-
ной политике. Свобода научного искания 
есть основное условие максимального 
успеха работы. Она не терпит ограниче-
ний. Государство, которое предостав-
ляет ей максимальный размах, ставит 
минимальные преграды, достигает мак-
симальной силы в ноосфере, наиболее в 
ней устойчиво. 

Научная работа всякого государства 
в значительной мере опирается, помимо 
общих всем условий, и теми особыми воз-
можностями, которые заключаются и в его 
территории, его политической истории, 
его населении. Неиспользование этих 
возможностей для собственной научной 
работы государства наносит огромный 
ущерб культурной работе составляющей 
его нации, не меньший (если не больший), 
чем предоставление иностранцам исклю-
чительного использования принадлежа-
щих стране естественных богатств. 

Нельзя безопасно жить среди госу-
дарств нового типа старомодному госу-
дарству прошлого. И в международной 
государственной жизни идет борьба, и 
выживают лишь более приспособленные; 
с каждым днем увеличивается количество 
нитей, связывающих нас с жизнью всего 
человечества; всемирная история охваты-

ЮБИЛЕй
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ЮБИЛЕй

вает весь земной шар, и государственная 
опасность для целости и силы России от 
ее неправильной организации становит-
ся все грознее и серьезнее. Реформа 
государственного строя должна быть 
коренная и решительная; этого властно 
требует дальнейшее существование го-
сударства – salus reipublicae* – как в своих 
внутренних основах – народном самосо-
знании, так и в его внешнем положении – в 
условиях мировой жизни. 

* Благо государства (лат.). – Прим. ред.

Организация научной творческой 
работы является основной задачей го-
сударства. Организация распределения 
богатств является второстепенной перед 
организацией их интенсивного и быстрого 
создания. Ибо самое правильное, самое 
равномерное распределение, самое ком-
мунистическое не даст ничего серьезного 
и прочного, если нет в достаточной мере 
того, что надо распределять: без науки 
его не создаст ни труд, ни любая форма 
организации жизни. 

Страна, которая не работает самосто-
ятельно в области научной мысли, которая 
только усваивает образование – чужую 
работу – есть страна мертвая. С каждым 
годом значение самостоятельной научной 
работы, как основного элемента культуры, 
становится более важным и неизбежным. 
Ибо постепенно и быстро весь земной 
шар становится ареной государственных 
интересов, ибо техника охватывается все 
более глубоко научной мыслью, и резуль-
таты научной работы с каждым мгновени-
ем все сильнее проникают во все области 
человеческого сознания. 

Что же должно поставить нашей иде-
ей, нас всех связующей? Стараться рас-
пространить в народе научное мировоз-
зрение; дать ему верное представление 
о том, в каком положении он находится 
в государстве и чем он должен быть; до-
ставить ему сведения, необходимые как в 
обыденных делах, так и в жизни. 

Государственные образования, идей-
но не признающие равенства и единства 
всех людей, пытаются, не стесняясь в 
средствах, остановить их стихийное про-
явление, но едва ли можно сомневаться, 

что эти утопические мечтания не смогут 
прочно осуществиться. Это неизбежно 
скажется с ходом времени, рано или 
поздно, так как создание ноосферы из 
биосферы есть природное явление, более 
глубокое и мощное в своей основе, чем 
человеческая история. 

Государственная мораль единого 
госу- дарства, хотя бы и социалистиче-
ского, в его современной форме не может 
удовлетворить критическую свободную 
мысль современного ученого и его мо-
ральное сознание, ибо она не дает для 
этого нужных форм. 

Людей, могущих развивать сознание 
в стране, по многим причинам немно-
го, и горе той стране, где такие люди 
заигрывают тот огонь, который теплится 
в них, и скрывают, искажают его святое 
воздействие, и никогда этого не может 
быть везде, а потому те народы, где лица, 
могущие развивать сознание, исполняют 
свою обязанность, будут сильнее – отсю-
да следует, что другие народы будут жить 
хуже, и в общем нарушается равновесие 
развития человеческих племен. 

О ноосфере
Ноосфера есть новое геологическое 

явление на нашей планете. В ней впер-
вые человек становится крупнейшей 
геологической силой. Он может и должен 
перестраивать своим трудом и мыслью 
область своей жизни, перестраивать 
коренным образом по сравнению с тем, 
что было раньше. Перед ним открываются 
все более и более широкие творческие 
возможности. И может быть, поколение 
наших внуков уже приблизится к их рас-
цвету. 

