
Транспорт і безпека
	 Створення	 ефективної	 сис
теми	громадського	транспорту.	
Комунальний	 наземний	 та	 під
земний	транспорт	має	заробля
ти,	 для	цього	 потрібно	 змінити	
рухомий	 склад,	 	 впро	ва	ди	ти	
розумну	логістику,	яка	передба
чає	правильний	роз	поділ	марш
рутів	 між	 маршрутними	 таксі,	
автобусами	 та	 кому	нальними	
тролейбусами	і	трамваями.	
	 Створенням	 підземних	
пар   кінгів,	 які	 допоможуть	 ро
звантажити	 центр	 міста,	 що	
потерпає	 від	 великої	 кількості	
автомобілів.	Впровадження	зон	
паркування	 з	 найвищим	 тари
фом	у	центрі	міста.	
	 Створення	 пішохідної	 зо
ни	 в	 центрі	 Харкова	 обме
же  ної	 провулком	 Уні вер 
си  те т   ським	 та	 вули	цями	
Квіт  ки-Основ’яненка,	 Уні вер
ситетська.	Адже	вони	сьо го д ні	
зайняті,	в	основному,	влас			 ним	
транспортом	 приват	них	 під
приємців	та	держ	служ	бовців.
	 Створення	 повноцінної	 до
ро ж ньої	 інфраструктури	 для	
велосипедистів	 на	 основних	
транс портних	 магістралях	
міста.	За	5	років	в	Харкові	з’я
вилось	лише	дві	 велодоріжки,	
на	яких	можна	лише	розважа
тись	 та	 проводити	 дозвілля.	
А	 інфраструктура	 для	 загаль
ного	щоденного	 користування	
відсутня.	Крім	того,	за	останні	
роки	 у	 Харкові	 кількість	 ДТП	
з	 велосипедистами	 збільши
лась.	 	 Треба	 дати	можливість	
мешканцям	 Харкова	 користу
ватись	 екологічним	 та	 попу
лярним	видом	транспорту.	
	 Безпека	 дорожнього	 руху	
–	 пріоритет	 в	 роботі.	 Першо
чергові	 заходи	 –	 це	 регулю
вання	 роботи	 світлофорів,	
проєктування	 та	 будівництво	
надземних	 переходів.	 А	 засо
бом	боротьби	із	тими,	хто	пере
вищує	швидкість,	можуть	стати	
радіальні	 клумби,	 які	 широко	
використовують	 на	 дорогах	 в	
цивілізованих	містах.	

Харків за свою багатовікову 
історію переживав багато 
злетів і падінь: починаючи 
із часів створення козаками, 
до буремних подій почат-
ку 21 століття. Та в кожен 
період часу харків’яни не 
просто любили, а розвива-
ли своє місто, здобуваючи 
освіту в університетах, пра-
цюючи на заводах-гігантах, 
створюючи належну архітек-
туру та інфраструктуру для 
комфортного життя. Чим і 
заслужив мегаполіс звання 
«наукового і промислового 
центру України», де хочеться 
жити, ростити дітей. 
Харків’яни і сьогодні праг-
нуть не втратити нароблено-
го роками потенціалу рідно-
го міста, а й примножити те 
краще, чим можна пишати-
ся. Прагнуть вони і змінити 
те, що заважає мегаполісу 
рухатися вперед до отри-
мання статусу «безпечного, 
економічно стабільного цен-
тру з гарним інвестиційним 
кліматом та без корупції». А 
це значить, що міський голо-
ва, депутати, представники 
виконавчих органів влади, 
яким харків’яни довіряють 
управління рідним містом, 
мають бути підзвітними 
терито ріа льній громаді та 
гарантувати:
 дотримання прав і свобод 

громадян, 
 економічну стабільність, 
 ефективне використання 

бюджетних коштів,
 створення рівних можли-

востей для містян,
 злагоджену і безперебій-

ну роботу комунальних під-
приємств, 
 розвиток інфраструктури 

міста,
 безпеку. 

Також влада має враховува-
ти справедливі вимоги своїх 
громадян. Команда партії 
«УДАР» почула харків’ян та 
має чіткий план дій і готова 
на його рішучу реалізацію. 

ХАРКІВ МАЄ БУТИ 
СПРАВЕДЛИВИМ
Це знає наша  
команда і саме  
заради цього йде  
на вибори до Харків-
ської міської ради. 
Що ми будемо ро-
бити в сесійній залі? 
Працювати без полі-
тиканства, а над чим 
саме – ми розповіли 
в нашій передвибор-
чій програмі. 

