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ДОРОГА ФАЛЬШИВА ЕКОНОМІЯ
Фальшиві запасні частини – вели ий бізнес,
масштаби я о о приховані йо о тіньовим стат сом

Äèìîâà ïàñòêà â Ãîëîñ³ºâîìó
Çàäóøëèâèé äèì ³ç ïîë³ãîíà áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â ¹ 6 ÷àñ â³ä ÷àñó îòðóþº âåñü
ï³âäåíü ñòîëèö³ é óëþáëåí³ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó êèÿí

Îëåíà  ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Одне з мальовничих місць столи-
ці — Пиро ів — продовж є потер-
пати від е оло ічної атастрофи.
Розташоване неподалі сміттє-
звалище б дівельних відходів пе-
ріодично орить, отр юючи життя
меш анців нав олишніх сіл. За-
лежно від напрям вітр , жерт-
вами небезпечно о дим стають
та ож й інші житлові масиви сто-
лиці — напри лад, Корч вате,
Мишолов а.

Ó ïåð³îäè÷íèõ ïîæåæàõ ÷èíîâíèêè çâè-
íóâà÷óþòü áîìæ³â, ÿê³ íà÷åáòî âèïàëþ-
þòü ³ç êàáåë³â êîëüîðîâ³ ìåòàëè. ²íêîëè
çàãîðÿííÿ éäå çñåðåäèíè ñì³òíèêà, ïðî-
âîêóþ÷è òðèâàëå òë³ííÿ ³, ÿê íàñë³äîê, ó

ïîâ³òð³ ïîøèðþþòüñÿ øê³äëèâ³ ðå÷îâè-
íè. Ì³ñöåâ³ ëþäè íåîäíîðàçîâî çâåðòàëè-
ñÿ äî ð³çíèõ ³íñòàíö³é, îäíàê êàðäèíàëü-
íèõ ä³é ó ðîçâ’ÿçàíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè òàê ³
íå äî÷åêàëèñÿ. Âêîòðå âîíè çâåðíóëèñÿ
ïî äîïîìîãó äî æóðíàë³ñò³â. Íà öåé ðàç
ó á³é çà ÷èñòå ïîâ³òðÿ éäóòü ëèøå ìåø-
êàíö³ âóëèö³ Êèòà¿âñüêî¿. ²íø³ âæå âòðà-
òèëè íàä³þ.

Ì³ñöÿ, ùî ïîòåðïàþòü â³ä äèìîâî¿ çàâ³-
ñè, º ïîïóëÿðíèìè ñåðåä êèÿí ³ ãîñòåé
ñòîëèö³: äî Ìóçåþ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì
“Ïèðîã³â” ¿äóòü ìèëóâàòèñÿ óí³êàëüíèìè
çðàçêàìè íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè. Êîð÷óâà-
òå ïðèâàáëþº ïëÿæàìè Ãàëåðíî¿ çàòîêè, à
íà Æóêîâîìó îñòðîâ³ òðàäèö³éíî ðèáàëÿòü
³ âëàøòîâóþòü ï³êí³êè. ² ìàëî õòî çíàº, ùî
òóòåøí³ ìåøêàíö³ ìàéæå ùîíî÷³ îòðóþ-
þòüñÿ ¿äêèì çàïàõîì ãîð³ëèõ áóä³âåëüíèõ
â³äõîä³â ³ øòó÷íèõ ìàòåð³àë³â. Ðîçòàøîâà-
íèé íåïîäàë³ê ñòàðèé ïîë³ãîí áóä³âåëüíèõ
â³äõîä³â ¹ 6 çàêîíñåðâîâàíî ùå â 1980
ðîêè, àëå â³í ïîñò³éíî íàãàäóº ïðî ñåáå:

òë³º, ³íêîëè íàâ³òü ³ çàéìàºòüñÿ. Â³ä ñìî-
ðîäó, êàæóòü ì³ñöåâ³, íå ìîæíà íàâ³òü çà-
ñíóòè, à ò³, êîìó öå âäàºòüñÿ, ïðîêèäàþ-
òüñÿ ç ãîëîâíèì áîëåì.

Íå ïåðøèé ð³ê ñòðàæäàþòü â³ä ¿äêîãî
ñìîðîäó ³ ìåøêàíö³ âóëèö³ Êèòà¿âñüêî¿.
“Â³äêðèòîþ íà í³÷ êâàòèðêó ëèøàòè â æîä-
íîìó ðàç³ íå ìîæíà,— ðîçïîâ³äàº ìåøêàí-
êà ö³º¿ âóëèö³ Íàòàë³ÿ Ëåùåíêî.— ²íàêøå
â ñâî¿õ ëåãåíÿõ ïðè îáñòåæåíí³ ìîæíà âè-
ÿâèòè âñþ òàáëèöþ Ìåíäåëººâà. ß ÷àñòî
ïðîñèíàþñÿ â³ä æàõëèâîãî ñàìîïî÷óòòÿ òà
íåñòåðïíîãî çàïàõó â êâàðòèð³. Ïåðø³ííÿ
â ãîðë³, íóäîòà, ãîëîâíèé á³ëü º ö³íîþ ïðî-
â³òðþâàííÿ ïðèì³ùåííÿ”. Óñå öå íå äè-
âóº: â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ íîðì, íà-
â³òü ëèñòÿ ñïàëþâàòè íå ìîæíà, à òóò ãî-
ðèòü ö³ëå çâàëèùå õ³ì³êàò³â ³ ïëàñòìàñè.
“Ñïðàâà òõíå” îòðóºííÿì øê³äëèâèìè ðå-
÷îâèíàìè. ² òàê òðèâàº âæå ê³ëüêà ðîê³â
ïîñï³ëü, ñòâåðäæóþòü ìåøêàíö³ “àðîìàò-
íîãî” ðàéîíó.

Ñëóæáó ñall-öåíòðó íåîäíîðàçîâî çàñè-

ïàëè äçâ³íêàìè, òà âñå ìàðíî. Ò³ëüêè â³ä
ïàí³ Íàòàë³ ¿õ íàä³éøëî, ïî÷èíàþ÷è ç
ñåðïíÿ, ïîíàä äåñÿòü. Öüîãî ðîêó ïðîòÿ-
ãîì “òðèì³ñÿ÷íîãî çàòèøøÿ”, äîêè “ñìåð-
äþ÷èé âóëêàí” äð³ìàâ, ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³
íàâ³òü íå âñòèãëè íàäèõàòèñÿ ñâ³æèì ïî-
â³òðÿì. Íàïðèê³íö³ ë³òà â³í çíîâó ïðîêè-
íóâñÿ, ïåð³îäè÷íî îãîðòàþ÷è äèìîâîþ çà-
â³ñîþ íàâêîëèøí³ ðàéîíè. Íå ñïèòü “ñì³ò-
òºâà çàãðîçà” ³ çàðàç. Ïðîòå æîäíà ç â³ä-
ïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ³íñòàíö³é — ÷è òî ÑÅÑ
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, ÷è Öåíòðàëüíà ãåî-
ô³çè÷íà îáñåðâàòîð³ÿ — íàâ³òü íå íàìà-
ãàþòüñÿ çðîáèòè àíàë³ç ïîâ³òðÿ ùîäî íà-
ÿâíîñò³ â íüîìó øê³äëèâèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ
ëþäåé ðå÷îâèí. ²ãíîðóþòü ôàõ³âö³ íå ëè-
øå ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, à é îô³ö³éí³ çâåðíåí-
íÿ ëþäåé. Ìîæëèâî, òàêå íåáàæàííÿ ïî-
â’ÿçàíå ç òèì, ùî â ðàç³ îòðèìàííÿ øîêó-
þ÷èõ ðåçóëüòàò³â ïîòð³áíî áóäå âæèâàòè
â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â, à öå í³êîìó íå ïî-
òð³áíî? 

Продовження теми — на стор. 3
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Полі он б дівельних відходів час від час о ортає димовою завісою нав олишній простір
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Òàë³ñìàíè ªâðî-2012 — 
ó Êèºâ³

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ ИИ

28—29 ëèñòîïàäà òàë³ñìàíè ªâðî-
2012, áðàòè-áëèçíþêè, ïîáóâàëè â Êè-
ºâ³. Çàâ³òàëè äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ
òóðíå ì³ñòàìè, ùî ïðèéìàòèìóòü ÷åì-
ï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáîëó. Ïðåçåíòàö³ÿ
òàë³ñìàí³â â³äáóëàñü ó ðàìêàõ XV òðà-
äèö³éíèõ â³äêðèòèõ çìàãàíü ç³ ñïîðòèâ-
íèõ òàíö³â Kyiv Open 2010. Çàõ³ä â³ä-
áóâñÿ çà ó÷àñòþ çàñòóïíèê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà òà Ëåîí³-
äà Íîâîõàòüêà ó ïðèì³ùåíí³ Íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ³ ñïîðòó Óêðà¿íè. Ìóëüòèïë³êà-
ö³éí³ õëîïö³, ÿêèõ äåõòî ç êèÿí íàçè-
âàëè, ÿê ³ ãåðî¿â ïîïóëÿðíîãî ïîëüñüêî-
ãî ìóëüòèêà, “Ëüîëåêîì” ³ “Áîëåêîì”,
òàêîæ çóñòð³ëèñÿ ç ä³òüìè â Íàö³îíàëü-
íîìó öèðêó. Äàë³ âîíè â³äâ³äàëè çàãàëü-
íîîñâ³òíþ øêîëó-³íòåðíàò, äå âðó÷èëè
âèõîâàíöÿì ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð, òà
ôîòîãðàôóâàëèñÿ ç óñ³ìà îõî÷èìè íà
Õðåùàòèêó. Ï³ñëÿ Êèºâà òàë³ñìàíè ªâ-
ðî-2012 ïëàíóþòü â³äâ³äàòè Õàðê³â ³ Äî-
íåöüê. ×åòâåðòîãî ãðóäíÿ áðàòè-áëèç-
íþêè ìàþòü ïîâåðíóòèñÿ äî Âàðøàâè.
Òàì áóäå îô³ö³éíî íàçâàíî ¿õí³ ³ìåíà,
ÿê³ âèçíà÷àòü çà ðåçóëüòàòàìè ³íòåðíåò-
ãîëîñóâàííÿ íà ñàéò³ ÓªÔÀ

Ó íîâîáóäîâ³ 10—14 ïîâåðõ³â (òà-
êà ñîá³ ìîäåðíà êîíñòðóêö³ÿ ç ð³çíîþ
ê³ëüê³ñòþ ïîâåðõ³â), 155 êâàðòèð ³ ï³ä-
çåìíà àâòîñòîÿíêà äëÿ 76 àâòîìîá³ë³â.
Çàêîíîäàâ÷³ íîðìè âñòàíîâèëè íà îä-
íó êâàðòèðó îäíå ìàøèíî-ì³ñöå. Âäâ³-
÷³ çìåíøåíó ê³ëüê³ñòü àâòîì³ñöü ïîÿñ-
íèâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Âîëîäèìèð
Äåíèñåíêî: “ª æèòëîáóä³âí³ ðîçðàõóí-
êè, ùî äîçâîëÿþòü ìåíøó ê³ëüê³ñòü ìà-
øèíî-ì³ñöü. Äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî âè-
äàëè é òîìó, ùî áóäóâàëè ñîö³àëüíå
æèòëî, ³ íå âñ³ ìåøêàíö³ ìàþòü àâòî-
ìîá³ëü. Âîä³ÿì, ÿê³ ïðè¿õàëè â ãîñò³ äî
ìåøêàíö³â íîâîáóäîâè, õâèëþâàòèñÿ
íå âàðòî, àäæå ïîáëèçó áóäèíêó ïåðåä-
áà÷åíî ãîñòüîâèé ïàðê³íã”.

