
Чисте місто — 
справа спільна

Своєрідний старт двомісячній кам�

панії з наведення ладу в столиці

України дав голова КМДА Володи�

мир Бондаренко, який у парку Вічної

Слави висадив ялиці. З журналістами

ділиться: практика для нього не нова,

адже за своє життя висадив кілька ти�

сяч дерев. "Ми прийшли сюди, де і

так не дуже брудно, щоб чисто сим�

волічно розпочати двомісячник з

благоустрою та висадки дерев. Ми

повинні вичистити місто після тяж�

кої зими та підготувати до важливих

подій, які нас чекають попереду: 40

днів із дня загибелі Небесної Сотні,

Великдень, поминальні дні, а в пер�

спективі — день Києва",— зазначив

Володимир Бондаренко та додав, що

до такого екологічного виховання

потрібно долучати змалку. Тому на

наступний суботник очільник міськ�

адміністрації пообіцяв прийти разом

з онуками.

Закликають приєднатися до масо�

вого прибирання міста й столичні

комнуальники, адже проблем нако�

пичилося чимало, й усі їх власними

силами владнати не вдасться. "Ми

зробили свій перший крок у цього�

річному двомісячнику — розпочали

зачищення території Києва від сміт�

тя, що накопичилося за зиму. У кож�

ному районі створений штаб, визна�

чені локації, де працюють комуналь�

ники. Звернулися до нас і багато ки�

ян, які також захотіли взяти участь у

суботнику. Сподіваємось, що таких

небайдужих мешканців ставатиме все

більше",— наголошує директор Де�

партаменту міського благоустрою та

збереження навколишнього середо�

вища Сергій Садовой.

До речі, на генеральне прибирання

території столиці в суботу, 22 березня,

вийшло майже 47 тисяч осіб, 1224 ор�

ганізації, установи, підприємства різ�

них форм власності. Найактивніше

наводили лад в Дарницькому райо�

ні — там до загальноміської толоки

долучилося 12 тисяч осжб.

Як зазначив Сергій Садовой, очи�

щення території міста — це лише по�

чаток наведення ладу в столиці Укра�

їни. Так, вже найближчим часом КП

"Київзеленбуд" візьметься за висадку

дерев, кущів, квітів, зрізання сухосто�

їв та омели. А от КК "Київавтодор"

опікуватиметься ямковим ремонтом

та асфальтуванням. ЖЕКи та РДА,

окрім прибирання прибудинкових те�

риторій, візьмуться за ремонт дитячих

і спортивних майданчиків. Готується

столиця й до початку пляжного сезо�

ну — КП "Плесо" вже розпочало очи�

щення водойм та пляжної смуги.

Загалом під час толоки прибрали

від побутових відходів 2 тисячі гекта�

рів парків, скверів та зелених зон. Ви�

садили 600 кущів та близько 400 де�

рев (клени, дуби, ялинки, липи, го�

робини, акації). 3700 сіянців сосни

висадило Дарницьке лісопаркове

господарство.

Спільними зусиллями мешканців

столиці та комунальників у місті лік�

відували 88 сміттєзвалищ, найбільше

у Святошинському районі — 26. Ви�

везено 17355 кубометрів побутових

відходів.

Працівники КК "Київавтодор"

очистили від піскозмету приблизно

270 км доріг.

Нагадаємо, що за ініціативою Во�

лодимира Бондаренка протягом вес�

няного двомісячника із благоустрою

локальні толоки відбуватимуться у

кожному районі. Також комунальни�

ки вже готуються до організації най�

масштабнішої толоки 12 квітня — у

День довкілля �

Заява голови Київської міської державної
адміністрації Володимира Бондаренка

Øàíîâí³ ñï³âãðîìàäÿíè!

Íà òë³ çîâí³øíüî¿ ³íòåðâåíö³¿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê íà íàøó çåìëþ

ùîäåííî ³ ùîõâèëèííî òî÷èòüñÿ ³ âíóòð³øíÿ â³éíà — ³íôîðìàö³é-

íà äèâåðñ³ÿ. Âîíà íå ìåíø çàãðîçëèâà, áî ìåòà ¿¿ — çàäóðèòè ëþ-

äÿì ãîëîâó, ðîçêîëîòè ñóñï³ëüñòâî òà ñ³ÿòè ñóìí³âè.

ß, Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî, ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ñòàâ îäíèì ³ç îá'ºêò³â òàêî¿ ñïëàíîâàíî¿, çàçäàëåã³äü

áðåõëèâî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ àòàêè, ÿêà òðèâàº íå îäèí äåíü. Çðîçóì³-

ëî, ùî ãîëîâíîþ ìåòîþ òàêî¿ ïðîâîêàö³¿ º äèñêðåäèòàö³ÿ íå ïðîñ-

òî Áîíäàðåíêà, à íîâî¿ âëàäè ó ì³ñò³ Êèºâ³. Àäæå ç ïåðøîãî äíÿ

ñâîº¿ ðîáîòè íà ö³é ïîñàä³ ÿ ðîçïî÷àâ òîòàëüíó ðåâ³ç³þ ä³ÿëüíîñò³

óñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â àäì³í³ñòðàö³¿, àáè âèÿâèòè ÿâíèõ ³ ò³-

íüîâèõ êîðóïö³îíåð³â òà ïðèñ³êòè ðîêàìè ïðîöâ³òàþ÷èé äåðèáàí.

Âîäíî÷àñ ÿ çàïðîïîíóâàâ óñ³ áåç âèíÿòêó êàäðîâ³ ð³øåííÿ îáãî-

âîðþâàòè ïóáë³÷íî, ïðîâîäèòè ÷åðåç Ëþñòðàö³éíèé êîì³òåò òà

îïðèëþäíþâàòè ñïèñêè çà äîïîìîãîþ ÇÌ². Ìî¿ ïðèíöèïè ó öüî-

ìó ïèòàíí³: äîñâ³ä ðîáîòè, ôàõîâ³ñòü, ÷åñí³ñòü. ß â³äñ³ê áóäü-ÿê³

ñïðîáè êóëóàðíèõ ïðèçíà÷åíü, ÷èì, áåçïåðå÷íî, ïîëàìàâ ïëàíè

áàãàòüîì, õòî ïðàãíóâ çì³íèòè íà ïîñàäàõ îáëè÷÷ÿ, íå çì³íþþ÷è

ñèñòåìíèé äåðèáàí. Öÿ ðîçâîðóøåíà ìíîþ êóïêà øàõðà¿â âèð³øè-

ëà âðÿòóâàòèñÿ òèì, ùî ïîñò³éíî ðîçïîâñþäæóº áðåõíþ. Çîêðåìà

ïî÷àëè øèðèòèñÿ ÷óòêè, í³áè ÿ ïðèçíà÷àþ ðîäè÷³â íà ïîñàäè ó

ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ. Çàïåâíÿþ âñ³õ — öå â³äâåðòà áðåõíÿ! Æîäíî-

ãî ðîäè÷à íà æîäíó ïîñàäó íàâ³òü íå áóëî ðåêîìåíäîâàíî!

Àáè ïðèñ³êòè ö³ íàêëåïè òà ïîêàðàòè çëîâìèñíèê³â, ÿ áóäó ³í³ö³-

þâàòè ïåðåâ³ðêó êîæíîãî êàíäèäàòà íà ïîñàäó â ðàéîíàõ ùîäî ðî-

äèííèõ çâ'ÿçê³â ç³ ìíîþ. Âîäíî÷àñ çâåðíóñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ

îðãàí³â, àáè âîíè âèÿâëÿëè íàêëåïíèê³â òà êàðàëè çã³äíî ç ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì.

Àëå íàéñòðàøí³øå, ùî ö³ øàõðà¿ âì³ëî ìàí³ïóëþþòü ñâ³äîì³ñòþ

ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè òðàã³÷í³ äí³ ïðîòèñòîÿííÿ íà Ìàéäàí³ ³ áîÿ-

òüñÿ çíîâó áóòè îøóêàíèìè. Âîíè, ïðèêðèâàþ÷èñü ãàñëàìè, ñ³þòü

ñóìí³âè ñåðåä ãðîìàäÿí.