Сейчас мы переживаем новое гео-
логическое эволюционное изменение 
биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы 
вступаем в нее – в новый стихийный гео-
логический процесс – в грозное время, в 
эпоху разрушительной мировой войны. 
Но важен для нас факт, что идеалы нашей 
демократии идут в унисон со стихийным 
геологическим процессом, с законами 
природы, отвечают ноосфере. Можно 
смотреть, поэтому, на наше будущее 
уверенно. Оно в наших руках. Мы его не 
выпустим. 

…сейчас, за последние 10–20 тысяч 
лет, когда человек, выработав в соци-
альной среде научную мысль, создает в 
биосфере новую геологическую силу, в 
ней не бывшую. Биосфера перешла или, 
вернее, переходит в новое эволюцион-
ное состояние – в ноосферу, перераба-
тывается научной мыслью социального 
человечества. 

Стихийно, как проявление естествен-
ного процесса, создание ноосферы в ее 
полном проявлении будет осуществлено; 
рано ли, поздно ли оно станет целью го-
сударственной политики и социального 
строя. 

Мне кажется, что возможно, что эта 
война явится началом новый эры – в буре 
и в грозе родится ноосфера. Подготов-
лявшееся в течение тысячелетий новое 
состояние жизни на нашей планете, о 
котором мечтали утописты, станет реаль-
ностью, когда войны – т.е. организованные 
убийства, когда голод и недоедание могут 
сравнительно быстро исчезнуть с нашей 
планеты. Это зависит в известной степени 
от каждого из нас. Мы должны это пони-
мать и сознавать.

Стоя на этом переломе, охватывая 
взором раскрывающееся будущее – мы 
должны быть счастливы, что нам суждено 
это пережить, в создании такого будущего 
участвовать. 

Мы только начинаем сознавать не-
преодолимую мощь свободной научной 
мысли, величайшей творческой силы 
Homo sapiens, человеческой свободной 
личности, величайшего нам известного 
проявления ее космической силы, царство 
которой впереди. Оно этим переломом 
негаданно быстро к нам придвигается. 

Ноосфера – последнее из многих со-
стояний эволюции биосферы в геологи-
ческой истории – состояние наших дней. 
Ход этого процесса только начинает нам 
выясняться из изучения ее геологического 
прошлого в некоторых своих аспектах. 

Геосферы (от греч. гео — Земля, сфера — шар) — географические концентрические оболочки (сплошные или прерывистые), из которых 
состоит планета Земля.

Выделяются следующие геосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера, земная кора, мантия и ядро Земли. Ядро Земли делится на 
внешнее ядро (жидкое) и центральное — субъядро (твёрдое).

Геосферы условно делятся на базовые или главные (литосфера, атмосфера и гидросфера и другие), а также относительно автономно 
развивающиеся вторичные геосферы: педосфера, антропосфера (Родоман Б. Б., 1979), социосфера (Ефремов Ю. К., 1961) и ноосфера 
(Вернадский В. И.). Область обитания организмов, включающая нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть земной коры, 
называется биосферой. Криосфера характеризуется отрицательной или нулевой температурой, при которых вода, содержащаяся в пароо-
бразном, свободном или химически и физически связанном с другими компонентами виде, может существовать в твёрдой фазе (лёд, снег, 
иней и другие).

Статус геосферы им придаётся лишь исходя из значения в жизни человека на Земле, соизмеримого с ролью первичных геосфер.
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ИСТОРИЯ  И ЛЕГЕНДы: ЖЕНЩИНы  СЛОБОЖАНСКОГО  КРАЯ

История балерины
Она была рождена стать балериной. 

В закромах памяти воспоминание: де-
ревенский дом бабушки, русская печь. 
Железнодорожная станция Есипово, что 
в Воронежской области. Четырехлетняя 
Света просит бабушку «играть» на печ-
ной заслонке – отбивать мелодию на 
железной пластине, а сама под её ритмы 
начинает танцевать. Отец – в Красной 
Армии, наши войска гонят фашистов, 
чтобы добить их в волчьем логове. 12 
километров оставалось до бабушкиной 
деревни, 12 километров до оккупации. 
Если бы немцы пришли – состоялась бы 
балерина Колыванова?

1947 год. Борисполь. Военная лётная 
часть. Полказармы отвели под началь-

ную школу. То ли на уроке физкультуры, 
то ли во время переменки, когда дети 
«стоят на голове», на девочку обратил 
внимание сержант Николай Саенко. 
Света не помнит, что именно он делал 
в школе, скорее всего – преподавал. 
Вскоре вечером он пришел в семью 
Колывановых и сказал, что их девочка 
рождена стать балериной. Просил роди-
телей сделать все возможное, чтобы она 
состоялась. На дворе стоял холодный и 
голодный 47-год…

Потом Света ходила в хореографиче-
ский кружок, который вёл этот сержант. 
По всей видимости, Саенко имел со-
ответствующее образование, раз ему 
доверили в школе заниматься с детьми. 
Когда Колыванова окончила начальную 
школу, мама школьной подруги повезла 
свою дочь и Свету в Киев «показать» в 
хореографическом училище. Приёмная 
комиссия «забраковала» подружку, а 
вот маленькую и худенькую Свету при-
няли. Отец сказал: «Останусь в одних 
штанах, а дочь выучу!». Общежития не 
было. Первые годы одиннадцатилетней 
девочке снимали угол в коммунальной 
квартире. Шёл 1951 год, впереди была 
вечность…

Если сегодня спросить у любого 
харьковчанина «кто такая Колывано-
ва?», все скажут: «Это наша знаменитая 
балерина!» 