Íîâîââåäåííÿ, ùî çàïðîïîíóâàâ ãî-
ëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ê³ëüêà
ì³ñÿö³â òîìó, âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ëè-
øå ÷àñòêîâî. Çîêðåìà â íîâîìó áóäèí-
êó âèä³ëåíî ïðèì³ùåííÿ äëÿ ñ³ìåéíî-
ãî ë³êàðÿ òà ä³ëüíè÷íîãî ì³ë³ö³îíåðà.
Çâåðòàòèñÿ äî ë³êàðÿ çìîæóòü íå ëèøå
ìåøêàíö³ íîâîáóäîâè, à é æèòåë³ âñüî-
ãî ì³êðîðàéîíó.

×îìó íîâîââåäåííÿ ðåàë³çîâàíî
÷àñòêîâî? Ð³÷ ó ò³ì, ùî â ïðîåêò³ áó-
äèíêó òàê³ ïðèì³ùåííÿ ïî÷àòêîâî íå
ïëàíóâàëè, òîæ çì³íè âíîñèëè â ïðî-
öåñ³ áóä³âíèöòâà. Íàðàç³ â àìáóëàòîð³¿
äî ïðèéîìó ïàö³ºíò³â ãîòîâ³ ëèøå ïî-
øòóêàòóðåí³ ñò³íè. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìåùåðÿêîâ ñêàçàâ,
ùî íàñòóïíîãî ðîêó çðîáëÿòü ðåìîíò ³
çàêóïëÿòü îáëàäíàííÿ. À îò ðîáî÷èé
êàá³íåò ä³ëüíè÷íîãî ì³ë³ö³îíåðà ì³ñü-
êà âëàäà ïîîá³öÿëà óñòàòêóâàòè äî Äíÿ
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè.

Íà ì³ñö³ íîâîáóäîâè íåùîäàâíî áóâ
ï’ÿòèïîâåðõîâèé ãóðòîæèòîê. 13 ðîäèí

³ç ãóðòîæèòêó îòðèìàëè íîâ³ êâàðòèðè
íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ, 89 — çà ïðîãðà-
ìîþ äîñòóïíîãî æèòëà “70õ30”, ñïëà-
òèâøè çà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó 250 òèñ.
ãðí, 2-ê³ìíàòíó — 350 òèñ. ãðí ³ çà 3-
ê³ìíàòíó — 480 òèñ. ãðí. Ï’ÿòü êâàð-
òèð îòðèìàëè ³íâàë³äè â³éíè, ÷îòèðè —
ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é òà ³íòåðíàö³îíà-
ë³ñòè. ×àñòèíó êâàðòèð îõî÷³ ïðèäáà-
ëè çà ðèíêîâèìè ö³íàìè.

Îñíîâíà óìîâà ó÷àñò³ â ïðîãðàì³ äî-
ñòóïíîãî òà ñîö³àëüíîãî æèòëà — ñòîÿ-
òè íà ÷åðç³ êâàðòèðíîãî îáë³êó â
ðàéîíí³é àäì³í³ñòðàö³¿. “Íèí³ ó Êèºâ³
ïîíàä 19 òèñÿ÷ ëþäåé õî÷óòü áðàòè
ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ äîñòóïíîãî æèòëà.
Çàëåæíî â³ä ö³º¿ ê³ëüêîñò³ çàêëàäàòèìå-
ìî áóä³âíèöòâî íà íàñòóïíèé ð³ê,—
îêðåñëèâ ïåðñïåêòèâè ñòîëè÷íî¿ ðîç-
áóäîâè Îëåêñàíäð Ìåùåðÿêîâ.— Òîãî
ðîêó ìè çáóäóâàëè 790 òèñÿ÷ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â. Ó öüîìó ðîö³ ìàòèìåìî ïî-
íàä ì³ëüéîí êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó â ïðîãðàì³ çàêëàäåíî
çâåñòè 1,3 ì³ëüéîíà êâàäðàòíèõ ìåòð³â.
Óæå ïî÷àëè çâîäèòè òàê³ áóäèíêè
áëèæ÷å äî öåíòðó, â ÿêèõ æèòèìóòü
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ êàäðè òà ë³êàð³.
Íîâîáóäîâè âíåñåíî é äî íîâîãî Ãåíï-
ëàíó Êèºâà. Íåâäîâç³ ïîäàìî Ãåíïëàí
íà çàòâåðäæåííÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â, ùîá ñòðàòåã³ÿ êîìóíàëüíîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî æèòëîçàáåçïå÷åííÿ ì³ñòà â³ä-
áóâàëàñÿ íå ñòèõ³éíî, à ïðîãðàìíî”.

Íèí³ â ðîáîò³ ñ³ì æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â, ùî ãîòóþòü äî çäà÷³ íàñòóïíîãî
ðîêó. Îòæå, ùå 1089 ñ³ìåé îòðèìàþòü
êâàðòèðè çà ïðîãðàìîþ äîñòóïíîãî
æèòëà — òàê³ ïåðñïåêòèâè êâàðòèðíèõ
÷åðãîâèê³â ñïðîãíîçóâàâ íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîçàáåçïå÷åí-
íÿ Âîëîäèìèð Äåíèñåíêî

ГГ АА РР НН АА   НН ОО ВВ ИИ НН АА

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ë³êàðñüêî¿ ïðàêòèêè
ðîçòàøîâàíà íà âóëèö³ Àëìà-Àòèíñüê³é, 37-á.
Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áàãàòîïîâåðõîâîãî æèòëî-
âîãî áóäèíêó îáëàøòîâàíî ðåºñòðàòóðó, êàá³-
íåò äîë³êàðñüêîãî ïðèéîìó, ïðîöåäóðíèé òà
îãëÿäîâèé êàá³íåòè, êàá³íåò ïðèéîìó ë³êàðÿ,
îðäèíàòîðñüêó. Õâîðèõ ïðèéìàòèìóòü äâà ë³-
êàð³ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè. Îêð³ì íèõ, òóò ïðà-
öþâàòèìóòü äâà ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³ é îäíà ïðî-
öåäóðíà ìåäñåñòðà. Íîâîñòâîðåíà àìáóëàòîð³ÿ
º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³ ¹ 11. Òóò íàäàâàòèìóòü àìáóëàòîðíî-
ïîë³êë³í³÷íó, øâèäêó, íåâ³äêëàäíó ³ çàãàëüíî-
ïðîô³ëüíó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Âòîðèííó ìå-
äè÷íó äîïîìîãó òà ä³àãíîñòè÷íå îáñòåæåííÿ
æèòåë³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ³ íàäàë³ ïðîõî-

äèòèìóòü ó ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ¹ 1
ÊÌÊË ¹ 11.

Îëåêñàíäð Ïîïîâ íàãîëîñèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà
é íàäàë³ ïðàöþâàòèìå íàä ðîçâèòêîì ìåðåæ³ çà-
êëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ³
â³äêðèâàòèìå àìáóëàòîð³¿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. “Íà
æàëü, ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ äóæå ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ ç
íàäàííÿì ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ. ß ïå-
ðåêîíàíèé, ùî äî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ïî-
òð³áíî ï³äõîäèòè êîìïëåêñíî, òîìó íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ìè çàïðîïîíóºìî íà ðîçãëÿä Êè¿âðàäè
ïðîãðàìó ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ó ñòîëèö³”,— ñêàçàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ.

Íàñòóïíîãî ðîêó Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ ïëàíóº â³äêðèòè ùå 100 àìáóëàòîð³é ñ³-
ìåéíî¿ ìåäèöèíè â óñ³õ ðàéîíàõ. Çà ïîïåðåä-
í³ìè ï³äðàõóíêàìè, çàãàëîì ó ñòîëèö³ ïîòð³á-
íî áóäå ñòâîðèòè ìàéæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â íîâîãî çðàçêà

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Столиця продовж є розб дов ватися. На щастя, не лише за
рах но приватних заб довни ів, а й за ошти державно о за-
мовлення. Завдя и про рамам дост пно о та соціально о жит-
ла нинішніх с ладних мовах отримати вартир реально. Це
підтвердить 721 сім’я, я і цьо оріч придбали вартир за про-
рамою дост пно о житла. Від почат ро за піль овими про-
рамами зб довано п’ять б дин ів. Днями списо доповнив
шостий, що в Солом’янсь ом районі на в лиці Васильчен а, 3.

Ó Êèºâ³ çàïðàöþâàëà
àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè
Ë³êàðíÿíèé çàêëàä ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³
Êèºâà ó÷îðà óðî÷èñòî â³äêðèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Äîâãîî÷³êóâàíèé
çàòèøîê íà âèõîä³
ç êâàðòèðíî¿ ÷åðãè
89 ðîäèí ïîë³ïøèëè óìîâè 
ïðîæèâàííÿ çà ïðîãðàìîþ 
äîñòóïíîãî æèòëà “70õ30”

У майб тньом 1089 сімей отримають вартири за про рамою дост пно о житла
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Тетяна ТИХОНОВА, дире тор
т ристичної фірми:

— Зважаючи
на на рома-
дження транс-
порт , звичай-
но, є відхилен-
ня. Та й дале-
о не треба
йти: по ляньте
лише із заліз-
нично о во за-

л на величезні тр би з л бами ди-
м . Хоча нові фабри и б д ють за
межами Києва, лишилися старі, я і
й забр днюють наше дов ілля.

Іван СНІЖНИЙ, співробітни
сфери обсл ов вання:

— Відхилення
є, це безпереч-
но. Хімічних
речовин від за-
водів повітрі
не помічав, але
азів вистачає.
Дихати важ о.
Проте навіть не
знаю, що ро-

бити, щоб по ращити е оло ічн си-
т ацію міста. Машини ж не забереш
із в лиць. Хіба що переходити на
е оло ічно чисте пальне.

Володимир ВОЛОДЧЕНКО,
б дівельни :

— Е оло ія хо-
роша, мені
особисто аб-
солютно нічо о
не ш одить.
Я що дивитися
по районах, то
в о ремих є
е о л о і ч н і
проблеми. А

за альна сит ація в Києві нормаль-
на. За азованість — це проблема
всьо о світ . Помічав Дарниці
смо , і запахи там ч ти неприємні.

Не д маю, що вони орисні. Ч в про
Пиро ів, але там не б в, том не
знаю, що в них трапилося.

Світлана БІДНЕНКО, хар:
— У мене
донь а — ас-
тмати , тож ми
за азованість
міста відч ва-
ємо та остро,
я ніхто інший.
Дитина постій-
но ашляє, на-
віть не може

спо ійно до лі аря на о ляд доїхати.

Андрій ПЕТРОВСЬКИЙ,
підприємець:

— Вважаю, що
столична е о-
ло ія в межах
норми. Не ч в
жодних дивних
запахів, мене
все влашто-
в є.

Опит вала
Ірина ЩЕРБАТА

“Хрещати ”
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è â íîðì³, íà âàøó äóìêó, ïîâ³òðÿ ó Êèºâ³?