Çâåðòàþñÿ äî êîæíîãî ç âàñ, õòî ïðîéøîâ ãîðíèëî áîðîòüáè ³

âèñòîÿâ: áóäüòå ïèëüíèìè! Áî çëî óì³ëî çì³íþº ñâîþ ëè÷èíó, íå

ïåðåñòàþ÷è áóòè çëîì! Óñ³ ò³ ñòðàøí³ äí³ ³ íî÷³ áîðîòüáè ÿ áóâ

ðàçîì ç âàìè, íå õîâàâñÿ, íå áîÿâñÿ. Ñòîÿâ, â³ä÷óâàþ÷è âàøå ïëå-

÷å, êîëè íàñ â³äò³ñíÿâ "Áåðêóò", ãð³âñÿ óíî÷³ á³ëÿ áàãàòòÿ, êîëè áó-

ëè ìîðîçè, ³ íå ï³øîâ ³ç Ìàéäàíó, êîëè ïî÷àëè ñòð³ëÿòè. Ùîá çà-

õèñòèòè ì³òèíãóâàëüíèê³â â³ä øòóðìó, ÿ êóïèâ ÷îòèðè ñòàð³ âàí-

òàæ³âêè, îôîðìèâ ¿õ íà ñåáå (àáè íå ï³äñòàâëÿòè í³êîãî) ³ ïîñòà-

âèâ â óðÿäîâîìó êâàðòàë³ ïåðåä ðÿäàìè ì³ë³ö³¿. Íà ìåíå îäðàçó

ðåæèì çàâ³â êðèì³íàëüíó ñïðàâó, ³ ïîêàðàííÿì ìàëî áóòè äî ï'ÿò-

íàäöÿòè ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ. Àëå ÿ ðîáèâ öå ñâ³äîìî òà ãîòîâèé áóâ

äî âñüîãî!

Òåïåð ö³ ïðîéäèñâ³òè ó ñâî¿õ ³íôîðìàö³éíèõ â³éíàõ ðîçïîâñþ-

äæóþòü áðåõíþ, í³áèòî ÿ ìàþ ö³ëèé àâòîïàðê. Ñõàìåí³òüñÿ ³ ïî-

á³éòåñü Áîãà! Ö³ âàíòàæ³âêè çãîð³ëè ï³ä ÷àñ ïðîòèñòîÿíü! Íàâ³òü ó

òàêèõ, ÿê âè, ìàº áóòè õî÷ êðàïëÿ ñîâ³ñò³.

Ò³ëüêè ïðîéäèñâ³ò àáî ïðîâîêàòîð ìîæå ãîâîðèòè, ùî ï³ñëÿ

âñüîãî ïðîéäåíîãî ³ ïåðåæèòîãî ÿ âäàâñÿ á äî òàêîãî äåøåâîãî ´å-

øåôòó, ÿê ïðèçíà÷àòè ðîäè÷³â, ïðîäàâàòè ÿê³ñü äîçâîëè ÷è áðóä-

íèòèñÿ îá ÿêåñü ïðèì³òèâíå âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà.

Õî÷ó ñêàçàòè êîæíîìó òàêîìó áðåõóíó, ùî â óìîâàõ çàãðîçè

â³éíè âè ïåðåòâîðþºòåñÿ íà çëî÷èíö³â ó ïåðøó ÷åðãó ïåðåä ñâî-

¿ìè ðîäè÷àìè ³ áëèçüêèìè. Áî âè ðîçõèòóºòå ñóñï³ëüñòâî, ñ³ºòå ñóì-

í³âè ³ ðóéíóºòå íàøó ìîíîë³òíó ºäí³ñòü, íàðîäæåíó Ìàéäàíîì. Âè

ðîáèòå íàñ á³ëüø âðàçëèâèìè ïåðåä çîâí³øí³ì âîðîãîì. Àëå âàì

öå íå âäàñòüñÿ! ßêùî ëþäè çìîãëè çäîëàòè òàêèé ñòðàøíèé ðå-

æèì, òî òàêó ìîðàëüíî çäð³áí³ëó ïîëîâó ðîçêóñÿòü ³ âèïëþíóòü äî-

ñèòü øâèäêî!

Âîäíî÷àñ çàïåâíÿþ: â³ä íàì³÷åíî¿ ìåòè íå â³äñòóïëþ! Òîðãóâàòè

ïîñàäàìè íå äàì! Êîðóïö³éí³ ñõåìè áóäå âèêðèòî ³ çíèùåíî!

Володимир БОНДАРЕНКО

Новий погром у Київраді
Íåâ³äîì³ âëàøòóâàëè ïîãðîì ó áóä³âë³ ÊÌÄÀ. Öüîãî ðàçó æåð-

òâîþ âàíäàë³â ñòàëà ñåñ³éíà çàëà òà ê³ëüêà êàá³íåò³â íà ÷åòâåðòîìó

ïîâåðñ³. Áóëè ïîøêîäæåí³ ñò³íè áóä³âë³, çðóéíîâàíå åëåêòðîííå

îáëàäíàííÿ, çîêðåìà ñèñòåìà "Ðàäà", ïðèçíà÷åíà äëÿ ãîëîñóâàííÿ

äåïóòàò³â. Çíèêëè ê³ëüêà êîìï'þòåð³â. Íàâ³òü îõîðîíà áóä³âë³, ùî

ñêëàäàºòüñÿ ³ç ì³òèíãóâàëüíèê³â Ìàéäàíó, äèâóºòüñÿ áåçëàäó, ùî

ç'ÿâèâñÿ âíî÷³. Ñâ³äê³â ñêîºííÿ çëî÷èíó íåìàº, âæå âèêëèêàí³ åêñ-

ïåðòè ³ç ì³ë³ö³¿.

Ìèêîëà Êîëåñíèê, êåðóþ÷èé ñïðàâàìè Êè¿âðàäè, ðîçïîâ³â: "Íå-

â³äîì³ ðóéíóþòü ìàéíî êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè. Á³ëüø³ñòü ³ç ïðåäñòàâíè-

ê³â Ìàéäàíó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó áóä³âë³, ñàì³ íå ìîæóòü ñêàçàòè, ùî

âîíè òóò ðîáëÿòü. ßê ì³ñòî ìîæå ãîòóâàòèñÿ äî âèáîð³â òà çàáåçïå-

÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ óñüîãî êîìïëåêñó? Âàæêî ñêàçàòè. Ïîêè íå

áóäå ñòâîðåíî ºäèíèé öåíòð óïðàâë³ííÿ òà âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìà-

äÿí, ìè íå çìîæåìî ïðîâåñòè ðåìîíò".

Ïåðåä òèì, ÿê ïðåäñòàâíèêè âëàäè çóì³ëè ïðîáðàòèñÿ íà ì³ñöå

ïîä³¿, ñàìîîáîðîíà âèâåëà ç ïðèì³ùåííÿ Êè¿âðàäè ê³ëüêà îñ³á ó íå-

òâåðåçîìó ñòàí³ �

Íîâèíè
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Киян закликають щосуботи долучатися 
до масштабного прибирання території столиці

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

З
има, що минула, для киян стала непростою у всіх
сенсах. Тож тепер відновлювати порядок у столиці
України міська влада кличе всіх небайдужих. Два
місяці щосуботи комунальні служби наводитимуть

лад на всій території міста. Розпочали цієї суботи, 22 бе$
резня, з масового прибирання сміття. На черзі — висадка
дерев, квітів, асфальтування доріг, очищення водойм.