Топонімічні 
об‘єкти

В Харкові необхідно врегулю-
вати процес зміни назв топоні-
мічних об’єктів, який активно 
розпочався ще у 2015 році. В 
місті можна знайти не один 
приклад, коли об’єкт дисонує з 
новим іменем. Так, наприклад, 
ім’ям видатного поета Володи-
мира Сосюри назвали вулицю в 
Жихорі, на периферії Основ’ян-
ського району. Твор чість цього 
поета вивчає не одне покоління 
українських школярів, а за твір 
«Любіть Україну» у 1951 році 
він зазнав справжніх гонінь. 
Сьогодні ім’я Нобелівського 
лауреата з економіки Семена 
Кузнеця, який вчився у Харко-
ві, носить невеличка вуличка в 
приватному секторі Шевченків-
ського району неподалік Олексі-
ївського лугопарку, а перетинає 
її невеличка вуличка В’ячеслава 
Чорновола. Хоча увіковічити 
пам’ять таких людей варто було 
б у назвах центральних вулиць, 
головних дорожніх артерій мі-
ста, парків чи скверів. 

Розуміючи, що повторна зміна 
назв вулиць не можлива. Наша 
команда буде працювати над 
тим, щоб такі топонімічні об’єкти 
були приведені в належний стан 
– місто має подбати про ремонт 
доріг, проведення якісних робіт з 
благоустрою, створення належ-
ної інфраструктури. 

Охорона здоров’я
 Забезпечення стабiльної роботи 

мережі закладів, які надають пер-
винну, вторинну та екстрену медич-
ну допомогу. Підвищення якості 
обслуговування містян.
 Ремонт приміщень дитячих та 

дорослих лікарень, поліклінік та 
поліклінічних відділень. Забезпе-
чення гідних умов праці медичним 
працівникам.
 Розвиток медичного страхуван-

ня та туризму. 

Освіта,  
соціальний захист  
та гендерна  
рівність
	 Розширення	 мережі	 за га
ль 	но	освітніх	шкіл	 та	дитячих	
садків,	 збільшення	 кількості	
груп	в	уже	діючих	дошкільних	
освітніх	 закладах.	 Ремонт	
приміщень	для	забезпечення	
належних	умов	навчання.
	 Збільшення	 кількості	
інклю	зивних	 класів	 на	 тери
торії	Харкова.
	 Впровадження	 муніци	па-
ль	ної	 програми	 підтримки	
вчи	телів,	 вихователів	 дитя
чих	садків.		
	 Гарантія	 доступності	 со-
ціа ль	них	 послуг	 на	 рівні	
терито	ріальної	 громади	 для	
соціально	 вразливих	 мі
стян,	   як	 для	 дорослих,	 так	 і	
для	дітей.
	 Боротьба	 з	 гендерними	
стереотипами	 та	 сексизмом.
	 Запобігання	 насильству	
щодо	 жінок	 та	 боротьба	 з	
ним.
	 Гарантування	 рівного	 до
ступу	жінок	до	правосуддя.
	 	Реалізація	стратегії	до сяг-
нен	ня	гендерної	рівності,	зба-
лансованої	 участі	 жінок	   та	
чо	ловіків,	 у	 процесі	 прийнят
тя	 політичних	 та	 суспільних	
рі	шень.

Бізнес
 Харків має стати партнером для 

малого та середнього підп ри ємця, зі 
зрозумілими та прозорими правила-
ми ведення бізнесу. 
 Заохочення українських та іно-

земних інвесторів працювати на 
території Харкова в комфортних 
умовах для розвитку нових підпри-
ємств, великих торгових мереж, що 
сприятиме створенню додаткових 
робочих місць та збільшенню над-
ходжень до міського бюджету.  
 Боротьба з нелегальним веденням 

бізнесу нерезидентами України, іно-
земними студентами. 