Так сложилось, что современный 
поклонник классического искусства 
ходит, в основном, не на артиста, а на 
спектакль. Светлана Колыванова — бес-
прецедентное исключение за всю после-
революционную историю харьковского 
театра оперы и балета. Харьковский зри-
тель (и не только!)  массово, десятиле-
тиями шёл «на Колыванову», независимо 
от того, где, когда, в каком спектакле, в 
какой роли она танцевала…

Может быть потому, что Колыванова 
сама очень любит Харьков? 

О её профессионализме, самоотвер-
женном отношении к работе рассказы-
вают легенды. О том, что на выступления 
она приезжала из больницы и туда же 
возвращалась после; о том, что во время 
выступлений на неё сверху что-то пада-
ло, едва на задавив, а она продолжала 
танцевать как ни в чём ни бывало; о том, 
что она не раз танцевала травмирован-
ной — и никто этого не замечал…

Сама Светлана Ивановна комменти-
рует легенды бескомпромиссно: «Самое 
главное — большая любовь к профессии, 
иначе ничего не получится. Балерина 
должна превозмогать все трудности, 
которые встречаются на её пути. Что бы 
ни случилось — нужно выйти на сцену и 
станцевать так, чтобы зритель не дога-
дался, что с тобой происходит. Балерина 
должна уметь терпеть боль: балетные ту-
фельки могут давить, растирать пальцы, 
но показывать этого нельзя. Во время 
спектакля случается всякое, но «выпол-
зет» ли косточка из корсета, оборвется 
ли бретелька, порвется ли пачка — ба-
лерина обязана оставаться Лебедем или 
Кармен как ни в чем ни бывало...»

Обычно балерины «держатся» на 
сцене около двадцати лет. Колыванова 
не расставалась со сценой четыре деся-
тилетия! Впервые она встала на пуанты 
в 11 лет, в последний раз станцевала в 
«Лебеде» Сен-Санса в 2000 году, когда 
Харьков отмечал 75-летие театра оперы 
и балета. И опять же: действо «про-
щание с пуантами» было для Светланы 
Ивановны и, к счастью, для Харькова 
не последним — она была назначена 
главным балетмейстером Харьковского 
Национального академического театра 
оперы и балета. 

С гордостью Светлана Ивановна 
признается: «У меня не было ни одной 
нелюбимой роли. А иначе зачем брать-
ся? Если я чувствовала, что роль не 
моя, — отказывалась. Технически можно 
исполнить все. Но балет — это не только 
ноги. Роль нужно осмыслить, вложить 
душу. Сцена не терпит фальши…»

Харьковской балерине рукоплескали 
в театрах Канады, Америки, Италии, 
Бразилии, Польши, Чехословакии, Гер-
мании… На вопрос, помнит ли она сцены 
всех городов, где пришлось выступать, 
балерина отвечает смехом: «Перечис-
лять все города бывшего нашего СССР 
— места мало, разве что не была в Улан-
Уде». И везде аншлаги, аплодисменты, 
овации, цветы. Ее партнерами в танце 
были такие звезды балета, как Михаил 
Барышников, Марис Лиепа, Вячеслав 
Гордеев. И теперь свой опыт она без 
остатка продолжает передавать люби-
мой труппе — значит, и нам с вами.  

Великая Галина Уланова характе-
ризовала Колыванову как балерину «с 
сильной техникой и правильным ощу-
щением танца». 