Äîâãîòðèâàëèé SOS, àáî ÷èì 
òõíå â³ä ëþäñüêî¿ áàéäóæîñò³
Ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèìè îá’ºêòàìè ó ñòîëèö³, ÿê ³ ðàí³øå, í³õòî íå ïåðåéìàºòüñÿ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Щоро в Києві творю-
ється майже 6 млн бо-
метрів сміття, або при-
близно 1,2 млн тонн. По-
ловин доправляють на
місь і звалища, причом
понад ліміт, внаслідо чо-
о вони розростаються,
“наст пають” на заселені
о олиці столиці. Ба ато
ме асмітни ів стають
джерелом забр днення
дов ілля і навіть за рож -
ють здоров’ю людей, що
меш ають неподалі , я ,
с ажімо, тліючий шостий
полі он. Наслідо і нор -
вання цієї проблеми — за-
д шливий олосіївсь ий
сморід, до я о о місцеві
жителі не перший рі на-
ма аються приверн ти
ва правлінців.

Ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â âîíè âäèõà-
þòü òîêñèíè, îäíàê ÷èíÿòü îï³ð,
ïèøóòü êîëåêòèâí³ çàÿâêè â ð³ç-
í³ ³íñòàíö³¿, òåëåôîíóþòü äî
ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó, îááèâàþòü
ïîðîãè ÷èíîâíèöüêèõ êàá³íåò³â,
à ³íîä³ ñàìîñò³éíî “ëîâëÿòü ñìî-
ð³ä” ó ñïåö³àëüí³ ãóìîâ³ ãðóø³ ç
íàä³ºþ, ùî õòîñü êîëèñü óñå æ
òàêè çðîáèòü çàì³ð çàáðóäíåíîãî
ïîâ³òðÿ. Öå âñå ïðî ìåøêàíö³â
Ïèðîãîâà, Êîð÷óâàòîãî, Ìèøî-
ëîâêè òà ³íøèõ ïðèëåãëèõ ìàñè-
â³â ñòîëèö³. Ïðîòå “åêîëîã³÷íå
áåççàêîííÿ” òðèâàº, à â³ðà ëþäåé
ç êîæíèì äíåì çãàñàº.

“Êîëèñü íà áîðîòüáó ç³ ñìîãîì
ï³äí³ìàëèñÿ øêîëè, äèòÿ÷³ ñàäî÷-
êè, â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü, íàâ³òü
ñâÿùåíèêè é ÷åíö³ íå ëèøàëèñÿ
îñòîðîíü,— ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ
Ëåùåíêî, ìåøêàíêà âóëèö³ Êè-
òà¿âñüêî¿.— Íèí³ æ íå çíàéäåø
îõî÷èõ ïîñòàâèòè íàâ³òü ï³äïèñ
ï³ä êîëåêòèâíèì ëèñòîì äî ìå-
ð³¿. Ëþäè ðîç÷àðóâàëèñÿ. Ïðèãà-
äóþ, ïîçàòîð³ê íà âèìîãó àêòèâ³ñ-
ò³â ìàñèâó á³ëÿ ïîë³ãîíó ç³áðàëè-
ñÿ ïðåäñòàâíèêè Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÑÅÑ òà àäì³í³ñòðàö³¿ ðàéîíó, êå-
ð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà “Ãð³í-
êî”. Ãàäàþ, ¿õí³ì çàâäàííÿì áó-
ëî ïåðåêîíàòè ëþäåé, ùî âñå ãà-

ðàçä. Íàâ³òü çðîáèëè åêñêóðñ³þ
çàâîäîì, äå ñêð³çü ÷èñòîòà ³
áëèñê. Óñ³ ðîç³éøëèñÿ ç³ ñïîê³é-
íîþ äóøåþ”.

Êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè ÂÀÒ
“Ãð³íêî” Ñåðã³é Óñòèìîâ ï³ä-
òâåðäèâ ³íôîðìàö³þ, ùî íà çà-
âîä³ ëèøå ñîðòóþòü ñì³òòÿ, à íå
ñïàëþþòü, ³ öå í³ÿê íå ïîçíà÷à-
ºòüñÿ íà äîâê³ëë³. Äî ñóñ³äíüîãî
æ ïîë³ãîíà çàâîä íå ìàº æîäíî-
ãî ñòîñóíêó. Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ
Ðåï³íñüêîãî, ìåøêàíöÿ Êîð÷óâà-
òîãî, ùå ç 2007 ðîêó äî ïðîáëå-
ìè çàéìàííÿ ïîë³ãîíà ïðèâåðòà-
þòü óâàãó ãðîìàäñüêîñò³, ñëóæáè
áåçïåêè, òåëåáà÷åííÿ. “Êîíòðî-
ëþâàòè ïðîöåñ ãîð³ííÿ ñòàðîãî
ïîë³ãîíà äîâîë³ ñêëàäíî,— ðîç-
ïîâ³äàº Àíäð³é Ðåï³íñüêèé.—
Íåçàëåæíà åêñïåðòèçà âèÿâèëà
òóò ñìîëè, ïëàñòìàñè, õ³ì³êàòè,
ð³äê³ òåõí³÷í³ â³äõîäè, ÿê³ “óäîá-
ðþþòü” çåìëþ. Äîùîâ³ é òàë³ âî-
äè ïåðåíîñÿòü óâåñü öåé “êîê-

òåéëü” ó ð³÷êó Â³òà. Ç ì³ñöåâèõ
êîëîäÿç³â âîäó ïèòè íå ìîæíà”.

Óæå ïîñòàâàëî ïèòàííÿ ïðî ïå-
ðåñåëåííÿ ìåøêàíö³â ×àïàºâêè,
Ïèðîãîâà. Îäíå ñëîâî, ïðîáëåìà
ñåðéîçíà ³ ðîçãëÿäàòè ¿¿ ïîòð³áíî
êîìïëåêñíî — ñòâîðþâàòè êîì³-
ñ³þ, çàëó÷àòè ³íâåñòîðà. “Ç öüî-
ãî ïðèâîäó íàâåñí³ ìè ðîáèëè äå-
ïóòàòñüêèé çàïèò”,— ïîâ³äîìèâ
ïàí Ðåï³íñüêèé.

Ëþäè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ ñüî-
ãîäí³ ïèñàòè çàïèòè é ëèñòè âëà-
ä³, âòðà÷àþòü íàä³þ, áî ó â³äïî-
â³äü îòðèìóþòü “çàñïîê³éëèâ³
â³äïèñêè”. Òàê, íà ÷åðãîâèé ãà-
ðÿ÷èé ëèñò Íàòàë³¿ Ëåùåíêî â
ëèñòîïàä³ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà äàëî
“õîëîäíó” â³äïîâ³äü: “Íàêîïè-
÷åííÿ òà çàõîðîíåííÿ â³äõîä³â íà
ïîë³ãîí³ çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðè-
ìàííÿì âñòàíîâëåíî¿ òåõíîëîã³¿,
ùî íå äîïóñêàº çàáðóäíåííÿ ïî-
â³òðÿ”. À äàë³ òàêå: “...íà òåðè-

òîð³¿ Ïèðîãîâî ðîçòàøîâàí³ òà-
êîæ çàâîä “Ñëàâóòè÷” òà òþòþ-
íîâà ôàáðèêà, ÿê³ ìîæóòü íåãà-
òèâíî âïëèâàòè íà åêîëîã³÷íèé
ñòàí â ðàéîí³”. Êåð³âíèöòâó ÂÀÒ
“Êè¿âïàñòðàíñ” ³ ÂÀÒ “Ãð³íêî”
äîðó÷åíî ïîñèëèòè êîíòðîëü çà
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèì òà
ïðîòèïîæåæíèì ñòàíîì íà ïî-
ë³ãîí³.

Ïðîòå “íåâèíí³ñòü ñèòóàö³¿”
äîâåñòè íå òàê óæå é ïðîñòî. Çà-
ïèò íåáàéäóæèõ ìåøêàíö³â ðàéî-
íó çðîáèòè çàì³ðè ïîâ³òðÿ íà
âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí äî Öåí-
òðàëüíî¿ ãåîô³çè÷íî¿ îáñåðâàòîð³¿
ëèøàºòüñÿ áåç â³äïîâ³ä³. ¯¿ íà-
÷àëüíèê Îëåêñàíäð Êîñîâåöü
“ïåðåâ³â ñòð³ëêè” íà ÑÅÑ. Äî íà-
÷àëüíèêà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÑÅÑ äî-
äçâîíèòèñÿ ïðàêòè÷íî íåìîæëè-
âî. Ãîëîâíèé ë³êàð Ëþáîâ Êåëå-
áåðäà ïîñò³éíî â³äñóòíÿ. Íåïðîñ-
òî ä³ñòàòè ³íôîðìàö³þ ³ â Ãîëî-
ñ³¿âñüê³é ðàéàäì³í³ñòðàö³¿: òàì

çì³íèëîñÿ êåð³âíèöòâî, ìîâëÿâ,
íå äî òîãî.

Òèì ÷àñîì ïðîáëåìà ïåðåðîá-
ëåííÿ ñì³òòÿ ëèøàºòüñÿ ÷è íå íàé-
ãîëîâí³øîþ â ì³ñò³. Ñåðåä òâåð-
äèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ìàéæå 50 %
õàð÷îâèõ, ðåøòà 50 % — ïîë³åòè-
ëåí, ïëàñòìàñà, ãóìà, ñêëî, ìåòà-
ëè, äåðåâèíà. Ïîïðè òå, ùî â ì³ñ-
ò³ ïðàöþþòü ñì³òòºñïàëþâàëüíèé
òà ñì³òòºñîðòóâàëüíèé çàâîäè,
á³ëüøó ÷àñòèíó íåïîòðåáó âñå æ
òàêè âèâîçÿòü íà ïîë³ãîíè, ñåðåä
ÿêèõ çãàäàíèé âèùå ïîë³ãîí áóä³-
âåëüíèõ â³äõîä³â ¹ 6 ó Ïèðîãîâ³.
Çâàëèùà ïðàêòè÷íî âè÷åðïàëè
ñâ³é ðåñóðñ, òîæ ïðîáëåìó ïîòð³á-
íî ðîçâ’ÿçóâàòè òåðì³íîâî.

Ó Øâåö³¿, íàïðèêëàä, ñïàëþ-
âàííÿ — îñíîâíèé ñïîñ³á ïåðå-
ðîáêè ãîðþ÷èõ â³äõîä³â. Ïðîòÿ-
ãîì ðîêó ñòàíö³¿ ç ïåðåðîáëåííÿ
ñì³òòÿ çàáåçïå÷óþòü êðà¿íó 9,3
ÒÂò òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ³ 0,7 ÒÂò
åëåêòðîåíåðã³¿. Ó Ðîñ³¿ äåäàë³ ÷àñ-
ò³øå âèêîðèñòîâóþòü ñì³òòÿ äëÿ
âèðîáëåííÿ òåïëà é åëåêòðèêè. Â
Ìîñêâ³ äî 2015 ðîêó çàïëàíîâà-
íî â³äêðèòè ø³ñòü çàâîä³â. Êð³ì
òîãî, â³äõîäè â Ðîñ³¿ ïåðåòâîðþ-
þòü íà ïîë³åòèëåíîâ³ òðóáè, òðî-
òóàðíó ïëèòêó ³ øòó÷íó õâîþ.