Екологія 
	 Контроль	 за	 несанкціо-
нованим	скиданням	промис
лових	 стоків	 з	 території	 під
приємств	 без	 попереднього	
очищення	 до	 міської	 каналі
зації	та	річок.
	 Контроль	 за	 емісією	 за
брудненого	 повітря	 промис
ловими	 підприємствами	 без	
попереднього	очищення.
	 Ретехнологізація	 муні-
ци	пальних	 очисних	 споруд	
(Без людівські	 ти	 Дика-
нівські).
	 Ретехнологізація	очисних	
споруд	 водопідготовки	 	 на	
Печенізькому	 та	 Красно-
павлівському	 водосховищі	
із	заміною	лінійної	частини.	
Контроль	 за	 якістю	 питної	
води.
	 Контроль	 за	 несанк		ці	о-
нованими	 сміттєзвалищами,	
роздільний	збір	сміття,	залу
чення	 інвестицій	 для	 будів
ництва	 заводу	 з	 переробки	
сміття	на	енергію.
	 Забезпечення	 поперед
нього	 очищення	 зливових	
стоків	перед	їх	скиданням	до	
річок	Харків,	Лопань,	Уди.
	 Зменшення	 забруднення	
атмосфери	 автотранспор
том	шляхом	поступової	його	
заміни	 на	 сучасний	 елек
тротранспорт.
	 Контроль	за	вирубкою	зе
лених	насаджень.
	 Взаємодія	 та	 злагоджена	
робота	з	екологами	та	еколо
гічними	організаціями	міста.

 Надання якісних та без пере-
бійних послуг населенню кому-
нальними підприємствами міста. 
 Створення належних умов пра-

ці та підвищення заробітної плати 
у сфері ЖКГ, що дозволить вирі-
шити питання дефіциту кадрів на 
комунальних підпри ємствах.
 Сприяння капітальному ре-

монту, заміні мереж опален-
ня, водопостачання та водо-
відведення в районах міста, що 
найбільше потерпають від ава-
рій на магістралях.

Послуги ЖКГ

 Забезпечення обслуговування 
прибудинкових територій в приват-
ному секторі Харкова, адже такі ро-
боти останнім часом ведуться там 
за залишковим принципом. Такі ви-
сновки роблять самі мешканці при-
ватних будинків, які довше за інших 
чекають на приїзд аварійних бригад, 
а в зимовий період це стосується і 
чищення снігу. 
 Нагальний ремонт доріг в приват-

ному секторі міста, адже сьогодні в 
пріоритеті - головні магістралі міста, а 
також мікрорайони з багатоповерхо-

вою забудовою. Тому депутати нового 
скликання мають сприяти оновленню 
дорожнього покриття в приватному 
секторі усіх районів міста. 
 Гарантія безпеки в мікрорайонах 

з приватною забудовою, посилення 
контролю за криміногенною ситуа-
цією. Місцеві мешканці потерпають 
від протиправних дій людей залеж-
них від алкоголю та наркотиків, не 
вирішена проблема з «закладками», 
які найчастіше залишають в мікрора-
йонах, де рідко можна зустріти пра-
воохоронців. 

Приватний сектор – справедливість для кожного



Захар Мазняк – кандидат тех
нічних наук, доцент Харків
ського державного університе

ту харчування та торгівлі та чинний 
депутат харківської міської ради. На 
місцевих виборакх-2020 він балоту
ється по ТВО№4 в Київському райо
ні Харкова. На рішення продовжити 
свою депутатську діяльність впли
нули мешканці округу, які вже не 
перший рік співпрацюють з депута
том. Окрім допомоги в вирішенні 
буденних питань містян Захар Олек
сандрович планує серйозно зайня
тись екологічними проблемами. 
Своїм планом дій він і поділився 

– Ви, чинний депутат Харків-
ської міської ради, вирішили 
продовжити свою роботу в сесій-
ній залі. Чому прийняли таке рі-
шення? 

– Так, я є чинним депутатом Хар
ківської міської ради і вирішив не 
просто брати участь у виборах, а 
однозначно перемагати і активно 
займатися проблемами міста Хар
кова, яких дуже багато накопичило
ся за останні роки. Я отримав дуже 
багато дзвінків від харків’ян з про
ханням не залишати їх і однозначно 
йти на наступні місцеві вибори. 
Тому бути депутатом Харківської 
міської ради – це не тільки моє ба
жання, а й бажання мешканців мого 
округу, яким я весь час допомагав. 
Впевнений, що жодна людина, ко
тра зверталася до мене, не може 
сказати, що я був неуважний, або не 
сприяв у вирішенні будь-яких пи
тань, що надходили до мене. 

– Ваш досвід роботи депутатом 
чим може бути корисний хар-
ків’янам? 