три жизни светланы колывановой
Писать о Светлане Колывановой — то же самое, что писать о любви: 

столько уже о ней всего сказано и написано, что нового текста быть 
не может по определению… Но проходит время и снова появляются 
авторы, рождаются новые тексты – каждому кажется, что он чувствует 
её по-своему и хочется об этом рассказать…

Родилась 26 сентября 1940 г. в Киеве. Образование среднее спе-
циальное. в 1959 г. окончила Киевское хореографическое училище. 
в 1959 – 1963 гг. работала в Киевском и Узбекском театрах оперы и 
балета. С 1964 г. — солистка Харьковского государственного акаде-
мического театра оперы и балета им. н. Лысенко. в настоящее время 
— художественный руководитель балета Харьковского национального 
академического театра оперы и балета им. н. Лысенко. 
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История любви
Лучшие танцоры СССР — Лавров-

ский, Фадеичев, Романенко, Лиепа — 
считали за честь быть её партнерами. 
Позже партнерами на сцене становились 
самые талантливые из её учеников. Но 
главным и единственным партнером 
всей жизни стал для неё Теодор Попеску. 
История их любви — материал для целой 
книги. Родным Харьков стал для Свет-
ланы Колывановой и её мужа Теодора 
Попеску в 1963 году. 

А встретились они в Киевском хо-
реографическом училище. Молдаванину 
Теодору Попеску, воспитаннику детдо-
ма, было 16 с половиной лет, когда он 
приехал в Киев осваивать игру на трубе. 
В музыкальном училище мест уже не ока-
залось. Хореографическое училище по 
улице Воровского  находилось в одном 
здании с музыкальным и ровесники-
абитуриенты втолкнули его в класс, где 
работала приёмная комиссия. Когда 
тестирование закончилось и объявили, 
что Попеску «поступил», Теодор спросил: 
«Теперь я смогу учиться играть на тру-
бе?». Преподаватель в ответ пошутил: 
«Парень, тебе — труба, ты в балете!»

Спустя несколько лет Теодор ска-
жет: «Для меня балет — синоним слова 
жизнь». 

Теодор окончил училище раньше и 
по распределению уехал в Ташкентский 
театр оперы и балета. Светлану после 
училища распределили в Киевский театр 
оперы и балета (1959-1960). Когда она 
прилетела в Ташкент, Попеску сразу же 
повел в ЗАГС…

В 1963 году балетмейстер, заслужен-
ный деятель искусств М. Сатуновский 
настойчиво приглашал балетную пару 
в Харьков. Прежде чем согласиться, 

они решили поехать посмотреть город, 
условия работы… В ноябре вылетели 
самолетом, рейс Ташкент-Куйбышев-
Харьков-Рига. При посадке в Куйбышеве 
самолет сломал шасси, двигатели за-
горелись. Попеску и Колыванова сидели 
в хвосте самолёта. Туда же сбежались 
все 86 пассажиров. Кто-то нашёл лом, 
выломали дверь и стали выпрыгивать. 
Спаслись все. От самолёта осталось 
обгоревшее крыло и хвост… 

Пришлось вернуться обратно в 
Ташкент. А в 1964-м окончательно при-
няли приглашение Сатуновского. С того 
времени над Харьковом зажглась новая 
звезда… 

Вскоре талантливую пару включили в 
программу «Звезды советского балета». 
Они танцевали на сценах Большого и 
Ленинградского-Кировского театров, 
Кремлевского Дворца съездов. Вместе 
с труппой Большого театра гастроли-
ровали за рубежом. Зарубежные кри-
тики писали, что лучшая балетная пара 
Украины работает в Харькове. Галина 
Уланова звала их в труппу Большого 
театра — они отказались. Как и от пред-
ложений многих зарубежных театров. 
«Нельзя поменять любовь зрителей на 
большую зарплату» — говорили они. И 
навсегда остались в Харькове, который 
полюбили всем сердцем. Здесь стали 
танцевальной легендой, кумирами пу-
блики, их имена вошли в энциклопедии 
украинского и мирового балета. 

История человека
— Однажды, — рассказала мне по-

клонница таланта Колывановой, — ехала 
я на занятия в университет. Дело было 
весной или осенью – не летом. И вот в 
мой троллейбус на одной из остановок 
зашла Светлана Колыванова. Не знаю, 
понял ли кто-то, кроме меня, что это 
ОНА, но я поняла это сразу. Я видела 
Светлану Ивановну в разных спектаклях, 
на сцене, несколько лет ходила смотреть 
на неё, так что обознаться не могла. И вот 
она зашла и встала впереди меня — та-
кая маленькая, худенькая, стройная… Я 
в неё вперилась и не могла глаз отвести. 
Это трудно объяснить, почему. По всему 
было видно, что она не такая, как я, или 
мы. И я всю дорогу смотрела на неё и 

испытывала необъяснимое блаженство 
от того, что вместе с НЕй ехала в одном 
троллейбусе…   

Она, должно быть, совершенно 
счастливый человек. О её семейной 
жизни никогда не было сплетен, в среде 
кумиров о Колывановой и Попеску гово-
рили как о счастливой семейной паре. А 
это, согласись, бывает редко…