P.S. Ö³ ãîñòð³ ðÿäêè ç ïðèâîäó
ñèòóàö³¿ íàðîäèëèñÿ â ïîåòåñè
Íàòàë³¿ Ëåùåíêî, ìåøêàíêè âó-
ëèö³ Êèòà¿âñüêî¿:

Íàø Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí 
ï³äíÿâñü î òðåò³é íî÷³,

Íåìà ÷èì äèõàòè óñ³ì, 
á’º ñìîð³ä â í³ñ ³ â î÷³.

Òðóäÿãè ñïàëþþòü ñì³òòÿ 
òåïåð ³ âäåíü, ³ âíî÷³,

² íàïëþâàòè ¿ì íà òèõ, 
õòî ñïàòü ³ äèõàòü õî÷å.

Ùî º â ðàéîí³ äèòñàäêè ³ ùî
ïðàöþþòü øêîëè,

Äå õîäÿòü ãðîø³, ïðî ëþäåé 
íå äóìàþòü í³êîëè.

Íåõàé ïîäóìàþòü ïðî íàñ 
âåëèê³ äÿä³ é òüîò³,

ßê³ çà ãðîø³ òàê ñìåðäÿòü 
ó ñåáå íà ðîáîò³.

Íå áóäå ãðîøåé, ³ ñì³òòÿ 
íå çàñìåðäèòü í³êîëè.

— Çàêðèéòå í³ñ, ëÿãàéòå ñïàòü,
áî ñêîðî éòè äî øêîëè.

Ñèíî÷îê êðóòèòüñÿ ìàëèé, 
çàáèâñÿ äåñü â êóòî÷îê,

×åðåç ãîäèíè äâ³ âæå éòè 
ìàëîìó â äèòñàäî÷îê.

Âñå ì³ñòî íàì ñì³òòÿ âåçå 
³ òóò éîãî ñêèäàº. 

Òàêîãî ñìîðîäó, ÿê â íàñ, 
ìàáóòü, í³äå íåìàº

Більшість сміттєзвалищ столиці вичерпали свій рес рс
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Äîðîãà ôàëüøèâà åêîíîì³ÿ

(Продовження. Почато №173
від 25.11.2010 ро )

Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

Проблема фальшивих запасних
частин до автомобілів періодично
з'являється і зни ає на сторін ах
преси, але при цьом постійно є
на рин . Незалежно від то о, чи
борються з онтрафа тними за-
пасними частинами офіційні ди-
лери автомобільних маро , під-
пільне виробництво підробо
зростає разом із збільшенням
іль ості авто. На д м е спер-
тів Renault, постійно зростаючі
обся и вил чених онтрафа тних
запасних частин свідчать про те,
що цей тіньовий бізнес наб ває
нині світово о масштаб .

Made in China
Íà àâòîìîá³ëüíîìó ðèíêó Øàíõàÿ º ö³-

ë³ ñêëàäè ôàëüøèâèõ çàïàñíèõ ÷àñòèí äî
ð³çíèõ (â îñíîâíîìó äî àç³éñüêèõ) ìàðîê
àâòîìîá³ë³â. Çà ð³çíèìè îö³íêàìè, â Êè-
òà¿ â³ä îäí³º¿ òðåòèíè äî ïîëîâèíè çàï÷àñ-
òèí ï³äðîáëåí³. Ôàëüøèâêè äî êîðåéñüêèõ
àâòîìîá³ë³â ³ç Êèòàþ åêñïîðòóþòü íàâ³òü
äî Ï³âäåííî¿ Êîðå¿, íå êàæó÷è âæå ïðî
Ñåðåäíþ Àç³þ, Ï³âäåííó Àìåðèêó òà Ñõ³ä-
íó ªâðîïó — Óêðà¿íó ³ Ðîñ³þ.

Êîðåéñüê³ àâòîâèðîáíèêè, çîêðåìà
Hyundai, âæå íå îäèí ð³ê âèñòåæóþòü âè-
ðîáíèê³â êîíòðàôàêòíèõ òîâàð³â ó Ï³äíå-
áåñí³é. ²ç ñþæåò³â, ÿê³ ðåãóëÿðíî òðàíñëþ-
þòü ïî êèòàéñüêîìó òåëåáà÷åííþ, âèäíî,
ÿê ó ñï³ëüíèõ ðåéäàõ ³ç ïîë³ö³ºþ âèÿâëÿ-
þòü äåñÿòêè ï³äïðèºìñòâ ³ç ïðèì³òèâíîãî,
êóñòàðíîãî âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáîê. À òà-
êîæ ñîòí³ ñêëàä³â ³ ìàãàçèí³â, äå âïåðåì³ø
³ç îðèã³íàëüíèìè çíàõîäÿòüñÿ ³ ôàëüøèâ³
çàï÷àñòèíè. Ö³êàâî, ùî â äåÿêèõ òîðãîâèõ
òî÷êàõ, ùî ïðèêðàøåí³ ëîãîòèïàìè âñå-
ñâ³òíüî â³äîìèõ àâòîìîá³ëüíèõ êîìïàí³é,
ïðîäàâö³ ìàþòü ï³ä ïðèëàâêîì òàéíèêè.
Âîíè ïîêàçóþòü êë³ºíòîâ³ îðèã³íàëüíó
çàï÷àñòèíó, à ï³ñëÿ îïëàòè òîâàðó çàïàêî-
âóþòü éîìó ç³ ñõîâàíêè ôàëüøèâó, äåìîí-
ñòðóþ÷è ñïðèòí³ñòü ðóê, ÿê ï³ä ÷àñ ãðè â
íàïåðñòêè. Ïðè òàêèõ ìàãàçèí÷èêàõ º äâà
âèäè ñêëàä³â. Ó â³äêðèòîìó çáåð³ãàþòüñÿ
íàïîêàç îðèã³íàëüí³ äåòàë³, â ï³äï³ëüíî-
ìó — ôàëüøèâ³.

Ó öèâ³ë³çîâàí³é ªâðîï³ êîíòðàôàêòí³ çàï-
÷àñòèíè — òåæ ïðîáëåìà. Òàì, çà îö³íêà-
ìè åêñïåðò³â Toyota, ï³äðîáëåíèì çàï÷àñ-
òèíàì íàëåæèòü äî 10 % ðèíêó. Â Óêðà¿í³
îô³ö³éíèõ äàíèõ ùîäî ò³íüîâîãî îáîðîòó
êîíòðàôàêòíèõ äåòàëåé íåìàº, àëå íàé÷àñ-
ò³øå â íàñ ìîæíà ïîáà÷èòè ôàëüøèâêè êè-
òàéñüêîãî àáî òóðåöüêîãî âèðîáíèöòâà.

Неори інал —
не фальшив а

Çàçâè÷àé íà ðèíêó º òðè âèäè çàïàñíèõ
÷àñòèí. Öå — îðèã³íàëüí³, íåîðèã³íàëüí³

òà ôàëüøèâ³ äåòàë³. Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ çà
ö³íîþ ³ íàäòî — çà ÿê³ñòþ.

Îðèã³íàëüí³ çàï÷àñòèíè âèðîáíèê àâòî-
ìîá³ë³â çàìîâëÿº ó êîìïàí³é, ÿê³ ñïåö³à-
ë³çóþòüñÿ íà ¿õ âèðîáíèöòâ³. Âîíè íàäõî-
äÿòü íà ñêëàäàëüíèé êîíâåºð, äî ñåðâ³ñ-
íî¿ ìåðåæ³ òà â ïðîäàæ. Ë³öåíç³ÿ íà âè-
ðîáíèöòâî íàëåæèòü âèðîáíèêó àâòîìîá³-
ë³â, ³ í³õòî íå ìàº ïðàâà âèãîòîâëÿòè òàê³
çàï÷àñòèíè ï³ä ÷àñ ¿¿ ä³¿ (çàçâè÷àé 3—5 ðî-
ê³â). Ö³íè íà ö³ çàï÷àñòèíè çàçâè÷àé âè-
ñîê³, îñê³ëüêè ÷àñòî âèðîáíèê àâòîìîá³ë³â
ïðàãíå çàðîáèòè äîäàòêîâ³ êîøòè íà ñåð-
â³ñ³ òà ïðîäàæ³. Óïàêîâêà òàêèõ çàï÷àñòèí

çàçâè÷àé º ìàêñèìàëüíî ïðîñòîþ, îñê³ëü-
êè ïîêóïöÿ ïðèâàáëþþòü áðåíäîì âèðîá-
íèêà ³ îðèã³íàëüí³ñòþ ñàìî¿ çàï÷àñòèíè.
Ñàìå òîìó â ïåðøèõ 1—3 ðîêè ï³ñëÿ ïî-
ÿâè íà ðèíêó íîâî¿ ìîäåë³ çàïàñí³ ÷àñòè-
íè íà íå¿ ìîæíà êóïèòè ò³ëüêè íà ô³ðìî-
â³é ÑÒÎ. Îô³ö³éí³ ìåðåæ³ àâòîêðàìíèöü
çàïàñíèõ ÷àñòèí ó öåé ïåð³îä òàê³ çàï÷àñ-
òèíè íå îòðèìóþòü. Òîæ ïðîïîçèö³ÿ ¿õ ïî-
ñ³ðîìó, à òèì á³ëüøå — ïî-÷îðíîìó ³ çà
íèçüêîþ ö³íîþ ùîíàéìåíøå ïîâèííà âè-
êëèêàòè ó âëàñíèêà àâòî ï³äîçðó. ² îáîâ’ÿç-
êîâî — ï³äâèùåíó óâàãó.

Íåîðèã³íàëüí³ çàï÷àñòèíè çàçâè÷àé ïî-

Найнижчі ціни, а з ними — і найбільша ймовірність пити онтрафа тний товар на рин

Кожен продавець вважає своїм обов’яз ом при расити тор ов точ ло отипами відомих виробни ів. Найчастіше — без їх офіційно о дозвол

Ôàëüøèâ³ çàïàñí³ ÷àñòèíè — âåëèêèé á³çíåñ, ìàñøòàáè ÿêîãî ïðèõîâàí³ éîãî 
ò³íüîâèì ñòàòóñîì. “Õðåùàòèê” ç’ÿñîâóâàâ, ùî ï³äðîáëþþòü íàé÷àñò³øå 
³ ÿê â³äð³çíèòè ôàëüøèâêó â³ä îðèã³íàëó
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÷èíàþòü ðîáèòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàê³í÷óº-
òüñÿ òåðì³í ë³öåíç³¿ âèðîáíèêà àâòîìîá³-
ë³â. ¯õ òåæ óìîâíî ìîæíà ðîçïîä³ëèòè íà
òðè êàòåãîð³¿.

Ïåðøó ïðîäàâö³ çàï÷àñòèí çàìîâëÿþòü
íà çàâîäàõ-âèðîáíèêàõ, óïàêîâóþòü ó áàð-
âèñò³ êîðîáêè ³ ïðîäàþòü ï³ä ñâî¿ìè áðåí-
äàìè. Òóò óñå çàëåæèòü â³ä ô³ðìè-ïðîäàâ-
öÿ. ßêùî âîíà äàâíî íà ðèíêó — òî äî-
ðîæèòü ñâî¿ì ³ì’ÿì. Òàê³ ô³ðìè çàìîâëÿ-
þòü çàï÷àñòèíè íà òèõ ñàìèõ çàâîäàõ, ùî
âèãîòîâëÿþòü “îðèã³íàëüí³” çàï÷àñòèíè.
Àáî íà ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ ³ç âèñîêèì
êîíòðîëåì ÿêîñò³. Ö³ çàï÷àñòèíè òåæ âè-
ñîêî¿ ÿêîñò³ ³ êîøòóþòü òðîõè äåøåâøå
ô³ðìîâèõ ³ç áðåíäîì àâòîìîá³ëüíîãî âè-
ðîáíèêà. 