– Це моя перша каденція взагалі, 
тому перші роки треба було вчити
ся. Варто зазначити, що основна ро
бота депутата міської ради – робота 
у комісії. Всі роки я був членом По
стійній комісії з питань житлово-ко
мунального господарства, бла
гоустрою та інженерної інфра
структури міста, яка займається 
першочерговими проблемами хар
ків’ян. Звичайно, досвід роботи з 
вирішення надважливих питань для 
життєзабезпечення міста може бути 
досить корисними, бо дуже часто 
нам доводилось розв’язувати невід
кладні проблеми.  

– Які уроки вам вдалося засвої-
ти за попередню каденцію: що бу-
дете продовжувати і надалі, а які 
помилки не повторите ніколи? 

– Хочу сказати, що бути депута
том – це важка і кропітка робота, 
яка є невіддільною частиною мого 
життя. Проте вона надає можли
вість ефективно впливати на по
всякденне життя міста. Я пишаюся 
тим, що роблю! Не можу сказати, 
що я робив якісь серйозні помилки, 
проте досконалості немає меж!

– Ви – професіонал з екологіч-
них питань. Як ви схарактеризує-
те стан рідного міста в цьому ас-
пекті? Чи  можна сказати, що 
якийсь район страждає найбіль-
ше від шкідливих викидів? На-
приклад, є така думка, що меш-
канцям Новобаварського району 
частіше за інших діагностують 
онокзахворювання, ніж мешкан-
цям інших районів Харкова. І та-
кий стан речей не в останню чер-
гу має своєю причиною роботу 
«Коксохіму». 

– Вважаю, що питання саме цього 
підприємства у Харкові дуже запо
літизоване. Проблематика коксохі
мічного заводу набагато ширша, 
ніж її висвітлюють у засобах масо
вої інформації і на сторінках соцме
реж. Всі чомусь перед виборами 
вирішили піаритись на проблемі за
брудненого повітря. Проте точно 
можу сказати, що питанню екології 
цього підприємства треба приділи
ти особливу увагу. І не треба забу
вати, що у Харкові є ще дуже багато 
виробництв, які не піклуються про 
свої «викиди». І з ними теж треба 
працювати. Чесно кажучи, для мене 
це буде одним з першочергових ви
кликів у наступній каденції. 

– Як необхідно покращити си-
туацію? Який маєте план дій?

– Я планую і далі працювати у По
стійній комісії з питань житлово-ко
мунального господарства, бла го
устрою та інженерної інфраструкту
ри міста. Це означає, що попереду 
кропітка робота з відновленням вну
трішніх квартальних доріг, дахів бу
динків, що протікають, ремонти по
ламаних ліфтів і таке інше. Що сто
сується екології міста, то я для себе 
виділив наступні напрямки:

 Контроль за несанкціонованим 
скиданням промислових стоків з те
риторії підприємств без попе
реднього очищення до міської кана
лізації та річок. 

 Контроль за емісією забруднено
го повітря промисловими підприєм
ствами без попереднього очищення 

 Ретехнологізація муніципальних 
очисних споруд (Безлюдівські та 
Диканівські)

 Ретехнологізація очисних споруд 
водопідготовки  на Печенізькому та 

Краснопавлівському водосховищі 
із заміною лінійної частини. Кон
троль за якістю питної води.

 Контроль за несанкціонованими 
сміттєзвалищами, роздільний збір 
сміття, залучення інвестицій для бу
дівництва заводу з перероблення 
сміття на енергію.

 Забезпечення попереднього очи
щення зливових стоків перед їх ски
данням до річок Харків, Лопань, 
Уди.

 Зменшення забруднення атмос
фери автотранспортом шляхом по
ступової його заміни на сучасний 
електротранспорт.

 Контроль за вирубкою зелених 
насаджень.

 Взаємодія та злагоджена робота з 
екологами та екологічними органі
заціями міста.

– Красивий та сучасний Хар-
ків із настанням холодів може 
опинитись знову в ситуації, коли 
люди через часті пориви на магі-
стралях залишаться без тепла. 
Чому так відбувається, що по-
трібно робити? 

– Часті пориви на магістралях – 
це результат того, що всі ці роки 
бюджет міста Харкова в більшості 
випадків був спрямований саме на 
іміджеві проєкти, тому Харків ви
глядає дуже пристойно у порівнян
ні з багатьма містами України. 
Проте це тільки ззовні – яскрава 
обгортка від цукерки, а цукерки ще 
немає! Я розумію, що за один рік 
проблему магістралей не виріши
ти, бо вона потребує колосальних 
фінансових витрат, проте знаю, що 
шляхи вирішення є. 