Колыванова ничего не делала специ-
ально, что бы получить награды, звания, 
зарубежные гастроли и тому подобное. 
Всё приходило к ней само собой. Она 
честно и добросовестно служила бале-
ту… А потом произошло то, что происхо-
дит с человеком когда он правильно про-
жил жизнь, или, как говорят американцы, 
«сделал себя сам». К старости, хотя это 
слово к Колывановой совершенно не 
вяжется, она стала мудрецом. Челове-
ком, к которому хочется обратиться за 
советом. И снова — счастливое сочета-
ние судьбы и возможностей жизни. Она 
становится не просто мудрецом, а гуру 
по должности — главным балетмейсте-
ром театра…   

Глядя на таких людей, как Колы-
ванова, начинаешь понимать ЗАЧЕМ 
правильно проживать жизнь — чтобы 
становиться лучше…  

— Светлана Ивановна, несмотря на 
знатные приглашения переселиться 
— не только в столицы, но и в другие 
страны, Вы остались в Харькове. А ведь 
многие служители искусства уехали… 
Наверное, Вы очень любите город и 
харьковчан.  

— О! Нам просто с Теодором повез-
ло. Этот город стал для нашей семьи 
счастливым. Все наши профессиональ-
ные достижения связаны с Харьковом… 
И мы с ним — однолюбы.   

Леонид МАчУЛИн

Светлана Ивановна Колыванова-Попеску — народная артистка УССР 
(1968 г.). Кавалер орденов «трудового Красного Знамени», отличия пре-
зидента Украины «За особые заслуги в развитии культуры в Украине» 
III степени. награждена орденом Княгини Ольги III степени. Почетный 
гражданин  Харькова (2002 г.). в 2010 г. отмечена почетным знаком 
Харьковского облсовета «Слобожанская слава», почетной грамотой 
Харьковского горсовета, почетной грамотой Министерства культуры. 
Имеет много других государственных, международных и профессио-
нальных наград. 
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Память
Совсем недавно, 13 марта 2010 

года, исполнилось сто лет знаменитой 
землячке, первой в СССР женщине-
дрессировщице львов, которая поло-
вину своей жизни провела в клетке с 
самыми опасными животными. После 
ее кончины, в знак признательности и в 
память в 2009 году площадь перед харь-
ковским цирком назвали именем Ирины 
Бугримовой. Тогда же горисполком ре-
шил в бронзе увековечить землячку — к 
столетию на площади планировалось 
установить комплекс бронзовых фигур 
— Бугримову с животными. «Я встре-
чался со скульптором Александром 
Гурбановым, — рассказал зрителям 
тогда еще мэр Харькова Михаил Добкин 
в программе «Лицом к городу», — и мы 
обсудили идею создать перед цирком 
целый городок из застывших в бронзе 
фигур: не только сама Бугримова и жи-
вотные, которых она дрессировала, но 
клоуны, и акробаты. Это будет веселое и 
интересное для детей место. Выходя из 
цирка, они не сразу попадут в атмосферу 
шумящего суетливого города с машина-
ми и трамваями».  

Три года прошло с тех пор, а пло-
щадь перед цирком до сих пор пустует. 
Может быть, не следовало торопиться, 
выдавать желаемое за действительное? 
Как-то уж очень скромно  увековечивает 
Харьков память знаменитых харьковча-

нок: Алчевская, Шульженко, Гурченко, 
Бугримова… В лучшем случае — мемо-
риальная доска, в худшем — дежурная 
статья в газете к юбилею… 

Родители. Детство
Ирина Бугримова пришла в цирк в те 

годы, когда героизм, как явление, был 
востребован ежедневно — ударники, 
стахановцы, челюскинцы… Но не время 
призвало её в артисты цирка — она с 
детства росла незаурядной девчонкой. 

Ирина родилась в Харькове 13 марта 
1910 г. в профессорской семье. Отец 
уже тогда был знаменитым и уважаемым 
в городе ветеринаром — заведовал 
кафедрой хирургии в Ветеринарном 
институте, лечил животных на иппо-
дроме и в цирке. Возможно, профессия 
отца в какой-то мере спасла их в годы 
репрессий и борьбы с дворянством 
— по материнской линии Ирина была 
урожденной дворянкой. Ее предки из 
знатного княжеского рода служили еще 
у князя Литовского и короля Польского 
Ягайло. Дед Бугримовой — герой обо-
роны Севастополя 1854-1855 гг., контр-
адмирал Российского флота Иосиф 
Федорович. В Севастопольском музее 
хранится портрет деда кисти его близко-
го друга — художника Айвазовского, ча-
сто бывавшего в гостях у Федоровичей. 
Одна из дочерей контр-адмирала вышла 
замуж по любви за Николая Бугримова 
— как рассказывают, очень красивого и 
статного мужчину. Врожденную красоту 
и породистость Ирина Николаевна со-
хранила до самой кончины.