На��енеральне�прибирання�території�столиці�в�с�бот��вийшло�майже�47�тисяч�осіб,�1�224�ор�анізації,��станови,�підприємства
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 29 (1298)

ВІВТОРОК,
25 березня
2014 року

Хрещатик 2 25 березня 2014 року

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва основних засобів

Рішення Київської міської ради № 53/9641 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,

пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи звернення Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 05 лютого 2013 року № 061

1132/05), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва основні за-
соби за альною вартістю 29326064,00 рн. та
передати їх до сфери правління Голосіїв-
сь ої, Дарниць ої, Деснянсь ої, Оболонсь ої,
Печерсь ої, Подільсь ої, Святошинсь ої, Со-
лом'янсь ої, Шевчен івсь ої районних в місті
Києві державних адміністрацій з ідно з пере-
лі ом, зазначеним додат до цьо о рішен-
ня.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-

ції) спільно з Департаментом охорони здо-
ров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) та районними в місті Києві державними
адміністраціями здійснити в становленом
поряд приймання-передач основних засо-
бів з ідно з п н том 1 цьо о рішення.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Додато
до рішення Київради

02.10.2013 ро № 53/9641

Перелік основних засобів,
які зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста

Києва та передаються до сфери управління Голосіївської, 
Дарницької, Деснянської, Оболонської, Печерської, 

Подільської, Святошинської, Солом'янської, 
Шевченківської районних 

в місті Києві державних адміністрацій

17. Аналізатор
гематологічний
автоматичний RT�7600

шт. 2 59890,00 119780,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

18. Апарат для
вимірювання рівня
глюкози/холестерину в
крові Easy Touch

шт. 4 1500,00 6000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

19. Аналізатор сечі DIRUI H�
100

шт. 2 10800,00 21600,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

20. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД
100"

шт. 20 14700,00 294000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

21. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з
балансиром на рівні
очей, з вимірювальною
рейкою, CE, клас III
(7117021994)

шт. 50 6000,00 300000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

22. Ваги для
новонароджених
електронні, Romed

шт. 30 875,00 26250,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

23. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП

шт. 72 1200,00 86400,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

24. Шафа медична 
ШМ�2с

шт. 8 2800,00 22400,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

25. Камера
ультрафіолетова для
зберігання стерильного
інструментарію

шт. 9 3290,00 29610,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

26. Холодильник Nord DX�
431�7010 R 600a

шт. 16 2183,50 34936,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

РАЗОМ: шт. 460 2231976,00

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

27. Комплекс
рентгенівський
цифровий
мамографічний
"МАДИС"

шт. 1 640000,00 640000,00 Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр № 1
Дарницького району м. Києва"

РАЗОМ: шт. 1 640000,00 640000,00

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

28. Сумка укладка лікаря шт. 150 4500,00 675000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

29. Набір інструментарію
для надання
невідкладної допомоги

шт. 14 5850,00 81900,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

30. Стерилізатор FN 400 шт. 19 11500,00 218500,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

31. Термостат (інкубатор)
FN 400

шт. 14 16650,00 233100,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

32. Пульсоксиметр ручний
Р10

шт. 50 5000,00 250000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

33. Електрокардіограф
HeartScreen 60G�
синхронний 12�
канальний ЕКГ з 3�х
канальним 58 мм
термопринтером

шт. 30 14700,00 441000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

34. Опромінювач
бактерицидний
пересувний ОБПе�225м

шт. 50 1550,00 77500,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

35. Фетальний доплер F10 шт. 22 2800,00 61600,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

36. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 15 10000,00 150000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

37. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим
регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 15 16200,00 243000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

38. Інгалятор
ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 15 4570,00 68550,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

39. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 2 19600,00 39200,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

40. Апарат для
мікрохвильової терапії
АМВТ�50 РАДМИР

шт. 2 32000,00 64000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

41. 27105 Базовий набір
COMBILIGHT® C 10
Офтальмоскоп та
отоскоп

шт. 36 2500,00 90000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

42. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 58 3500,00 203000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

43. Апарат для визначення
рівня цукру у крові
"CARE�G"

шт. 60 1020,00 61200,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

44. Аналізатор
гематологічний
автоматичний RT�7600

шт. 5 59890,00 299450,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

45. Апарат для
вимірювання рівня
глюкози/холестерину в
крові Easy Touch

шт. 12 1500,00 18000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

46. Аналізатор сечі DIRUI H�
100

шт. 12 10800,00 129600,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

№ Найменування
предмета закупівлі

Од.
виміру

Кількість Ціна за
одиницю
без ПДВ

(грн.)

Сума (грн.) Назва закладів

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

1. Сумка укладка лікаря шт. 60 4500,00 270000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

2. Набір інструментарію
для надання
невідкладної допомоги

шт. 13 5850,00 76050,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

3. Стерилізатор FN 400 шт. 3 11500,00 34500,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

4. Пульсоксиметр ручний
Р10

шт. 32 5000,00 160000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

5. Електрокардіограф
HeartScreen 60G�
синхронний 12�
канальний ЕКГ з 3�х
канальним 58 мм
термопринтером

шт. 13 14700,00 191100,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

6. Опромінювач
бактерицидний
пересувний ОБПе�225м

шт. 10 1550,00 15500,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

7. Фетальний доплер F10 шт. 8 2800,00 22400,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

8. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 5 10000,00 50000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

9. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим
регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 2 16200,00 32400,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

10. Інгалятор
ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 5 4570,00 22850,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

11. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 5 19600,00 98000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

12. Апарат для
мікрохвильової терапії
АМВТ�50 РАДМИР

шт. 3 32000,00 96000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

13. 27105 Базовий набір
COMBILIGHT® C 10
Офтальмоскоп та
отоскоп

шт. 35 2500,00 87500,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

14. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 10 3500,00 35000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

15. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704 в комплекті з
комплектом витяжних
шин Attuco, 0706

шт. 8 8000,00 64000,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва

16. Апарат для визначення
рівня цукру у крові
"CARE�G"

шт. 35 1020,00 35700,00 Поліклініка № 2 Голосіївського
району м. Києва
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47. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД
100"

шт. 32 14700,00 470400,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

48. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з
балансиром на рівні
очей, з вимірювальною
рейкою, CE, клас III
(7117021994)

шт. 30 6000,00 180000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

49. Ваги для
новонароджених
електронні, Romed

шт. 15 875,00 13125,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

50. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП

шт. 20 1200,00 24000,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

51. Шафа медична ШМ�2с шт. 6 2800,00 16800,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

52. Камера
ультрафіолетова для
зберігання стерильного
інструментарію

шт. 21 3290,00 69090,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

53. Камера
ультрафіолетова для
зберігання медичного
стерильного
інструмента "Мобіл
плюс"

шт. 25 3980,00 99500,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

54. Холодильник Nord DX�
431�7010 R 600a

шт. 6 2183,50 13101,00 Поліклініка № 1 Деснянського
району м. Києва

РАЗОМ: шт. 736 4290616,00

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

55. Комплекс
рентгенівський
діагностичний "КРАС"
(комплекс
рентгенівський
діагностичний
"МЕДИКС" на два робочі
місця (2�е та 3�е) на
основі універсального
штативу)

шт. 1 694500,00 694500,00 Центральна районна поліклініка
Оболонського району м. Києва

РАЗОМ: шт. 1 694500,00 694500,00

56. Комплекс
рентгенівський
цифровий
мамографічний
"МАДИС"

шт. 1 640000,00 640000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

57. Сумка укладка лікаря шт. 60 4500,00 270000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

58. Набір інструментарію
для надання
невідкладної допомоги

шт. 7 5850,00 40950,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

59. Набір пробних
окулярних лінз, оправа
пробна універсальна

шт. 7 3800,00 26600,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

60. Стерилізатор FN 400 шт. 11 11500,00 126500,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

60. Стерилізатор AT 300 шт. 16 9500,00 152000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

61. Термостат (інкубатор)
FN 400

шт. 15 16650,00 249750,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

62. Пульсоксиметр ручний
P10

шт. 8 5000,00 40000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

63. Електрокардіограф
HeartScreeN 60G�
синхронний 12�
канальний ЕКГ з 3�х
канальним 58 мм
термопринтером

шт. 9 14700,00 132300,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

64. Опромінювач
бактерицидний
пересувний ОБПе�225м

шт. 19 1550,00 29450,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

65. Світильник оглядовий,
спіральний, на підставці
з колесами, ML 60

шт. 14 5000,00 70000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

66. Фетальний доплер F10 шт. 10 2800,00 28000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

67. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 11 10000,00 110000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

68. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим
регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 12 16200,00 194400,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

69. Інгалятор
ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 12 4570,00 54840,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

70. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 11 19600,00 215600,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

71. Апарат для
мікрохвильової терапії
АМВТ�50 РАДМИР

шт. 11 32000,00 352000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

72. 27105 Базовий набір
COMBILIGHT® C 10
Офтальмоскоп та
отоскоп

шт. 61 2500,00 152500,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

73. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 47 3500,00 164500,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

74. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704

шт. 9 2200,00 19800,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

75. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704 в комплекті з
комплектом витяжних
шин Attucho, 0706

шт. 7 8000,00 56000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

76. Апарат для визначення
рівня цукру у крові
"CARE�G"

шт. 70 1020,00 71400,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва

77. Апарат для
вимірювання рівня
глюкози/холестерину в
крові Easy Touch 

шт. 14 1500,00 21000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

78. Аналізатор сечі DIRUIH�
100 

шт. 13 10800,00 140400,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

79. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД
100" 

шт. 30 14700,00 441000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

80. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з
балансиром на рівні
очей, з вимірювальною
рейкою, CE, клас III
(7117021994) 

шт. 36 6000,00 216000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

81. Ваги для
новонароджених
електронні, Romed 

шт. 25 875,00 21875,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

82. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП 

шт. 21 1200,00 25200,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

83. Шафа медична ШМ�2с шт. 10 2800,00 28000,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

84. Камера
ультрафіолетова для
зберігання стерильного
інструментарію 

шт. 13 3290,00 42770,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

85. Камера
ультрафіолетова для
зберігання медичного
стерильного
інструмента "Мобіл
плюс" 

шт. 16 3980,00 63680,00 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

86. Холодильник Nord DX�
431�7010 R 600a 

шт. 27 2183,50 58954,50 Поліклініка № 1 Оболонського
району м. Києва 

РАЗОМ: 633 4255469,50 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
87. Сумка укладка лікаря шт. 21 4500,00 94500,00 Поліклініка № 1 Печерського

району м. Києва

88. Термостат (інкубатор)
E№ 400

шт. 4 16650,00 66600,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

89. Пульсоксиметр ручний
Р10

шт. 8 5000,00 40000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

90. Електрокардіограф
HeartScree№ 60G�
синхронний 12�
канальний ЕКГ з 3�х
канальним 58 мм
термопринтером

шт. 1 14700,00 14700,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

91. Опромінювач
бактерицидний
пересувний ОБПе�225м

шт. 16 1550,00 24800,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

92. Світильник оглядовий
спіральний, на підставці
з колесами, ML�60

шт. 3 5000,00 15000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

93. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим
регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 1 16200,00 16200,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

94. Інгалятор
ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 1 4570,00 4570,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

95. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 2 19600,00 39200,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

96. 27105 Базовий набір
COMBILIGHT® C 10
Офтальмоскоп та
отоскоп

шт. 56 2500,00 140000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

97. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 19 3500,00 66500,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

98. Комплекти шин Fttucho,
матеріал � неопрен,
0704

шт. 11 2200,00 24200,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

99. Комплекти шин Fttucho,
матеріал � неопрен,
0704 в комплекті з
комплектом витяжних
шин Attuco, 0706

шт. 6 8000,00 48000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

100. Апарат для визначення
рівня цукру у крові
"CARE�G"

шт. 56 1020,00 57120,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

101. Аналізатор
гематологічний
автоматичний RT�7600

шт. 1 59890,00 59890,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

102. Апарат для
вимірювання рівня
глюкози/холестерину в
крові Easy Touch

шт. 5 1500,00 7500,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

103. Аналізатор сечі DIRUI H�
100

шт. 6 10800,00 64800,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

104. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД
100"

шт. 56 14700,00 823200,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

105. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з
балансиром на рівні
очей, з вимірювальною
рейкою, CE, клас III
(7117021994)

шт. 10 6000,00 60000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

106. Ваги для
новонароджених
електронні, Romed

шт. 6 875,00 5250,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

107. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП

шт. 15 1200,00 18000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

108. Шафа медична ШМ�2с шт. 15 2800,00 42000,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

109. Камера
ультрафіолетова для
зберігання стерильного
інструментарію

шт. 9 3290,00 29610,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва
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110. Камера
ультрафіолетова для
зберігання медичного
стерильного
інструмента "Мобіл
плюс"

шт. 2 3980,00 7960,00 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

111. Холодильник Nord 
DX�431�7010 R 600a

шт. 7 2183,50 15284,50 Поліклініка № 1 Печерського
району м. Києва

РАЗОМ: 337 1784884,50

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

112. Стерилізатор FN 400 шт. 12 11500,00 138000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

113. Стерилізатор FN 300 шт. 14 9500,00 133000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

114. Термостат (інкубатор)
EN 400

шт. 14 16650,00 233100,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

115. Пульсоксиметр ручний
Р10

шт. 19 5000,00 95000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

116. Електрокардіограф 
HeartScreen 60G�син�
хронний 12�канальний
ЕКГ з 3�х канальним 
58 мм термопринтером

шт. 10 14700,00 147000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

117. Опромінювач бактери�
цидний пересувний 
ОБПе�225м

шт. 14 1550,00 21700,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

118. Фетальний доплер F10 шт. 4 2800,00 11200,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

119. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 5 10000,00 50000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

120. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим регулю�
ванням потужності
"УВЧ�60�"МедТеКо"

шт. 10 16200,00 162000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

121. Інгалятор ультразвуко�
вий ВУЛКАН�1

шт. 10 4570,00 45700,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

122. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 7 19600,00 137200,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

123. Апарат для мікрохви�
льової терапії АМВТ�50
РАДМИР

шт. 3 32000,00 96000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

124. 27105 Базовий набір
COMBILIGHT® C 10 Оф�
тальмоскоп та отоскоп

шт. 40 2500,00 100000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

125. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 28 3500,00 98000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

126. Апарат для визначення
рівня цукру у крові 
"CARE�G"

шт. 21 1020,00 21420,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

127. Аналізатор гематологіч�
ний автоматичний 
RT�7600

шт. 2 59890,00 119780,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

128. Апарат для вимірюван�
ня рівня глюкози/холес�
терину в крові Easy 
Touch

шт. 4 1500,00 6000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

129. Аналізатор сечі 
DIRUI H�100

шт. 4 10800,00 43200,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

130. Електрокардіограф три�
канальний "ЮКАРД 100"

шт. 15 14700,00 220500,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

131. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з балан�
сиром на рівні очей, з
вимірювальною рей�
кою, CE, клас III
(7117021994)

шт. 18 6000,00 108000,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

132. Ваги для новонародже�
них електронні, Romed

шт. 20 875,00 17500,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

133. Шафа медична ШМ�2с шт. 9 2800,00 25200,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

134. Камера ультрафіолето�
ва для зберігання сте�
рильного інструмента�
рію

шт. 4 3290,00 13160,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

135. Камера ультрафіолето�
ва для зберігання ме�
дичного стерильного
інструмента "Мобіл
плюс"

шт. 20 3980,00 79600,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

136. Холодильник Nord 
DX�431�7010 R 600a

шт. 12 2183,50 26202,00 Поліклініка № 3 Подільського
району м. Києва

РАЗОМ: 319 2148462,00

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

137. Комплекс
рентгенівський
цифровий
мамографічний
"МАДИС"

шт. 1 640000,00 640000,00 Центральна районна поліклініка
Святошинського району 
м. Києва

РАЗОМ: шт. 1 640000,00 640000,00

138. Комплекс
рентгенівський
діагностичний "КРАС"
(комплекс
рентгенівський
діагностичний
"МЕДИКС" на два робочі
місця (2�е та 3�е) на
основі універсального
штативу)

шт. 1 694500,00 694500,00 Поліклініка № 2 Святошинського
району м. Києва

РАЗОМ: шт. 1 694500,00 694500,00

139. Сумка укладка лікаря шт. 199 4500,00 895500,00 Поліклініка № 3
Святошинського району 
м. Києва

140. Набір інструментарію
для надання
невідкладної допомоги

шт. 15 5850,00 87750,00 Поліклініка № 3
Святошинського району 
м. Києва

141. Стерилізатор F400 шт. 10 11500,00 115000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

142. Стерилізатор FN 300 шт. 10 9500,00 95000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

143. Термостат (інкубатор)
EN 400

шт. 10 16650,00 166500,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

144. Пульсоксиметр ручний
P10

шт. 15 5000,00 75000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

145. Електрокардіограф
HeartScreeN 60G�
синхронний 12�
канальний ЕКГ з 3�х
канальним 58 мм
термопринтером