– Які ще проблеми потребують 
негайного вирішення? 

– Ще дуже багато невідкладних 
проблем є у Харкові! Проте є одна, 
я вважаю, найважливіша пробле
ма  – це питна вода. Кожен з вас 
відкривав крани у квартирі, а звід
ти тече іржава і брудна вода. Це 
дуже складна задача, вирішення 
якої лежить не тільки у вдоскона
ленні технологій з її очищення, 
проте її треба колись починати ви
рішувати. Я професійно впрова
джую енергоефективні технології, 
що сприяють покращенню еколо
гічного стану міст. Досвід моєї ро
бити в цьому напрямку складає 15 
років. На практиці ж беру участь у 
впровадженні таких технологій не 
тільки в Україні, але і далеко за її 
межами.  У мене багато ідей, які 
можна реалізувати в Харкові.

– Ви приєднались до партії 
«УДАР», чому? 

– Партія Український Демокра
тичний Альянс за Реформи є однією 
з небагатьох партій, в яких є такі 
люди, цінності яких схожі з моїми 
цінностями. Окрім цього «УДАР»  – 
це чиста партія, яка не була поміче
на в брудних схемах. Я поважаю 
справжнього патріота України Віта
лія Кличка як людину, яка однією з 
перших після 1991 року нагадала 
всьому світу про те, що є така дер
жава Україна, яка є невід’ємною 
частиною Європи, що тут живуть 
прекрасні сильні  і волелюбні люди.

25 жовтня відбудуться вибори до 
місцевих рад, на яких я закликаю 
всіх Вас голосувати в першу чергу 
розумом і розумінням того, що олі
гархічні партії та їх представники 
ніколи не працювали і не будуть 
працювати на благо людей. Їх ос
новна мета – не Ви, а бюджетні гро
ші! Пам’ятайте про це!

ХАРКІВСЬКА КОМАНДА
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Захар Мазняк наступної 
каденції окрім проблем 
ЖКГ планує вирішувати 
і екологічні питання.

ЦІКАВО ПРО 
НАШ ОКРУГ

Територіальний виборчий 
округ №4 розташований в 
Київському районі міста. 
Найстаріша його частина – 
Журавлівка, яка виникла ще 
у XVII столітті, в ті часи ву-
лиця Шевченка називалась 
Білгородським шляхом. З 
тих часів почали заселяти і 
північну частину міста, забу-
дова йшла дуже повільно. 
Офіційно він був утворе-
ний в 1919 році. Сьогодні 
Київський район по праву 
можна назвати культурним 
центром міста. Діяльність 
закладів культури, що роз-
ташовані тут впливають 
на культурний розвиток не 
тільки Харкова, а й Слобо-
жанщини. Більше 500 пам’я-
ток історії, культури та мис-
тецтва знаходяться саме в 
Київському районі, в тому 
числі поселення Скіфського 
періоду та два курганних мі-
гранти в Великій Данилівці.

Площа  
46,2 км. кв. 

Населення  
182900 чоловік

Освіта  
29 дитсадків та 23 школи

Медицина  
26 закладів охорони 

здоров’я 

Знакові місця 
Журавлівське водосхо-

вище, 15 парків та скверів, 
6  театрів, серед яких – Харків-
ський державний академічний 
театр ляльок ім. В. А. Афанась-
єва, Харківський академічний 
російський драматичний театр 
ім. О. С. Пушкіна, Харківський 
обласний будинок актора ім. 
Леся Сердюка. Тут працює і 10 
музеїв, серед яких – літератур-
ний та художній музеї. 

Житловий фонд  
872 житлових будинки 

на балансі «Жилкомсервісу», 
140 ОСББ, ЖК, ЖБК, 56 відом-
чих будинків та 38 гуртожитків

Підприємництво,  
торгівля та побут  

1140 магазинів продовольчого 
та непродовольчого при-
значення, 659 підприємств 
ресторанного господарства, 
863 підприємства, що надають 
побутові послуги населенню, 
19 найбільших торговельних 
підприємств, 4 стаціонарних 
майданчика, найбільший ринок 
східної Європи «Барабашово».

ХАРКІВ

КИЇВСЬКИЙ 
РАЙОН«Я ВИРІШИВ 

ОДНОЗНАЧНО 
ПЕРЕМАГАТИ»