«У моих родителей рождались одни 
девочки, — рассказывала И. Н. Бугри-
мова корреспонденту газеты. — Вот и я 
родилась четвертой дочкой, хотя отец и 
мать ждали сына. Но в утешение роди-
телям у меня рано проявился твердый, 
решительный характер. Я была смелая 
и ловкая, верховодила ватагой ребят. 
Как и мальчишки, держала на чердаке 
голубей. Свистела и гоняла стаю. Я и 
сейчас могу так свистнуть». 

Ее мать, получившая музыкальное 
образование, хорошо играла на форте-
пьяно, рисовала, увлекалась искусством 
фотографии. До революции она каждый 
год ездила в Париж и одевалась только 
во Франции. Не удивительно, что она 
хотела развивать в дочери способности к 
творчеству, музыке. В семь лет ее отдали 
в музыкальную школу и в балетную сту-
дию при Харьковском оперном театре, 
участвовала в спектаклях… 

После революции у профессора 
конфисковали недвижимое имущество, 
семье оставили последний этаж дома на 
углу Мироносицкой и Бассейной (ныне 
Петровского. Дом не сохранился, раз-
рушен во время войны). Там, по старой 
традиции, собирался цвет харьковской 
интеллигенции: музыканты, художники, 
писатели, врачи. Ирина с детства при-
выкла быть в центре внимания, у нее 
было немало примеров для выбора про-
фессии в любой сфере деятельности. 

Дочь одинаково любила родителей и 
успевала угождать обоим. Она закончи-
ла балетную и музыкальную школу, одно-
временно увлекаясь спортом. Бугримова 
бегала, прыгала, толкала ядро, играла в 
гандбол и русский хоккей, раскатывала 
на мотоцикле не хуже американских 
киногероев. В 1927 году она стала чем-
пионкой Украинской ССР в толкании 
ядра, а спустя год — в метании диска. 
Несколько раз занимала призовые места 
на Всесоюзных спартакиадах. 

Начало
К 18-летию быть балериной ей уже 

не хотелось. В 1926 — 1928 гг. училась 
в Харьковской торгово-промышленной 
школе, но ее неудержимо влекло к тако-
му образу жизни, к профессии, где она 
могла бы ежедневно самоутверждаться. 
Спорт был такой сферой, но она продол-
жала себя искать. В спортивной среде 
девушка познакомилась с Александром 
Буслаевым, старше ее на 16 лет. Кра-
сивый мужчина, участник Гражданской 
войны, мотогонщик, спортсмен, музы-

ирина Бугримова: «Я ушла из клетки в 
67 лет. такого не было никогда и нигде!»

ирина бугримова — первая женщина укротительница у нас в 
стране и одна из первых в мире, вошедшая в клетку без партнеров. 
Партнерами стали львы. За годы работы она «воспитала» 70 львов. 
Семьдесят характеров, индивидуальностей. Каждое представление 
— риск, неожиданности, которые могли привести к трагедии. и эта 
смелая женщина — наша, харьковчанка!

Леонид МАчУЛИн
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кант умел не только добиваться спортив-
ных успехов, но и побед над женскими 
сердцами. Вскоре Ирина и Александр 
поженились. По предложению мужа в 
1929 году молодая семья разработала 
номер «Сани под куполом цирка» и при-
шла с ним к директору Харьковского 
цирка Фёдору Яшинову. Кстати, тогда 
работать в цирк многие приходили как 
раз из спорта. Яшинов дал путевку в 
жизнь чете Буслаев-Бугримова с их 
опасным трюком и даже выписал аванс 
— костюмы и музыку новоиспеченные 
артисты готовили за свой счет. Когда 
Ирина сообщила матери о своем реше-
нии работать в цирке, аристократка и 
интеллигентка не в первом поколении 
ужаснулась: «Ирочка, на тебе же будет 
клеймо на всю жизнь – циркачка!».

Подготовка закончилась в 1931 году, 
премьера головокружительного трюка 
состоялась в Киеве. Аттракцион пользо-
вался неизменным успехом — зал всегда 
был заполнен до отказа. Но… Позже, по-
сле войны, уже будучи известной дрес-
сировщицей, Ирина Николаевна при-
зналась корреспонденту газеты, что тот 
номер ей не нравился: в нем было много 
риска и мало что зависело от них самих. 
А в душе Бугримовой жил спортивный 
азарт — ей хотелось преодолевать 
трудности, добиваться невозможного, 
побеждать, проявляя волю и силу духа. 
Как-то уже будучи зрелой женщиной, она 
скажет: «Жизнь — это борьба. В преодо-
лении весь смысл. Я очень люблю жизнь. 
Со всеми её сюрпризами»… 