шт. 10 14700,00 147000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

146. Опромінювач
бактерицидний
пересувний ОБПе�225м

шт. 15 1550,00 23250,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

147. Світильник оглядовий
спіральний, на підставці
з колесами, ML�60

шт. 10 5000,00 50000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

148. Фетальний доплер F10 шт. 13 2800,00 36400,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

149. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 10 10000,00 100000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

150. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим
регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 10 16200,00 162000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

151. Інгалятор
ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 3 4570,00 13710,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

152. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 3 19600,00 58800,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

153. 27105 Базовий набір
COMBILIGHT® C 10
Офтальмоскоп та
отоскоп

шт. 105 2500,00 262500,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

154. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 16 3500,00 56000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

155. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704

шт. 15 2200,00 33000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

156. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704 в комплекті з
комплектом витяжних
шин Attuco, 0706

шт. 15 8000,00 120000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

157. Апарат для визначення
рівня цукру у крові
"CARE�G"

шт. 105 1020,00 107100,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

158. Аналізатор
гематологічний
автоматичний RT�7600

шт. 8 59890,00 479120,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

159. Апарат для
вимірювання рівня
глюкози/холестерину в
крові Easy Touch

шт. 9 1500,00 13500,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

160. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД
100"

шт. 15 14700,00 220500,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

161. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з
балансиром на рівні
очей, з вимірювальною
рейкою, CE, клас III
(7117021994)

шт. 30 6000,00 180000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

162. Ваги для
новонароджених
електронні, Romed

шт. 20 875,00 17500,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

163. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП

шт. 116 1200,00 139200,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

164. Шафа медична ШМ�2с шт. 15 2800,00 42000,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

165. Камера
ультрафіолетова для
зберігання стерильного
інструментарію

шт. 15 3290,00 49350,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

166. Камера
ультрафіолетова для
зберігання медичного
стерильного
інструмента "Мобіл
плюс"

шт. 10 3980,00 39800,00 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

167. Холодильник Nord DX�
431�7010 R 600a

шт. 17 2183,50 37119,50 Поліклініка № 3 Святошинського
району м. Києва

РАЗОМ: шт. 844 3822599,50

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

168. Сумка укладка лікаря шт. 55 4500,00 247500,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

169. Набір інструментарію
для надання
невідкладної допомоги

шт. 10 5850,00 58500,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

170. Набір
офтальмологічних
пробних окулярних лінз
"БІОМЕД"

шт. 11 3800,00 41800,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

171. Стерилізатор FN 400 шт. 6 11500,00 69000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

172. Стерилізатор FN 300 шт. 5 9500,00 47500,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

173. Термостат (інкубатор)
EN 400

шт. 5 16650,00 83250,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

174. Пульсоксиметр ручний
Р10

шт. 28 5000,00 140000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Юрченку Михайлу Івановичу 
на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 90/9678 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Юрченку Михайлу Івановичу на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому райо+
ні м. Києва та додані документи, а також інші звернення, заяви і скарги, враховуючи висновок Головного
управління містобудування та архітектури від 31.08.2012 № 11325/0/18+3/27+12, керуючись статтями 9, 118

175. Електрокардіограф
HeartScree№ 60G�
синхронний 12�
канальний ЕКГ з 3�х
канальним 58 мм
термопринтером

шт. 15 14700,00 220500,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

176. Опромінювач
бактерицидний
пересувний ОБПе�225м

шт. 35 1550,00 54250,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

177. Фетальний доплер F10 шт. 11 2800,00 30800,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

178. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 9 10000,00 90000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

179. Апарат для УВЧ�терапії
зі ступінчатим
регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 10 16200,00 162000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

180. Інгалятор
ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 15 4570,00 68550,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

181. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 15 19600,00 294000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

182. Апарат для
мікрохвильової терапії
АМВТ�50 РАДМИР

шт. 15 32000,00 480000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

183. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 10 3500,00 35000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

184. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704

шт. 8 2200,00 17600,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

185. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен,
0704 в комплекті з
комплектом витяжних
шин Attuco, 0706

шт. 4 8000,00 32000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

186. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД
100"

шт. 12 14700,00 176400,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

187. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП

шт. 70 1200,00 84000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

188. Шафа медична ШМ�2с шт. 15 2800,00 42000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

189. Камера
ультрафіолетова для
зберігання стерильного
інструментарію

шт. 15 3290,00 49350,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

190. Камера
ультрафіолетова для
зберігання медичного
стерильного
інструмента "Мобіл
плюс"

шт. 14 3980,00 55720,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

191. Апарат для визначення
рівня цукру у крові
"CARE�G"

шт. 60 1020,00 61200,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

192. Аналізатор
гематологічний
автоматичний RT�7600

шт. 10 59890,00 598900,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

193. Апарат для
вимірювання рівня
глюкози/холестерину в
крові Easy Touch

шт. 11 1500,00 16500,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

194. Аналізатор сечі DIRUI H�
100

шт. 10 10800,00 108000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

195. Механічні колонні ваги
Seca 711, 220 кг, з
балансиром на рівні
очей, з вимірювальною
рейкою, CE, клас III
(7117021994)

шт. 70 6000,00 420000,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

196. Ваги для
новонароджених
електронні, Romed

шт. 4 875,00 3500,00 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

197. Холодильник №ord DX�
431�7010 R 600a

шт. 31 2183,50 67688,50 Центральна районна поліклініка
Солом'янського району м. Києва

РАЗОМ: шт. 592 3855508,50

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

198. Комплекс
рентгенівський
цифровий
мамографічний
"МАДИС"

шт. 1 640000,00 640000,0
0

Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

199. Сумка укладка лікаря шт. 34 4500,00 153000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

200
.

Набір інструментарію
для надання
невідкладної
допомоги

шт. 10 5850,00 58500,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

201. Набір пробних
окулярних лінз,
оправа пробна
універсальна

шт. 11 3800,00 41800,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

202
.

Стерилізатор F№ 400 шт. 10 11500,00 115000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

203
.

Стерилізатор AT 300 шт. 14 9500,00 133000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

204
.

Термостат (інкубатор)
F№ 400

шт. 15 16650,00 249750,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

205
.

Пульсоксиметр
ручний P10

шт. 26 5000,00 130000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського району 
м. Києва

206. Електрокардіограф
HeartScree№ 60G�
синхронний 12�канальний
ЕКГ з 3�х канальним 58 мм
термопринтером

шт. 30 14700,00 441000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

207. Опромінювач
бактерицидний пересувний
ОБПе�225м

шт. 17 1550,00 26350,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

208. Світильник оглядовий,
спіральний, на підставці з
колесами, ML 60

шт. 11 5000,00 55000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

209. Фетальний доплер F10 шт. 5 2800,00 14000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

210. Апарат АНЭТ�50 М ТУ У
33.1�24487685�004:2007

шт. 5 10000,00 50000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

211. Апарат для УВЧ�терапії зі
ступінчатим регулюванням
потужності "УВЧ�60�
"МедТеКо"

шт. 7 16200,00 113400,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

212. Інгалятор ультразвуковий
ВУЛКАН�1

шт. 9 4570,00 41130,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

213. Апарат ультразвукової
терапії "УЗТ�1.01Ф�
МедТеКо"

шт. 6 19600,00 117600,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

214. Апарат для мікрохвильової
терапії АМВТ�50 РАДМИР

шт. 3 32000,00 96000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

215. Дихальні (респіраційні)
мішки для дорослих

шт. 28 3500,00 98000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

216. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен, 0704

шт. 12 2200,00 26400,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

217. Комплекти шин Attucho,
матеріал � неопрен, 0704 в
комплекті з комплектом
витяжних шин Attucho,
0706

шт. 11 8000,00 88000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

218. Апарат для визначення
рівня цукру у крові "CARE�
G"

шт. 45 1020,00 45900,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

219. Аналізатор гематологічний
автоматичний RT�7600

шт. 2 59890,00 119780,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

220. Апарат для вимірювання
рівня глюкози/холестерину
в крові Easy Touch

шт. 16 1500,00 24000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

221. Аналізатор сечі DIRUI H�100 шт. 20 10800,00 216000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