Äðóãà êàòåãîð³ÿ íåîðèã³íàëüíèõ çàï÷àñ-
òèí — äåòàë³, ùî âèãîòîâëåí³ ìàëîâ³äî-
ìèìè àáî íåâ³äîìèìè âèðîáíèêàìè. Âî-
íè íå äóæå âèñîêî¿ ÿêîñò³ é êîøòóþòü
íåäîðîãî.

Òðåòþ êàòåãîð³þ íà çàìîâëåííÿ àâòî-
âèðîáíèê³â ðîáëÿòü âèðîáíèêè îðèã³-
íàëüíèõ çàï÷àñòèí, ÿê³ ìàþòü âëàñí³
áðåíäè. Ï³ä íèìè âîíè ³ ïðîäàþòü íà
âòîðèííîìó ðèíêó “íåîðèã³íàëüí³” çàï-
÷àñòèíè. Íàé÷àñò³øå òàêà ïðîäóêö³ÿ ìàº
ïðèâàáëèâó óïàêîâêó, à ö³íó íèæ÷ó, í³æ

ó îðèã³íàëà. Íàïðèêëàä, êîìïàí³ÿ
ThyssenKrupp Bilstein Tuning GMBH âè-
ãîòîâëÿº àìîðòèçàòîðè íà êîíâåºðàõ
BMW, Bugatti, Daimler, Chrysler, Ferrari,
General Motors, Jaguar, Lotus, MCC, Nis-
san, Porsche, Skoda, Subaru, Toyota, VW.
Àìîðòèçàòîðè êîìïàí³¿ âèêîðèñòîâóþòü
ó ñïåö³àëüíèõ ñåð³ÿõ Lotus Elise, Mercedes
CLK DTM AMG, Bugatti Veyron, Mit-
subishi EVO IX, Opel Speedster; â åêñêëþ-
çèâíèõ ñåð³ÿõ òþíèíãîâèõ àòåëüº ABT,
AC Schnitzer, AMG, Arden, Brabus, Carls-
son, Hartge, Irmscher, Lorinser, RUF,
Steinmetz, TechArt, Wolf; à òàêîæ â åë³ò-
íîìó àâòîñïîðò³ òà áîë³äàõ Ôîðìóëè-1. Â
óêðà¿íñüê³é ðîçäð³áí³é ìåðåæ³ ö³ àìîðòè-
çàòîðè ïðåäñòàâëåíî ï³ä òîðãîâîþ ìàð-
êîþ Bilstein.

Ùå îäèí òàêèé âèðîáíèê — êîìïàí³ÿ
Mahle, ÿêà ðîáèòü ô³ëüòðè ³ ÷àñòèíè äâè-
ãóíà. ¯¿ ïðîäóêö³ÿ òàêîæ ³äå íà êîíâåºð
á³ëüøîñò³ íàéá³ëüøèõ âèðîáíèê³â àâòîìî-
á³ë³â. Â óêðà¿íñüê³é ðîçäð³áí³é ìåðåæ³ öåé
âèðîáíèê ïðåäñòàâëåíèé ï³ä âëàñíèì
áðåíäîì ô³ëüòð³â — Knecht.

Îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ñâ³òîâèõ âèðîáíè-
ê³â ç÷åïëåíü, ðàä³àòîð³â, ñêëîî÷èñíèê³â,
àâòîìîá³ëüíî¿ îïòèêè ³ ñèñòåì êîíäèö³î-
íóâàííÿ — êîìïàí³ÿ Valeo. Âîíà òàêîæ

ïîñ³äàº ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ó âèðîáíèöòâ³
ãåíåðàòîð³â, ñòàðòåð³â, ñèñòåì áåçïåêè,
åëåìåíò³â àâòîìîá³ëüíîãî åëåêòðîóñòàòêó-
âàííÿ ³ åëåêòðîí³êè. Çàï÷àñòèíè Valeo
éäóòü íà êîíâåºð áàãàòüîõ âèðîáíèê³â àâ-
òîìîá³ë³â. Â Óêðà¿í³ Valeo ïðåäñòàâëåíèé
ï³ä âëàñíèì áðåíäîì ç÷åïëåííÿ — Valeo,
à òàêîæ áðåíäàìè ñêëîî÷èñíèê³â Valeo ³
SWF.

Ôàëüøèâ³ çàï÷àñòèíè — ï³äðîáëåí³ àáî
êîíòðàôàêòí³ — íàé÷àñò³øå âèãîòîâëÿþòü
íà ï³äï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³, ÿêå âèïóñêàº
ïðîäóêö³þ ï³ä ÷óæèì áðåíäîì. Ïðè÷îìó
ï³äðîáëþþòü ÿê îðèã³íàëüí³ çàï÷àñòèíè,
òàê ³ íåîðèã³íàëüí³. Ïðîäàþòü öåé òîâàð
íàé÷àñò³øå òàê³ ñàì³ íàï³âï³äï³ëüí³ ³ íå-
äîáðîñîâ³ñí³ ïðîäàâö³ çàïàñíèõ ÷àñòèí.

Що підробляють
Îñê³ëüêè âèðîáíèêàì ³ ïðîäàâöÿì ôàëü-

øèâèõ çàï÷àñòèí ïîòð³áí³ îáñÿãè ïðîäà-
æ³â: àäæå âèðîáíèöòâî ôàëüøèâîê öå á³ç-
íåñ, òîìó íàé÷àñò³øå ï³äðîáëÿþòü âèòðàòí³
çàï÷àñòèíè. Ô³ëüòðè, ìàñëà, ñâ³÷êè, ïàñè
ÃÐÌ, ãàëüì³âí³ êîëîäêè ³ òàêå ³íøå. Ïðî-
òå íåð³äêî ìîæíà çóñòð³òè ³ ôàëüøèâ³ äâå-
ð³, áàìïåðè, ñâ³òëîòåõí³êó. Òîáòî — ïðàê-
òè÷íî âñå ³ äî âñ³õ ìàðîê.

Ñàìå òîìó íà áàãàòüîõ ô³ðìîâèõ ñåðâ³ñ-

íèõ ñòàíö³ÿõ â Óêðà¿í³ çàáîðîíåíî âèêî-
ðèñòàííÿ çàï÷àñòèí êë³ºíò³â. À îòæå, ÿê
öå íå áàíàëüíî çâó÷èòü, íàéíàä³éí³øèé
ñïîñ³á íå ïîñòàâèòè íà ñâ³é àâòîìîá³ëü
ôàëüøèâêó — îáñëóãîâóâàòèñÿ â îô³ö³é-
íîìó ñåðâ³ñ³. Àäæå íåð³äêî çà óïàêîâêîþ
àáî çîâí³øí³ì âèãëÿäîì â³äð³çíèòè ï³ä-
ðîáêó â³ä îðèã³íàëüíî¿ çàï÷àñòèíè íå ìî-
æóòü íàâ³òü ôàõ³âö³. Íàïðèêëàä, ãîëîãðà-
ìà, ÿêó ïî÷àâ íàêëåþâàòè íà âñ³ ñâî¿ îðè-
ã³íàëüí³ äåòàë³ Mercedes, íèí³ âæå íå º
ñòîâ³äñîòêîâèì çàõèñòîì ³ ñâ³äîöòâîì äîñ-
òîâ³ðíîñò³ òîâàðó. ¯¿ òåæ ï³äðîáëÿþòü. Òî-
ìó íèí³ íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäèòü íå ñòó-
ï³íü çàõèñòó, à äîâ³ðà äî ïðîäàâöÿ. Àáî äî
ô³ðìîâîãî ñåðâ³ñó, ÿêèé ãàðàíòóº îðèã³-
íàë äåòàë³. ² áåðå çà öå ç êë³ºíòà äîäàòêî-
â³ ãðîø³ — çà “ñòðàõîâêó” òðåáà ïëàòèòè.

Ùå îäíà íåïðèºìíà íîâèíà: ÿê êàæóòü,
“íà ïðîõàííÿ òðóä³âíèê³â”, ôàëüøèâ³ çà-
ïàñí³ ÷àñòèíè âæå íå äèâóþòü ñâîºþ ñì³ø-
íîþ ö³íîþ. Âîíè ëèøå òðîõè äåøåâø³ çà
ô³ðìîâ³ íåîðèã³íàëüí³ äåòàë³. Òîæ ïðî ³ñ-
òîòíó åêîíîì³þ ãîâîðèòè íå äîâîäèòüñÿ.
À ðèçèê “óãðîáèòè”, ùîíàéìåíøå, àâòî-
ìîá³ëü ëèøàºòüñÿ. ×è âàðòèé â³í êîï³é÷à-
íî¿ âèãîäè? Àäæå âèêîðèñòîâóþ÷è ôàëü-
øèâ³ çàï÷àñòèíè, âè, ôàêòè÷íî, äîâ³ðÿºòå
ñâîþ áåçïåêó ïåðøîìó çóñòð³÷íîìó

Грошей, зе ономлених на дешевом приводном пасі, навряд вистачить на замін зі н тих лапанів і ремонт дви на

Citroen
На ори інальній па овці на всій її поверхні повинні б ти нанесені назви брендів онцер-

н PSA (Peugeot і Citroen) і їхні ло отипи. Та ож може б ти нанесений тіль и напис Citroen і
йо о ло отип.
Номер запчастини в аталозі зазвичай с ладається з 6-ти зна ів форматі XXXX XX, де

перші 4 зна и — обов’яз ово цифри. Цей номер повинен б ти я замовленні-наряді на ТО,
та і на па овці до запасної частини.
Geely
Запасні частини Geely мають ори інальн па ов біло о ольор , на я ій зображений ло-

отип або назва Geely. Та ож є поліетиленова па ов а, на я ій нанесено ло отип. На ли-
цьовій частині па ов и повинен б ти ярли із описом товар ан лійсь ою і итайсь ою мо-
вами і штрих- од.
GM (Opel, Chevrolet)
Kожна запасна частина GM має на лей , я а знаходиться безпосередньо на самій дета-

лі або на па овці. На лей а містить аталожний номер деталі, ло отип GM, штрих- од, на-
зв раїни походження товар і захист ви ляді оло рами. Незалежно від то о, я па ова-
но деталь, в ороб чи в поліетиленовий па ет, на них повинні б ти перелічені елементи
захист .
Ори інальні рідини GM відрізняються однотипною пласти овою ємністю різно о обся , на

ети етці я ої оло рами немає.
Hyundai
Ори інальні запчастини Hyundai продаються тіль и в мережах офіційних дилерів і на сер-

вісних станціях Hyundai.
На па овці ори інальних запчастин Hyundai нанесено ло отип Hyundai Genuine Parts і є

оло рама з серійним номером. Усі написи на па овці ори інальних запчастин Hyundai зроб-
лені тіль и ан лійсь ою мовою. Корейсь их або итайсь их написів немає. На оло рамах
підроб ах немає серійних номерів.
Mitsubishi
Упа ов мар ір ють відповідно до стандартів Mitsubishi Motors, ви ористов ючи, напри-
лад, штрих- од. Усі запасні частини, що постачають для офіційної дилерсь ої мережі Mit-
subishi Motors в У раїні, проходять обов’яз ов державн сертифі ацію. Клієнт має право за-
жадати офіційно о дилера опію сертифі ат відповідності і пере онатися, що пропонова-
на йом запчастина постачається офіційно і ви отовлена омпанією Mitsubishi Motors. Крім
то о на ори інальні запчастини надається арантія 2 ро и (!), чо о не арант є жоден вироб-
ни неори інальних запчастин.