Не удивительно, что параллельно с 
опасным трюком Ирина стала готовить 
и более интересный для неё номер: 
«Высшая школа верховой езды» — гра-
циозная девушка исполняла вместе с 
лошадью танец под музыку Бизе. Она 
играла как на театральной сцене — была 
то амазонкой, то дамой в кабриолете. 
С 1937 года Бугримова появлялась на 
арене уже два раза за вечер… 

Ирина с 12 лет часто ассистировала 
отцу при операциях на животных. Может 
быть, поэтому она даже не удивилась, 
когда именно ей управляющий цирка 
А. М. Данкман предложил стать первой 
в СССР женщиной-дрессировщицей. 
Тогда их труппа работала в Москве. В 
1937 году для цирка была закуплена 
партия леопардов и Данкман подбирал 
дрессировщиков. Увидев, как Ирина 
работает с лошадью, выяснив, что её 
отец — ветеринар, он предположил, 
что у Бугримовой есть особенное чутье 
к животным. И не ошибся. Ирине было 
27 лет, когда она согласилась. «Од-
нажды, — поведала Бугримова газете 
«Совершенно секретно», меня вызвал 

наш управляющий и сказал: «Ирина 
Николаевна, посмотрите, с хищными 
зверями работают в основном мужчины 
или мужчина и женщина вместе. Мы 
купили группу леопардов с прицелом 
на вас, я хочу, чтобы вы поработали с 
ними в клетке. Женщина и леопарды — 
это красиво и романтично. Вы во всех 
отношениях человек подходящий». Я 
подумала, подумала... Маленькие пят-
нистые животные... «Александр Морисо-
вич, — говорю, — уж если укрощать, уж 
если посягать, то давайте царя зверей, 
давайте мне львов».

Вскоре ей передали на воспитание 
трёх львят, которых Ирина назвала Кай, 
Юлий и Цезарь. Почему она обратилась 
к этим римским именам? «Как-то в дет-
стве я увидела на столе у отца книгу с 
силуэтом льва на обложке — вспоминала 
Ирина Николаевна. — Папа объяснил, 
что книга про римского полководца, 
государственного деятеля Гая Юлия Це-
заря, он был храбрым, смелым и гордым, 
как лев. «Аут Цезарь, аут нихиль!» (Или 
цезарь, или никто!) — любил повторять 
папа. Позже я изучила поведение львов 
на природе и узнала, что лев — действи-
тельно независимое и гордое животное. 
В отличие от других «кошек», он не живет 
в стае. Лев метит территорию, приводит 
на нее самок, и уже никто другой на его 
территорию посягнуть не имеет права. 
Львицы приносят ему детенышей и 
отправляются на охоту, а царь зверей 
остается «дома» присматривать за 
детьми и охранять жилище. Лев привык 
к простору. В цирке же всех животных 
приходится соединять в одну группу и 
выводить на одну арену, поэтому ра-
бота со львами особенно сложна. Мне 
хотелось доказать самой себе и всему 
миру, что я смогу покорить гордых и не-
зависимых львов».

В то время еще не были разработа-
ны методы дрессуры львов, и молодой 
дрессировщице приходилось работать 
с ними традиционно — методом проб и 
ошибок, доверяя собственной интуиции. 
И правилу, которому она не изменила за 
все десятилетия работы со львами — ни-
когда не бить животных. Цезарь стал её 
любимчиком. Они проработали вместе 
23 года. Будучи уже достаточно зрелым, 
лев помогал воспитывать «молодежь». 
Однажды даже спас ей жизнь,  В 1941 
году Юлий мощным прыжком свалил 
Ирину Николаевну с ног, а Гай тут же стал 
терзать ее ногу. Цезарь отгонял их до 
того момента, пока не подоспели люди. 
Хирург наложил тогда 48 швов. Практи-
чески до последних дней жизни Цезарь 
исполнял все основные трюки.

История
Семейная пара Бугримова — Буслаев 

всего на десять лет пережила закрытый 
в 1937 году номер «Сани под куполом 
цирка» — она распалась после войны. 
Второй брак Ирина Николаевны также 
оказался неудачным. От мысли иметь 
детей она отказалась намного раньше. 
Незадолго до кончины её спросили: 
«Не жалеете, что не стали мамой?» Она 
ответила: «Нет, я всю себя отдала делу, 
если бы был ребенок, я не смогла бы 
не уделять ему должного внимания, но 
тогда страдали бы другие «дети», с гри-
вой и когтями… Да и мужа, человека по 
себе, я все-таки не нашла. Ухаживаний 
было много, я даже могла пофлиртовать, 
но держала мужчин на расстоянии. Два 
раза я была замужем, но мои мужья не 
смогли правильно понять, что такое я. 
Они мне мешали. А я противница ком-
промиссов. Мне случалось переживать 
любовь, и тогда я бывала особенно 
счастлива. А если бы я осталась замужем 
и стала терпеть то, что меня не устраи-
вало, тогда бы точно моя личная жизнь 
не сложилась».  