222. Електрокардіограф
триканальний "ЮКАРД 100"

шт. 5 14700,00 73500,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

223. Механічні колонні ваги Seca
711, 220 кг, з балансиром на
рівні очей, з
вимірювальною рейкою,
CE, клас III (7117021994)

шт. 29 6000,00 174000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

224. Ваги для новонароджених
електронні, Romed

шт. 21 875,00 18375,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

225. Кушетка процедурна з
регулюючим
підголовником КРП

шт. 31 1200,00 37200,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

226. Шафа медична ШМ�2с шт. 5 2800,00 14000,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

227. Камера ультрафіолетова
для зберігання стерильного
інструментарію

шт. 12 3290,00 39480,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

228. Камера ультрафіолетова
для зберігання медичного
стерильного інструмента
"Мобіл плюс"

шт. 21 3980,00 83580,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

229. Холодильник №ord DX�
431�7010 R 600a

шт. 18 2183,50 39303,00 Поліклініка № 2
Шевченківського
району м. Києва

РАЗОМ: шт. 490 3573048,00

230. Комплекс рентгенівський
діагностичний "КРАС"
(комплекс рентгенівський
діагностичний "МЕДИКС"
на два робочі місця (2�е та
3�е) на основі
універсального штативу)

шт. 1 694500,00 694500,00 Поліклініка № 3
Шевченківського
району м. Києва

РАЗОМ: шт. 1 694500,00 694500,00

Заступник міського голови + секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 25 березня 2014 року

Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 За+
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�
�наданні�дозвол
�на�розроб-

лення�прое�т
�земле
строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин
�Юрчен�
�Ми-

хайл
� Іванович
� на� в
л.� Бат
ринсь�ій,� 12� 


Дарниць�ом
� районі� м.� Києва� орієнтовною

площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом
наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� міста

Києва)�
�власність�для�б
дівництва�та�обсл
-

�ов
вання�житлово�о�б
дин�
,��осподарсь�их

б
дівель�і�спор
д�(справа�К-20764).

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти� на� постійн
� �омісію� Київсь�ої� місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б
д
вання�та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20.09.2012 № 203/8487  "Про продаж земельної ділянки 

публічному акціонерному  товариству "Завод "Ленінська кузня"
для будівництва,  експлуатації та обслуговування  виставково+

торговельно+розважального центру з паркінгом  на вулицях 
Жилянській, 107 та Симона Петлюри, 32  (вул. Комінтерну) 

у Шевченківському районі м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 116/9704  від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про землеустрій" та "Про Державний зе+
мельний кадастр", рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 "Про тимчасовий порядок пе+
редачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві", розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок,
з метою приведення рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 203/8487 у відповідність до вимог за+
конодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�20.09.2012�№�203/8487�"Про�продаж

земельної�ділян�и�п
блічном
�а�ціонерном
�то-

вариств
� "Завод� "Ленінсь�а� �
зня"� для� б
дів-

ництва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
вання�вистав-

�ово-тор�овельно-розважально�о�центр
�з�пар-

�ін�ом� на� в
лицях� Жилянсь�ій,� 107� та� Симона

Петлюри,� 32� (в
л.� Комінтерн
)� 
� Шевчен�ів-

сь�ом
� районі� м.� Києва"� (справа� №� А-20772,

заява� дозвільно�о� центр
� від� 21.06.2013� №

01104-000090966-014),�а�саме:

1.1.�П
н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"3.� Продати� п
блічном
� а�ціонерном
� това-

риств
� "Завод� "Ленінсь�а� �
зня"� земельн
� ді-

лян�
� �ом
нальної� власності� (�адастровий� но-

мер� 8000000000:88:192:0036)� площею� 8,1885

�а�за�190123000,00��рн.�(сто�дев'яносто�мільйо-

нів�сто�двадцять�три�тисячі��ривень�00��опійо�)

для�б
дівництва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
ван-

ня� вистав�ово-тор�овельно-розважально�о

центр
�з�пар�ін�ом�на�в
лицях�Жилянсь�ій,�107

та� Симона� Петлюри,� 32� (в
л.� Комінтерн
)� 


Шевчен�івсь�ом
�районі�м.�Києва,�сформован


в�рез
льтаті�поділ
�та�об'єднання�земельних�ді-

ляно�,�я�і�переб
вають�в�оренді�п
блічно�о�а�-

ціонерно�о� товариства� "Завод� "Ленінсь�а� �
з-

ня"�з�ідно�з�до�оворами�оренди,�зареєстрова-

ними�
��низі�записів�державної�реєстрації�до�о-

ворів� від� 23.08.2006� №� 91-6-00580� та� від

19.12.2003�№�91-6-00203,�а�та�ож�залишити�в

оренді� п
блічно�о� а�ціонерно�о� товариства

"Завод� "Ленінсь�а� �
зня"� земельні� ділян�и,

сформовані� в� рез
льтаті� поділ
� та� об'єднання

земельних� діляно�,� я�і� переб
вають� в� йо�о

оренді�з�ідно�з�до�оворами�оренди,�зареєстро-

ваними�
��низі�записів�державної�реєстрації�до-

�оворів� від� 23.08.2006� №� 91-6-00580� та� від

19.12.2003�№�91-6-00203,�а�саме:

-� площею� 0,2124� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:192:0030)� -� для� б
дівництва,

е�спл
атації� та� обсл
�ов
вання� вистав�ово-

тор�овельно-розважально�о� центр
� з� пар�ін-

�ом;

-� площею� 0,2081� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:192:0031)� -� для� б
дівництва,

е�спл
атації� та� обсл
�ов
вання� вистав�ово-

тор�овельно-розважально�о� центр
� з� пар�ін-

�ом;

-� площею� 0,0285� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:192:0032)� -� для� б
дівництва,

е�спл
атації� та� обсл
�ов
вання� вистав�ово-

тор�овельно-розважально�о� центр
� з� пар�ін-

�ом;

-� площею� 0,4626� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:192:0034)� -� для� б
дівництва,

е�спл
атації� та� обсл
�ов
вання� вистав�ово-

тор�овельно-розважально�о� центр
� з� пар�ін-

�ом;

-� площею� 0,0402� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:192:0038)� -� для� б
дівництва,

е�спл
атації�та�обсл
�ов
вання�ба�атоф
н�ціо-

нально�о�вистав�ово�о,�тор�овельно�о�і�розва-

жально�о�центр
�з�пар�ін�ом".

1.2.�У�п
н�ті�4�після�слів�"земельної�ділян�и"

додати� слова� та� цифри� "(�адастровий� номер

8000000000:88:192:0036)".

1.3.�У�п
н�ті�5�слова�"Головном
�
правлінню

земельних�рес
рсів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київра-

ди"� замінити� словами� "Департамент
� земель-

них�рес
рсів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

�ої�ради".

1.4.�У�підп
н�ті�5.1�п
н�т
�5�після�слів�та

цифр�"площею�8,1885��а"�додати�слова�та

цифри� "(�адастровий� номер

8000000000:88:192:0036)".

1.5.�Підп
н�т�6.2�п
н�т
�6�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

"6.2.� У� місячний� термін� надати� до� Департа-

мент
� земельних� рес
рсів� ви�онавчо�о� ор�ан


Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної� адміністрації)� до�
менти,� визначені� за-

�онодавством,�необхідні�для�
�ладання�до�ово-

рів�про�внесення�змін�до�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно��від�23.08.2006�№�91-6-00580

та�від�19.12.2003�№�91-6-00203".

2.�В�абзаці�др
�ом
�п
н�т
�6�додат�а�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�20.09.2012�№

203/8487�"Про�продаж�земельної�ділян�и�п
б-

лічном
� а�ціонерном
� товариств
� "Завод� "Ле-

нінсь�а��
зня"�для�б
дівництва,�е�спл
атації�та

обсл
�ов
вання� вистав�ово-тор�овельно-роз-

важально�о�центр
�з�пар�ін�ом�на�в
лицях�Жи-

лянсь�ій,�107�та�Симона�Петлюри,�32�(в
л.�Ко-

мінтерн
)�
�Шевчен�івсь�ом
�районі�м.�Києва"

слова�"державно�о�та�місцево�о�бюджетів"�за-

мінити�словами�"місцево�о�бюджет
".