Renault
Підроб можна визначити віз ально, о лян вши па ов . Підозр повинні ви ли ати невід-

повідності зовнішніх написів і ло отипів на па овці з ори інальним стилем виробни а. Повинні
насторожити задир и, с оли, тріщини, невідповідність шороховатості/твердості/захисної оброб-
и, потрібної для поверхонь деталі. Ори інальна запасна частина може б ти при леєна до осно-
ви з пінопласт . Неори інальна — лежить артонній па овці, в ільці з пінопласт , при леєна
лип ою стріч ою. Дизайн ори інальної па ов и містить Pieces d’Origine (“Ори інальні запчасти-
ни”) і Groupe Renault (“Гр па Рено”), пере ладені різними мовами.
SsangYong
Ори інальні запасні частини SsangYong на па овці мар ір ють оло рамою ви ляді ло оти-

п завода-виробни а і штрих- одом. О рім то о, майже ожна запасна частина має вибитий а-
таложний номер завод (о рім д же дрібних деталей).
Перевірити, чи фірмов запчастин встановили на СТО, можна, звіривши в азаний рах н

заводсь ий аталожний номер із номерами на па овці і самій запасній частині.
Suzuki
У до ментах, я і лієнт отрим є на фірмовій СТО, в аз ються аталожні номери замінених запас-

них частин. Варто відзначити, що запасні частини SUZUKI мають е с люзивний і ні альний тип а-
таложно о номера, за я имможна отримати всю потрібн інформацію. Я при лад: 43402-79J00-000
Перші п’ять зна ів — базовий номер, що є ідентичним для з/ч однієї р пи застос вання, при

цьом перший зна — номер бло , до я о о належить запасна частина. Др ий зна — номер
се ції, до я ої належить запасна частина. У 7-8 зна зашитий од моделі (авто, мото, мотори
човнів). 9 зна — номер тип . 10 — номер модифі ації. 11-13 — од ольор .
Toyota
Ори інальний повітряний фільтр “Тойота” має тришаровий фільтр ючий елемент, олчасті от-

вори і щільнювач, зроблений із я існої ми. Ори інальні альмівні олод и “Тойота” мають доб-
ре оброблені пластини проти овзання.
Пра тично неможливо розрізнити ори інальн (фірмов ) свіч запалення “Тойота” і підроб

до то о, я ви від риєте ороб . У фальшивці номер і ате орія запчастини надр овані з ви о-
ристанням точ ової матриці, я а більша за звичайн . Дефіс нижчий за центральний рівень. Оваль-
ний рай па ов и випрямлений. Кінчи має блис ч поверхню. Б ви і цифри видр овані чіт-
о, але їх можна відс ребти ножем. Верхня і нижня частини паза — р лі. Гвинтова наріз а має
зношений ви ляд. Еле трод розташований не по центр . Вели ий раді с ізоляційно о матеріал ,
часто можна побачити забр днені частини.
Краї поршнів ори інально о амортизатора “Тойота” оброблені тефлоном (тор овамар а “Teflon”),

а што поршнів хромований.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

�� Начальни���правління�забез-

печення� містоб�дівної� полі-

ти�и.

�� Начальни���правління�ланд-

шафтної� архіте�т�ри,� �ом-

пле�сно�о� бла�о�строю� та

історичної�заб�дови�міста.

Основні� обов’яз�и:

Забезпечення
 реалізації
 дер-

жавної
політи�и
�
сфері
містоб�-

д�вання
 та
 архіте�т�ри
 на
 тери-

торії
міста
Києва.

Форм�вання
єдиної
політи�и
ес-

тетично�о
 ви�ляд�
 об’є�тів
 архі-

те�т�ри.

Здійснює
 �ерівництво
 діяль-

ністю
 �правління,
 розподіляє

обов’яз�и
між
працівни�ами,
очо-

лює
та
�онтролює
їх
робот�.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и:

- вища
 освіта
 відповідно�о
 про-

фесійно�о
 спрям�вання
 за

освітньо-�валіфі�аційним
рівнем

ма�істра,
спеціаліста;


- стаж
роботи
за
фахом
на
дер-

жавній
 сл�жбі
 на
 посаді
 �оло-

вно�о
 спеціаліста
 не
 менше

3 ро�ів,
 за
фахом
 на
 �ерівних

посадах
в
інших
сферах
не
мен-

ше
5
ро�ів;

- вільне
�орист�вання
ПК;

- вільне
 володіння
 державною

мовою.

�� Заст�пни�� начальни�а� �п-

равління�–�начальни��за�аль-

но�о� відділ�� �правління� ор-

�анізаційних�питань�та��з�о-

джень.

Основні� обов’яз�и:

Ор�анізація
 до��ментально�о

забезпечення
 Головно�о
 �п-

равління.

�� Заст�пни�� начальни�а� �п-

равління�–�начальни��відділ�

мон�ментально-х�дожньо�о

оформлення�та�ландшафтної

архіте�т�ри��правління�ланд-

шафтної� архіте�т�ри,� �ом-

пле�сно�о� бла�о�строю� та

історичної�заб�дови�міста.

Основні� обов’яз�и:

Форм�вання
єдиної
політи�и
ес-

тетично�о
 ви�ляд�
 об’є�тів

архіте�т�ри.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и:

- вища
 освіта
 відповідно�о
 про-

фесійно�о
 спрям�вання
 за

освітньо-�валіфі�аційним
рівнем

ма�істра,
спеціаліста;

- стаж
роботи
за
фахом
на
дер-

жавній
 сл�жбі
 на
 посаді
 �оло-

вно�о
 спеціаліста
 не
 менше

3 ро�ів,
 за
фахом
 на
 �ерівних

посадах
в
інших
сферах
не
мен-

ше
5
ро�ів;

- вільне
�орист�вання
ПК;

- вільне
 володіння
 державною

мовою.

�� Начальни��відділ��під�отов�и

містоб�дівних��мов�та�обме-

жень��правління�забезпечен-

ня�містоб�дівної�політи�и.

Основні� обов’яз�и:

Забезпечення
під�отов�и
до��-

ментів
 щодо
 наявних
 місто-

б�дівних
обмежень
та
�мов.

�� Начальни�� відділ�� реабілі-

тації�історичної�заб�дови��п-

равління� ландшафтної� архі-

те�т�ри,� �омпле�сно�о� бла-

�о�строю�та�історичної�заб�-

дови�міста.

Основні� обов’яз�и:

Забезпечення
 додержання
 за-

�онодавства
 �
 сфері
 містоб�д�-

вання
та
архіте�т�ри
в
історичній

частині
міста.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и:

- вища
 освіта
 відповідно�о
 про-

фесійно�о
 спрям�вання
 за

освітньо-�валіфі�аційним
рівнем

ма�істра,
спеціаліста;


- стаж
роботи
за
фахом
на
дер-

жавній
 сл�жбі
 на
 посаді
 �оло-

вно�о
 спеціаліста
 не
 менше

3 ро�ів,
 за
фахом
 на
 �ерівних

посадах
в
інших
сферах
не
мен-

ше
5
ро�ів.

- вільне
�орист�вання
ПК;

- вільне
 володіння
 державною

мовою.

�� Головний� спеціаліст� з� ре-

жимно-се�ретної�роботи.

Основні� обов’яз�и:

Забезпечення
охорони
держав-

ної
 таємниці,
захист�
та
безпе�и

інформації
 в
 Головном�
 �п-

равлінні.

�� Головний�спеціаліст�се�тор�

з�юридичних�питань.

Основні� обов’яз�и:

Ор�анізація
 правової
 роботи,

спрямованої
на
застос�вання,
до-

держання
та
запобі�ання
неви�о-

нанню
вимо�
а�тів
за�онодавства

та
інших
нормативних
до��ментів.

�� Головний� спеціаліст� відділ�

мон�ментально-х�дожньо�о

оформлення�та�ландшафтної

архіте�т�ри��правління�ланд-

шафтної� архіте�т�ри,� �ом-

пле�сно�о� бла�о�строю� та

історичної�заб�дови�міста.

Основні� обов’яз�и:

Участь
�
забезпеченні
вирішен-

ня
архіте�т�рних
та
містоб�дівних

питань
збереження
історичної
за-

б�дови.

�� Головний� спеціаліст� з� пи-

тань� ре�лами� та� тимчасо-

вих� спор�д� �правління� ор-

�анізаційних� питань� та� �з-

�оджень.

Основні� обов’яз�и:

Участь
�
розробці
 і
по�одженні

прое�тів
та
схем
розміщення
тим-

часових
 спор�д
 та
 ре�ламних

носіїв.

�� Головний� спеціаліст� відділ�

ор�анізації�єдино�о��еоінфор-

маційно�о� простор�� �прав-

ління� забезпечення� місто-

б�дівної� політи�и� —� 2 ва-

�ансії.

Основні� обов’яз�и:

Ведення
 бази
 містоб�дівно�о

�адастр�
 та
 здійснення
 її
 напо-

внення
відповідною
інформацією.

�� Головний� спеціаліст� відділ�

ор�анізації�єдино�о��еоінфор-

маційно�о� простор�� �прав-

ління� забезпечення� місто-

б�дівної�політи�и�—�2 ва�ансії.

Основні� обов’яз�и::

Ведення
 бази
 містоб�дівно�о

�адастр�
 та
 здійснення
 її
 напо-

внення
відповідною
інформацією.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и:

- вища
 освіта
 відповідно�о
 про-

фесійно�о
 спрям�вання
 за

освітньо-�валіфі�аційним
рівнем

ма�істра,
спеціаліста;


- стаж
роботи
за
фахом
на
дер-

жавній
 сл�жбі
 на
 посаді
 про-

відно�о
 спеціаліста
 не
 менше

3 ро�ів
або
за�альний
стаж
ро-

боти
на
державній
сл�жбі
за
фа-

хом
не
менше
5
ро�ів,
або
стаж

роботи
за
фахом
в
 інших
сфе-

рах
е�ономі�и
не
менше
7
ро�ів;

- вільне
�орист�вання
ПК;

- вільне
 володіння
 державною

мовою.

�� Провідний� спеціаліст� се�то-

р��з�юридичних�питань.

Основні� обов’яз�и:

Ор�анізація
 правової
 роботи,

спрямованої
на
застос�вання,
до-

держання
та
запобі�ання
неви�о-

нанню
вимо�
а�тів
за�онодавства

та
інших
нормативних
до��ментів.

�� Провідний�спеціаліст�відділ�

роз�ляд��та�по�одження�про-

е�тів� інженерних� мереж� та

спор�д� �правління� інженер-

ної�інфрастр��т�ри�міста.

Основні� обов’яз�и:

Облі�
 та
реєстрація
 по�одженої

прое�тної
 до��ментації
 та
 прийня-

тих
�онтрольно-�еодезичних
зйомо�

поб�дованих
інженерних
мереж.