За годы Советской власти семья 
профессора Бугримова больше не раз-
богатела, слава Богу, что не подверглась 
репрессиям! Во время войны, когда для 
выживания многим приходилось рас-
ставаться с семейными реликвиями, 
Бугримовы продали две картины Айва-
зовского... А вот артистка цирка Ирина 
Николаевна Бугримова жила достаточно 
зажиточно. Учитель в те годы получал 
120 рублей, артист театра — 70 рублей. 
Бугримова — 1000 рублей в месяц. В её 
семье были автомобили разных марок 
и моделей: «У нас с Буслаевым перебы-
вали все модели автомобилей, начиная 
с первых «эмок». Помню знаменитые, 
богатые артисты накупили «ЗИМы», ну 
и мы тоже, а они были страшно неудоб-
ные. На Кавказе так вообще невозможно 
было ездить на «ЗИМе» по извилистым 
дорогам. Поэтому мы его вскоре про-
дали. Так и повелось. Каждые 3-4 года 
новый автомобиль: «Победы», «Волги», 
«Москвичи». Я никогда не рвалась к 
рулю, но Буслаев меня научил водить и 
на мотоцикле ездить. У нас был хороший 
«Харлей Дэвидсон»...

У Бугримовой в группе животных 
было около 80 львов, восемь лошадей, 
12 собак. Она объездила со своим пред-
ставлением пол-мира: Иран, Польша, 
Чехословакия, Болгария, ГДР, Мексика, 
Япония. В каждом выступлении знаме-
нитая дрессировщица показывала не 
набор трюков, а маленький спектакль. Её 
воспитанники выполняли невероятные 
по сложности номера: ходили по канату, 
вместе с укротительницей качалась на 
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качелях под куполом цирка – это при том, 
что львы боятся высоты! Большой успех 
у зрителей имели «Лев в воздухе», «Лев 
на мотоцикле», «Кресло смерти», «Лев 
на проволоке», «Прыжки через огнен-
ное кольцо», «Ковёр» и многие другие 
номера…

В 1976 г. Бугримова ушла на пенсию, 
но продолжала вести активную обще-
ственную жизнь. Ирина Николаевна 
была председателем Совета ветеранов 
Российской государственной цирковой 
компании, членом президиума ЦДРИ, 
Общества защиты животных. Она была 
удостоена многочисленных наград: 
ордена «Знак Почёта», ордена Ленина, 
ордена Дружбы народов — за заслуги 
в развитии и пропаганде советского 
циркового искусства, ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени — за за-
слуги перед народом, связанные с раз-

витием российской государственности, 
достижениями в труде, науке, культуре, 
искусстве, укреплением дружбы и со-
трудничества между народами, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III степе-
ни — за выдающийся вклад в развитие 
циркового искусства, многочисленными 
медалями СССР и зарубежных стран.

И. Н. Бугримова удостоена звания 
Заслуженная артистка РСФСР, Народная 
артистка РСФСР, Народная артистка 
СССР, Герой Социалистического Труда.

Она искренне любила свою опасную 
профессию. В одном из последних ин-
тервью она призналась: «Могла работать 
еще, на меня в очередь записывались. 
Популярность была велика… Но я уста-
ла. Всю жизнь на колесах. Это тяжело. 
Особенно женщине. Хотя до сих пор 
не могу себя представить сидящей 
рядом с бабушками у подъезда. Это не 
для меня. Мне, как ни позвони, все за-

нято. Дома чаще всего не бываю. Я на 
всяких приемах, концертах, творческих 
вечерах, цирковых представлениях. Я 
член множества комиссий, правлений. 
Вообщем, работы много. Каждый день 
расписан. Если куда-нибудь не пойду, 
мне скучно. Я знаю, что должна встать, 
одеться и убежать из дома, решать мас-
су проблем. Творческих, бытовых, мате-
риальных. Причем не своих. Я знаю, что 
кому-то нужен мой совет, моя помощь, 
мой авторитет,  заслуженный многими 
годами работы».

Скончалась Ирина Николаевна Бу-
гримова от сердечного приступа 20 
февраля 2001 года — на 91 году жизни. 
Похоронена в Москве на Троекуровском 
кладбище. Что Харьков ей? Как-то не 
очень много воспоминаний о Бугримо-
вой осталось в Харькове. А вот кто для 
Харькова эта женщина? Ответ нам даст 
время…  