3.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти�на�постійн
��омісію�Київради�з�питань

земельних�відносин,�містоб
д
вання�та�архіте�-

т
ри.

Заступник міського голови + 
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству "Київблагоустрій" 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) на вул. Дегтярівській, 31, корпус 2 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративної будівлі та будівлі майстерні
Рішення Київської міської ради №  65/9653 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на вул. Дегтярівській, 31, корпус 2 у Шевченківському ра+
йоні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом Украї+
ни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко+
мунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель+

ної ділянки громадянці Артикулі Людмилі Антонівні 
на вул. Академіка Кащенка, 40/1 у Голосіївському районі 

м. Києва для ведення індивідуального садівництва
Рішення Київської міської ради № 92/9680  від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Артикулі Людмилі Антонівні на вул. Академіка Кащенка, 40/1 у Голосіївсько+
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що зазначена земельна ділянка згідно з Генераль+
ним планом розвитку м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804,
за функціональним призначенням належить до території житлової забудови (висновок Департаменту міс+
тобудування та архітектури від 25.04.2013 № 6095/0/12+1/27+13), керуючись статтями 9, 118 Земельного ко+
дексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу+
вання земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�
�наданні�дозвол
�на�розроб-

лення�прое�т
�земле
строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Арти�
лі�Люд-

милі� Антонівні� на� в
л.� А�адемі�а� Кащен�а,

40/1�
�Голосіївсь�ом
�районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,03��а�(земельна�ділян�а��о-

м
нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва)�
�власність�для�введення�індиві-

д
ально�о�садівництва�(К-20983).

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти� на� постійн
� �омісію� Київсь�ої� місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б
д
вання�та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови +
секретар Київради Г. Герега

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т


земле
строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� �ом
нальном
� підприємств
� "Київбла-

�о
стрій"� ви�онавчо�о� ор�ан
� Київсь�ої� місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)� на� в
л.� Де�тярівсь�ій,� 31,� �орп
с� 2� 


Шевчен�івсь�ом
� районі� м.� Києва� орієнтов-

ною�площею�0,50��а�(земельна�ділян�а��ом
-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста� Києва)� в� постійне� �орист
вання� для

е�спл
атації� та� обсл
�ов
вання� адміністра-

тивної� б
дівлі� та� б
дівлі� майстерні� з�ідно� з

планом-схемою� (додато�� до� рішення)� (К-

20847).

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти�на�постійн
��омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,� містоб
д
вання� та

архіте�т
ри.

Заступник міського голови +
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Лавріненко Тетяні Миколаївні 
на вул. Живописній, 14 у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради №   91/9679 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Лавріненко Тетяні Миколаївні на вул. Живописній, 14 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 25.04.2013 № 6056/0/12/27+13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Відмовити� 
� наданні� дозвол
� на

розроблення� прое�т
� земле
строю� щодо

відведення� земельної� ділян�и� �ромадянці

Лаврінен�о� Тетяні� Ми�олаївні� на� в
л.

Живописній,� 14� 
� Святошинсь�ом
� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,01� �а

(земельна� ділян�а� �ом
нальної� власності

територіальної� �ромади� міста� Києва)� в

�орот�остро�ов
� оренд
� на� 5� ро�ів� для

б
дівництва� та� обсл
�ов
вання

індивід
ально�о��аража�(К-19306).

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти� на� постійн
� �омісію� Київсь�ої

місь�ої� ради� з� питань� земельних� відносин,

містоб
д
вання�та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови + секретар
Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІОНІЯ" на вул. Панорамній, 1
у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та

обслуговування виробничих, складських та адміністративних
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 68/9656 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІОНІЯ" на вул. Панорамній, 1 у
Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т


земле
строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� "ІОНІЯ"� на� в
л.

Панорамній,� 1� 
� Голосіївсь�ом
� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,73� �а

(земельна� ділян�а� �ом
нальної� власності

територіальної� �ромади� міста� Києва)� в

дов�остро�ов
� оренд
� на� 15� ро�ів

е�спл
атації� та� обсл
�ов
вання� виробничих,

с�ладсь�их� та� адміністративних� б
дівель� і

спор
д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-21118).

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти� на� постійн
� �омісію� Київради� з

питань� земельних� відносин,� містоб
д
вання

та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови +
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 725 березня 2014 року

Про відмову громадянці Осецькій Любові Никифорівні 
у передачі земельної ділянки 

у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Маршала Бірюзова, 18(а у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 108/9696 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи постанову Святошинського районного суду м. Києва від
19.01.2011 у справі № 2а(528(1/11, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 27.10.2011, а також те, що
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не погоджено відповідно до статті 186(1 Земельного кодексу України, керуючись
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити передачі земельної ділян и ромадянці
Осець ій Любові Ни ифорівні на в л. Маршала Бірюзова,
18-а Святошинсь ом районі м. Києва площею 0,10 а
(земельна ділян а ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва) власність для б дівництва та
обсл ов вання житлово о б дин , осподарсь их б дівель і
спор д (справа А-3704).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на
постійн омісію Київради з питань земельних відносин,
містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови (
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

дочірньому підприємству "Сіріус(2" 
для експлуатації ринку 

з гостьовою автостоянкою, кафе та адміністративною 
будівлею на вул. Жилянській 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 100/9688  від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання дочірнього підприємства "Сіріус(2" від 04.12.2008 про надання земельної ділянки в оренду на 5 років для експлуатації
ринку з гостьовою автостоянкою, кафе та адміністративною будівлею на вул. Жилянській у Шевченківському районі м. Києва та додані документи,
на виконання постанови про відкриття виконавчого провадження від 16.04.2013 ВП № 37588819 з виконання виконавчого листа № 2а(33/11,
виданого 28.02.2013 Шевченківським районним судом м. Києва, у зв'язку з відсутністю документів, що посвідчують право власності на майно,
керуючись статтями 9, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити наданні дозвол на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ділян и дочірньом
підприємств "Сірі с-2" на в л. Жилянсь ій
Шевчен івсь ом районі м. Києва орієнтовною площею 0,34
а в оренд на 5 ро ів для е спл атації рин з остьовою
автостоян ою, афе та адміністративною б дівлею (справа
К-14782).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на
постійн омісію Київради з питань земельних відносин,
містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови (
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки публічному 
товариству "Холдингова компанія "Київміськбуд" 

на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та експлуатації 

житлового мікрорайону з об'єктами 
соціально(побутового обслуговування

Рішення Київської міської ради № 93/9681  від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному

акціонерному товариству "Холдингова компанія "Київміськбуд" на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи,
враховуючи невідповідність заявленої ініціативи містобудівній документації (висновок Головного управління містобудування та архітектури від
04.10.2012 № 13047/0/18(3/27(12), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити наданні дозвол на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ділян и п блічном
а ціонерном товариств "Холдин ова омпанія
"Київмісь б д" на в л. Ж лянсь ій, 5 Голосіївсь ом районі
м. Києва орієнтовною площею 4,9858 а (земельна ділян а
ом нальної власності територіальної ромади міста Києва) в
орот остро ов оренд на 3 ро и для б дівництва та
е спл атації житлово о мі рорайон з об'є тами соціально-
поб тово о обсл ов вання (К-20202).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на
постійн омісію Київради з питань земельних відносин,
містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови (
секретар Київради  Г. Герега

До Ува и адво атів!
О олошено он рс з відбор адво атів, я і зал чаються

до надання безоплатної вторинної правової допомо и. Заяви
для проходження он рс приймаються Головним правлін-
ням юстиції м. Києві, а та ож всіма районними, районними
містах, місь ими (міст обласно о значення), міс районни-

ми, міжрайонними правліннями юстиції до 28 березня
2014 ро .
З повним те стом о олошення можна ознайомитися на

офіційном сайті Головно о правління юстиції м. Києві
(http://justicekyiv.gov.ua).