�� Провідний� спеціаліст� відділ�

мон�ментально-х�дожньо�о

оформлення�та�ландшафтної

архіте�т�ри��правління�ланд-

шафтної� архіте�т�ри,� �ом-

пле�сно�о� бла�о�строю� та

історичної� заб�дови� міста� —

2 ва�ансії.

Основні� обов’яз�и:

Забезпечення
 додержання
 за-

�онодавства
 �
 сфері
 містоб�д�-

вання
та
архіте�т�ри
в
історичній

частині
міста.

�� Провідний�спеціаліст�відділ�

реабілітації� історичної�заб�-

дови� �правління� ландшафт-

ної�архіте�т�ри,��омпле�сно-

�о�бла�о�строю�та�історичної

заб�дови�міста.

Основні� обов’яз�и:

Участь
�
забезпеченні
вирішен-

ня
архіте�т�рних
та
містоб�дівних

питань
збереження
історичної
за-

б�дови.

�� Провідний� спеціаліст� з� пи-

тань�ре�лами�та�тимчасових

спор�д� �правління� ор-

�анізаційних�питань�та��з�о-

джень�—�2�ва�ансії.

Основні� обов’яз�и:

Участь
�
розробці
 і
по�одженні

прое�тів
та
схем
розміщення
ти-

мчасових
 спор�д
 та
 ре�ламних

носіїв.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и:

- вища
 освіта
 відповідно�о
 про-

фесійно�о
 спрям�вання
 за

освітньо-�валіфі�аційним
рівнем

ма�істра,
спеціаліста,

- стаж
роботи
за
фахом
на
дер-

жавній
 сл�жбі
 на
 посадах

спеціаліста
 I
 та
 II
 �ате�орії
 не

менше
3
ро�ів,
або
стаж
робо-

ти
за
фахом
в
інших
сферах
е�о-

номі�и
не
менше
5
ро�ів.

- вільне
�орист�вання
ПК;

- вільне
 володіння
 державною

мовою.

Конта�тний�телефон�278-61-27

До��менти�на��часть����он��рсі

подаються
до
відділ�
з
 �адрових

питань
 Головно�о
 �правління

містоб�д�вання,
 архіте�т�ри
 та

дизайн�
місь�о�о
середовища
ви-

�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної

адміністрації)
протя�ом
30
днів
з

дня
п�блі�ації
о�олошення
в
�азеті

за
 адресою:
 01001,
 м.
 Київ,

в�л. Хрещати�,
32
�аб.
208.

Головне��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

� Посвідчення
лі�відатора
на
ЧАЕС,
�ате�орія
2, серія
А, № 208101
на
ім’я

Міщен�а
Антона
Ев�еновича
вважати
недійсним.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно
з
постановою
Кабінет�
Міністрів
У�раїни
від
15.08.2005
№ 745
“Про
перехід
до
єдиних
тарифів
на
еле�тричн�

енер�ію,
що
відп�с�ається
споживачам”
та
постановою
НКРЕ
від
23.11.2010
№
1534
роздрібні
тарифи
на
еле�троенер�ію

для
споживачів
(�рім
населення)
з
�рах�ванням
�раничних
рівнів
при
пост�повом�
переході
до
форм�вання
єдиних

роздрібних
тарифів
для
споживачів
на
території
У�раїни
�
�р�дні�2010�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��р�дня�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі
споживачі,
�рім
населення
та
населених
п�н�тів,

місь�о�о
еле�трично�о
транспорт�,
�оп./�Вт�од
55,27 11,05 66,32 68,60 13,72 82,32

Еле�трифі�ований
місь�ий
транспорт,
�оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата
 за
 перевищення
 до�овірної
 величини

пот�жності
—
в
дво�ратном��розмірі�за
1
�Вт
з�ідно

з
За�оном
 У�раїни
 “Про
 внесення
 змін
 до
За�он�

У�раїни
 “Про
 еле�троенер�ети��”
 від
 23.06.2005

№ 2706
та
Постановою
НКРЕ
№
558
від
26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78


Для� тризонних� тарифів, диференційованих
 за

періодами
 час�,
 встановлюються
 та�і
 тарифні

�оефіцієнти
(Постанова
НКРЕ
№ 1262
від
4.11.2009):

� Нічний
період

� Напівпі�овий
період

� Пі�овий
період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з
23.00
до
6.00

з
6.00
до
8.00

з
10.00
до
17.00

з
21.00
до
23.00

з
8.00
до
10.00

з
17.00
до
21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих
 за

періодами
 час�,
 встановлюються
 та�і
 тарифні

�оефіцієнти
(Постанова
НКРЕ
№ 1262
від
4.11.2009):

� Нічний
період

� Денний
період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з
23.00
до
7.00

з
7.00
до
23.00

АК�“Київенер�о”
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АКАДЕМІЯ�МУНІЦИПАЛЬНОГО�УПРАВЛІННЯ

державний�вищий�навчальний�за�лад�IV�рівня

а�редитації�о�олош�є��он��рс�на�заміщення

посади�завід�вача��афедри�фінанси�підприємств

Основні�вимо
и�до�претендентів�на�посад�:�Завід�вач�	афедри,

професор,� я	� правило,� повинен�мати� вчене� звання� професора� або

на�	овий� ст�пінь� до	тора� відповідної� �ал�зі� на�	� і� стаж� на�	ово-

педа�о�ічної�роботи�за�профілем�	афедри���вищих�навчальних�за	ладах

третьо�о�або�четверто�о�рівнів�а	редитації� не�менше�5�ро	ів,� а� та	ож

видані�підр�чни	и,�навчально-методичні�посібни	и,�інші�на�	ові�праці.

Для� �часті� в� 	он	�рсі� претенденти�на�посад��подають� заяв��на� ім’я

ре	тора�А	адемії,�до�я	ої�додають�до	�менти�про�освіт�,�на�	овий�ст�пінь,

вчене� звання,� списо	� на�	ових� праць,� винаходів,� п�блі	ацій,� паспорт,

особовий�листо	�облі	��	адрів.

Заяви�та�до	�менти�претендентів�приймаються�до�30��р�дня�2010�ро	�

��відділі�	адрової�роботи�А	адемії�м�ніципально�о��правління�за�адресою:

Київ,�в�л.�Івана�К�дрі,�33,�телефон�529-72-14.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�

про�проведення��он��рс��№�64-ПР�з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,

я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об�є�тів,�

що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва

Кон	�рсний�відбір�с�б’є	тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватись�відповідно�до�Положення�про�	он	�рсний�відбір�с�б’є	тів

оціночної� діяльності,� затверджено�о� на	азом�Фонд�� державно�о�майна� У	раїни� 25.11.2003� р.�№2100� і� зареєстровано�о� �

Міністерстві�юстиції�У	раїни�19.12.2003р.�за�№�1194/8515.

Учасни�ам� �он��рс�� необхідно� подати� до� Головно
о� �правління� �ом�нальної� власності� м.Києва� �он��рсн�

до��ментацію�в�одном��запечатаном���онверті,�до�я�о
о�додається�лист�з�описом�наданих�до��ментів.�Кон��рсна

до��ментація�с�ладається�з:

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�встановленою�формою)�—�на�	ожний�об’є	т�о	ремо.

2. Підтвердні�до��менти�(в�1-м��е	земплярі):

- 	опія��становчо�о�до	�мента�претендента;

- 	опії�	валіфі	аційних�до	�ментів�оцінювачів,�я	і�працюють���штатном��с	ладі�та�я	их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін	и

та�підписання�звіт��про�оцін	��майна;

- письмові�з�оди�оцінювачів,�я	их�б�де�додат	ово�зал�чено�претендентом�до�проведення�робіт�з�оцін	и�майна�та�підписання

звіт��про�оцін	��майна,�завірені�їх�особистими�підписами;

- 	опія�сертифі	ата�с�б’є	та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом�державно�о�майна�У	раїни;

- інформація�про�претендента�(до	�мент,�я	ий�містить�відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,�	валіфі	ації

та� особисто�о� досвід�� роботи� оцінювачів,� я	і� працюють� �� йо�о�штатном�� роз	ладі� та� додат	ово� зал�чаються� ним,� з

незалежної�оцін	и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

3.�Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запечатаном��	онверті�і�містить�пропозицію�щодо�вартості�ви	онання

робіт,�	аль	�ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви	онанням�робіт,�а�та	ож�термін��ви	онання�робіт.

Кон��рс�відб�деться�о�14.30�14.12.2010�ро���в�Головном���правлінні��ом�нальної�власності�м.�Києва�за�адресою:

м.� Київ,� в�л.� Хрещати�,� 10.� Телефони� для� довідо�:� 279-56-59,� 279-54-73.� До��менти� приймаються� до� 13.00

07.12.2010�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,��ім.�510.�Телефон�за
ально
о�відділ��279-27-19.

№

п/п
Назва�об’є�та Адреса�об’є�та

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�з�метою�ви��п��орендарем

1. Нежилі�приміщення�площею�214,1�	в.�м м.�Київ,�в�л.�Са	са�ансь	о�о,�40/85,�літ.�“А,А`”

2. Нежилі�приміщення�площею�510,3�	в.�м м.�Київ,�в�л.�Л.�Гавро,�20,�літ.�“А”

3. Нежилі�приміщення�площею�240,0�	в.�м м.�Київ,�просп.�Гон�анзе�Геор�ія,�20,�літ.�“В`”

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�з�метою�продаж��на�а��ціоні

4. Нежилі�приміщення�площею�1256,3�	в.�м м.�Київ,�в�л.�Ент�зіастів,�1/2,�літ.�“А1”

5. Нежила�б�дівля м.�Київ,�в�л.�Десятинна,�13,�літ.�“Б”

6. Нежилі�приміщення�площею�386,4�	в.�м м.�Київ,�просп.�Перемо�и,�25А,�літ.�“А”

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�з�метою��омпенсації�вартості�майна

7.
Газопровід� низь	о�о� тис	�� по� пров�л.�Фіз	�льт�ри�довжиною�264�м,� діаметром�114x5,� я	е� переб�ває� �� володінні� та

	орист�ванні�ВАТ�“Київ�аз”

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць ................6��рн.�50��оп.

на�3�місяця ..........19��рн.�50��оп.

на�6�місяців ..........39��рн.�00��оп.

на�12�місяців ........78��рн.�00��оп.

на�місяць................21��рн.�50��оп.

на�3�місяця ............64��рн.�50��оп.

на�6�місяців ........129��рн.�00��оп.

на�12�місяців ......258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни

на�місяць ..............10��рн.�90��оп.

на�3�місяця ..........32��рн.�10��оп.

на�6�місяців ..........62��рн.�55��оп.

на�12�місяців ......123��рн.�90��оп.

на�місяць................40��рн.�90��оп.

на�3�місяця ..........122��рн.�10��оп.

на�6�місяців ........242��рн.�55��оп.

на�12�місяців ......483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � � п р о в о д и т ь с я � � в � � р е д а � ц і ї
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 353-10

Ïîåòè÷í³ òàºìíèö³
ñåðöÿ
Сьо одні ми знайомимо
читачів "Хрещати а" із
творчістю Ніни Ц анової.
Ніна — філоло , тобто з
літерат рним словом зав-
жди "на ти". Головне ж в
її поезіях — щирість по-
ч ттів і здатність о орн ти
всі переживання жіночо о
серця вл чним поетичним
словом.

Я латаття

Дотор нися до мене,
Я латаття, вві сні.
Подар й навіжене
Обіцяння мені
Незаб те і давнє,
Нездійсненне й просте,
Нахилившись востаннє,
Мов латаття сте.

У серпневом тілі,
В пряних водах річо
На адай заметілі
Білосніжних віто .
Прошепчи, дотор н вшись,
Я латаття, с ажи,
Що прийшов, поверн вшись,
І любов засл жи.

Смертельний ріх

Ми схожі т ою з тобою,
Холодний листопад ж рби.
Ти знов хитаєш оловою
Калини, лена чи верби,
І дорі аєш, що безпечна
Та ще й довірлива між тих,
З им спіл ватись недоречно,
З им оворить — смертельний

ріх.
І довіряти ом — оре.
І співч вати — нема ірш.
З им розмовляти в оридорі
Хвилин можна і не більш.
І, відійшовши, б вши чемним,
Заб ти все, в чім сповідавсь
Той чолові з ріхом

смертельним,
Я ом він давно продавсь.

Я що молився

Ти — незнайомець і ровин а.
С мна історія з життя.
Моя вчорашня половин а.
Сьо одні — давність поч ття.

Ти і надія, і триво а,
Безмежна радість, жалю мить,
Моя земна пересторо а,
Я а т рб є і болить.

І що ти с ажеш на визнання,
Невже лиш сміш жалю
Знов подар єш на прощання,
С азавши: “Я сіх люблю”.

І проженеш мою с орбот ,
Що береж , немов талан.
Зазначиш тихо: “Та про що ти?
Я ий там біль, я ий обман?

Молились там лише простори.
Не я про вірність шепотів,
А сосни, що, мов оридором,
Нас проводжали й травень млів”.

Ти, мій хороший, помилився,
Ж рба не плинна, я рі а.
Я що насправді помолився,
То ара б де не тяж а.

А. Ц.
В очі холод ляне
Із твоїх очей,
І зима настане
Із одних ночей.

Лиш нас пиш брови,
Гнівом обпечеш,
За блю під ов
Щастя, що несеш.

Не дивися різно,
Очі рижані
Дар вати пізно
Доро ій мені.

Гір ий мед

Не за ад ю наперед,
П’ю ір ий і незвичний мед.
Та ще плаваю в вишині,
Я набридне ходить мені.
І спіл юся із добою,
Що веде мене за собою.
Устеляють доро дальню
Чорнобривці рясні са ральні.
І ір ий з чорнобривців мед
П’ю, не знаючи наперед,
Що от є доро а, маю
Лише те, що не трачаю.
А в сад , моєм сад
Розливається ніч в мед
У ір ом . Тебе нема.
Все — ір е. Навіть я сама.

Зайва ноша

Поміж нами — зима,
Холод вітр , пороша,
І найважча с ма
Поч ттів. Зайва ноша.
Час настав розійтись
В різні бо и без т и
В далечінь, дись,
Щоб не стрітися вдр е.

Не ш ай сон-трав
В попелищі любові.
Поче ай на нов
У весняній обнові.

Холоди рижані
Нам нашіпт ють чно:
Відійшли справжні дні,
А поперед — шт чні.

Поміж нами — стіна
Немин чої долі.
Забл ала вона,
У за ритом олі.
Сні пав на лице,
Мов відвертість холодна.
Прощавай. Слово це
Наймиліше сьо одні.

Заб ваю

Все заб ваю, заб ваю,
Крізь сито сію, я л с ,
Слова, надії, ніч м’я ,
Що, сміхаючись, з адаю
Не раз, не двічі на ві .

І, засинаючи самотньо,
Поч ю близь о, поряд, т т
Знайомий подих, доти п т,
І їхню ла ідн безодню,
І їхню визначен с ть.

Все заб ваю й не аю.
Втрачаю олос серед віт
Б з ових заростей і цвіт
Йо о явно дихаю,
І залишаю в серці слід.

Любов

Прийшла любить,
А очі плач ть.
Стомились бачити бід .
Прийшла любити, не ходяча,
Але прийшла й не відійд .
Дов ола синьо-волош ові
Й червоно-ма ові поля,
Жита, що шепч ть олис ові,
Свята дов олишня земля.
Хто т т ходив іще? Та ожен,
Хто опинявся поміж нас.
Земля заб тися не може
Ні о о з тих, хто жив свій час.
Хто пла ав, бавився, сміявся,
Носив хрести свої тяж і,
Хто еть пішов, а хто подався
Ш ати щастя. Неле і
Доро и пройдено, стежини
Кр ом протоптано. Ід
Любити ожно о щоднини,
Хай на свою любить бід .

***
Б д ть іще триво и,
Б де зима й тепло.
Стане в д ші розло о
Та , я ще не б ло.
І засміються зорі,
Гори по лян ть низ,
Де на своїй опорі
Кожна стеблина с різь.
Де не зламає вітер
Дов е тон е ілля,
Знов з’явлюся в світі,
Начебто немовля.
Все подив є д же:
Степ, що не спить вночі,
Місяць, що о о мр жить,
Сонце, я хліб в печі.
Море, де тон ть хмари,
Хмари, де дощ пливе,
Люди, що ращі стали,
Їхнє життя нове

ЧЧ ТТ ИИ ВВ ОО Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 30 ëèñòîïàäà
ОВНИ, я що не вдається з притаманною вам твердолобістю пробити

м р переш од і дося ти мети, відійдіть... і винахідливо зробіть під оп до
неприст пної цитаделі. Вечір принесе стабільність, одна майте на ва-
зі, що стиль стос н ів з дея ими людьми ардинально зміниться.
ТЕЛЬЦІ, рано видасться нестабільним, посилиться знервованість, в

цей час остаточно змінюється стиль партнерсь их стос н ів. Люди, я і,
на ваш д м , пройшли випроб вання, залишаться пор ч надов о. Ува-
а самотнім, зневіреним в спішном пош пари: відтепер точно зна-
тимете, о о ш ати.
БЛИЗНЯТА б д ть зм шені тримати в полі зор домашні справи,

сл жбові обов’яз и. Нічо о ново о не розпочинайте, риб а, я ви впо-
добали, постійно зриватиметься з ач а. Уни айте онфлі тних сит ацій.
Питання, що стан ть предметом острої полемі и, швидше за все та і
залишаться без відповіді, з неприємним осадом. Зате вечір се ле о
розставить по своїх місцях, в аже лобальний шлях до правильних дій.
РАКИ, посидьте спо ійно, від то о б де більше ористі всім. А зан -

ритесь мет шню, влаштов ватимете чні дис сії чи “розбори польо-
тів” — лише змарн єте сили та час, я их вам ніхто не омпенс є. Ве-
чір присвятіть домашнім проблемам, з ними пощастить впоратись на
відмінно, що позитивно позначиться і на здоров’ї.
ЛЕВИ, вранці через необачність можете недолічитися рошей або

я ихось дрібних речей, вам б де с ладно врах вати всі деталі сит ації
і звести дебет із редитом. Від ладіть по п и та фінансові взаємороз-
рах н и, відмовтеся від починань і займіться р тинними справами. На-
при інці дня все нормаліз ється, надійде потрібна інформація, що по-
сприяє творчій реалізації, ви онанню обов’яз ів та обіцяно .
ДІВИ, при от йтеся до спалах не ативних емоцій і не впадайте від-

чай, оли потрібний ефе т діставатиметься ціною вели их з силь. На-
віть н льовий наслідо від діяльності чи не ативний рез льтат завжди
має свої плюси. Обмежтеся повся денними лопотами, а в інці дня
спроб йте знов попрацювати, по-новом оцінивши сит ацію.
ТЕРЕЗИ, до обід (від неділі) ви приречені долати армічн см .

Смиренно займайтеся різними дрібницями, виправляйте помил и та
за інч йте розпочаті справи. Ввечері “розпо одиться”, засяє сонце да-
чі, тож можна зосередитися на власних інтересах. Лише врахов йте о-
лишні помил и, аби не наст пити знов на ті самі раблі.
СКОРПІОНИ, перша половина дня видасться с мб рною. Непо оїти-

м ть сит ації, що зваляться, я рім серед ясно о неба. Посилиться
зневіра власних силах, долатиме песимізм стосовно майб тньо о.
Уни айте вдень важливих заходів, а ввечері повіють щасливі вітри і по-
рад ють принципово новим етапом подр жніх стос н ах.
СТРІЛЬЦІ третій день долають риз , а цей процес без збит ів не

минає. Одна не поспішайте бити на сполох, я що бажаний рез льтат
недосяжний, домовленості летять ш ереберть. Нама анням прояснити
с ть, відстояти правд або внесенням поправо ви ризи єте лише за-
острити сит ацію. Не мозольте очі ерівництв , тихіше їдеш — далі б -
деш... Зате ввечері все с ладатиметься ч дово, професійній сфері,
ар’єрних пра неннях ви пере ортаєте нов сторін ...
КОЗОРОГИ, не переймайтеся перспе тивою, нічо о ново о не заті-

вайте, іна ше швид о по р знете дрібницях, за бите нит д мо і
втратите надійні орієнтири. Причина — непро нозованість обставин та
б нтарсь ий настрій людей. Я що ж се-та и безповоротно запл таєте-
ся, не сми айтеся і доче айтеся вечора, оли все стане на свої місця.
ВОДОЛІЇ, при от йтесь чистити ав ієві стайні сл жбових, матері-

альних справах, стос н ах: заняття неприємне, але діватися ніде. Ви-
правляйте помил и по арячих слідах, заповнюйте проґалини одраз .
Лише за деталями та “мі рос опічними аналізами” не проп стіть олов-
но о. Увечері завітає і попестить дача, тож проведіть цей бла одатний
час олі відданих др зів чи людей висо ої д ховної льт ри.
У РИБ день промайне в битвах за першість інтересів. Одна вас слід

розчар вати: перемо и не б де, остаточний рах но — нічия. З обопіль-
ним виснаженням енер орес рсів. Отже, знаючи цей про ноз, можна
прибор ати пих і ни н ти р йнівних с тичо , а ввечері на позитивній
хвилі домо тися бажано о.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5…—8°Ñ, âíî÷³
+2…—10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ +3...+5°Ñ, íà
ñõîä³ êðà¿íè —1…—3°Ñ, âíî÷³  —3…—5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
—6…—10°Ñ, âíî÷³ —8…—11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —8…—10°Ñ, âíî÷³ —11…—12°Ñ. 

Ñüîãîäí³
Ãðèãîð³é Çèìîïîêàæ÷èê. Íà Ãðèãîð³ÿ ãàðíà ïîãîäà — äî õîðîøî¿

çèìè, ïîãàíà ïîãîäà — äî ïîãàíî¿ çèìè. Öüîãî äíÿ â³äáóâàºòüñÿ ïå-
ðåõ³ä ñåðåäíüîäîáîâî¿ òåìïåðàòóðè ÷åðåç —5°Ñ. Ïî÷àòîê ñò³éêèõ
ìîðîç³â, ñí³ãîâîãî ïîêðèâó.

²ìåíèííèêè: 
Ãðèãîð³é, Çäîáèñëàâ, Ëàçàð, Ëþäîñëàâ, Ìèõà¿ë, Íèêîí, Ñòàíiñ-

ëàâ, Þñòèíà 
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