31 березня 2014 ро о 16.00 с ддею Клименч Н. М. в
О р жном адміністративном с ді м. Києва за адресою:
місто Київ, в л. Командарма Каменєва, 8, орп с 1, зал с дово-
о засідання № 48, сл хатиметься справа № 826/18007/13-а за
позовом Хомен о Валентини Костянтинівни до Київсь ої місь ої
державної адміністрації, Святошинсь ої районної в м. Києві дер-
жавної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю
"Житлоб д-1" про визнання протиправним та с ас вання розпо-
рядження від 10.04.2012 № 579 "Про встановлення тарифів та
стр т ри тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій для ви онавців цих посл ", визнання
дій протиправними.

28 березня 2014 ро відб деться встановлення меж земельної ді-
лян и П блічно о а ціонерно о товариства "Холдин ова омпанія
"Київмісь б д", я а знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Возз'єд-
нання, 21-д, площею 0,2140 а, для б дівництва та е спл атації пар-
ін .
Просимо від н тися сіх власни ів ( орист вачів) с міжних зе-

мельних діляно , зо рема: КП "Дире ція б дівництва шляхово-тран-
спортних спор д м. Києва", та забезпечити прис тність повноваже-
них представни ів для з одження вищезазначених меж.

При собі мати до менти, що посвідч ють особ , або довіреність
(на повноважен особ ) та належним чином завірені до менти, що
посвідч ють право орист вання земельною ділян ою.

Почато робіт:
о 10.00 за адресою: просп. Возз'єднання, 21-д Дніпровсь ом

районі м. Києва. Довід и за тeл. (050) 338-88-13.
У разі неяв и без поважних причин або при відс тності письмових

пояснень відмови від по одження межі земельної ділян и вважають-
ся по одженими.

До ва и Дмитрен о Юлії Юріївни. Печерсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає вас я відповідача в с дове засідання по цивільній справі за
позовом ТОВ "Рада 7" до Дмитрен о Ю. Ю. про стя нення забор ованості
за житлово- ом нальні посл и, я е від ладено до 28.03.2014 на 09.30 та
відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю. А. Фар ош

Розпорядженням адміністративної оле ії Київсь о о місь о о те-
риторіально о відділення АМКУ від 04.02.2014 № 11/02-рп/ розпо-
чато роз ляд справи № 09-02/02.14 за озна ами вчинення пор шен-
ня ТОВ "Інтер Фінанс У раїна", ідентифі аційний од 33634357, пе-
редбачено о п н том 13 статті 50 За он У раїни "Про захист е оно-
мічної он ренції".

Втрачений диплом Київсь о о ордена Леніна політехнічно о інстит т
Э № 016528, виданий 1 березня 1972 ро на ім'я З брій Людмили Гри о-
рівни, вважати недійсним.

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ......................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці..................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців..............96 рн. 00 оп.

на місяць ......................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ....................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ................168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..............336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ....................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці..................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців................72 рн. 00 оп.
на 12 місяців............144 рн. 00 оп.

на місяць ......................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..............490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва,
аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в. м

Запропонована
заявни ом мета
ви ористання
приміщення

Стро орен-
ди, запропо-
нований за-
явни ом

Орендна
плата за
1 в. м,

рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

1

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,

тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх

Станція швид-
існо о трам-
вая "Інд с-
тріальна" б/н

65,66

Тор овельний
об'є т з продаж
продовольчих то-
варів, рім товарів
піда цизної р пи

Станом на 31.01.2014

2 ро и 364 дні 80,60 5292,00

Е Р А К У Х Н Я Г А С
П И С А Р Р О М О Р Т
І Ф Т Е Л Е М А Х М І
Г П А Х О Щ І С А К
Р У Р Г А Н І М Е Д
А О Р Б І Т А А Р А К
М У З И К И Л И М І
А А М І А К А Л Ю Р

Відповіді на сканворд 
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Температура +8°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +17°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 48 %

Температура +12°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 62 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 25 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 34667

Äåíü Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè
1155 — ç òðåòüî¿ ñïðîáè êíÿçü

ðîñòîâñüêî-ñóçäàëüñüêèé Þð³é
Äîëãîðóêèé ïðè ï³äòðèìö³ Ðîñòè-
ñëàâà Ñìîëåíñüêîãî çàõîïèâ Êè-
¿â, äå ëèøèâñÿ íà ïðåñòîë³ äî ê³í-
öÿ ñâîãî æèòòÿ.

1707 — ïàðëàìåíòàìè Àíãë³¿ òà
Øîòëàíä³¿ ïðèéíÿòî Àêò ïðî
Óí³þ, ÿêèé îá'ºäíàâ êîðîë³âñòâà
Àíãë³þ ³ Øîòëàíä³þ â ºäèíó äåð-
æàâó — Êîðîë³âñòâî Âåëèêà Áðè-
òàí³ÿ. Àêò ïðî Óí³þ íàáóâ ÷èííî-
ñò³ 1 òðàâíÿ 1707 ðîêó.

1794 — ó Êðàêîâ³ îïóáë³êîâàíî
Àêò ïîâñòàííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì
Òàäåóøà Êîñòþøêà, ÿêèé ïðîãî-
ëîñèâ ãàñëà â³äíîâëåííÿ â ïîâíî-

ìó îáñÿç³ ñóâåðåí³òåòó Ïîëüù³ ³
ïîâåðíåííÿ òåðèòîð³é, â³äòîðãíó-
òèõ Ðîñ³ºþ ó 1773 ³ 1793 ðîêàõ.

1896 — â Àô³íàõ â³äêðèëèñÿ
ïåðø³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ñó÷àñíî-
ñò³.

1918 — Öåíòðàëüíà Ðàäà ïðîãî-
ëîñèëà óêðà¿íñüêó ìîâó äåðæàâ-
íîþ.

1990 — àáè íå äîïóñòèòè âèõî-
äó Ëèòâè ç³ ñêëàäó ÑÐÑÐ, ó Â³ëü-
íþñ ââåäåíî ðåãóëÿðí³ ðàäÿíñüê³
â³éñüêà òà â³éñüêîâó òåõí³êó.

1993 — ñòâîðåíî Íàö³îíàëüíå
öåíòðàëüíå áþðî ²íòåðïîëó Óêðà-
¿íè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Місто Аліпурдуар, розта�
шоване в Індії, стало об'�
єктом паломництва для

більшості жителів штату Захід�
на Бенгалія. Річ у тім, що в
цьому місті живе чоловік з 37�
сантиметровим хвостом.

Згідно з інформацією таблоїду Mirror,

жителі індійського міста Аліпурдуар з

великою пошаною ставляться до 35!річ!

ного Чандрі Ораон через його анатомічну

особливість — за спиною індійця звисає

14,5!дюймовий (36,83 см) хвіст.

Вони упевнені в тому, що чоловік є ре!

інкарнацією мавпоподібного божества

індуїстів Ханумана і з готовністю нада!

ють докази своїх слів. Так, індійці заявля!

ють скептикам, що Чандрі володіє такою

божественною рисою, як здатність лази!

ти по деревах без зусиль.

Багато шанувальників "божества" готові

подолати величезні відстані, щоб зайняти

місце в черзі до його будинку і зцілитися

або отримати благословення, доторкнув!

шись до 37!сантиметрового хвоста.

"У сина мого брата був дуже сильний

жар, і він погано себе почував,— розпові!

дає Моніка Лакда, яка прийшла в Аліпур!

дуар з метою побачити імпровізовану свя!

тиню.— Ми давали йому ліки, але йому

ставало все гірше, і тоді ми вирішили при!

йти до Чандрі і отримати його благосло!

вення. Незабаром після нашої подорожі

дитина видужала. Ми вважаємо, що

Чандрі є втіленням божества, адже він на!

віть народився в день Святого Ханумана".

А ось лікарі, котрі прийшли до виснов!

ку, що волохатий відросток є рідкісним

природженим дефектом, самі захотіли

допомогти чоловікові і запропонували

йому видалити хвіст.

Їх слова налякали "божество", і Чандрі

категорично відкинув ідею з операцією.

"Після того, як моя мати намагалася відрі!

зати його, я сильно захворів і ледве не по!

мер. Тоді члени моєї сім'ї сказали, що хво!

роба — це знак, котрий вказує на боже!

ственне походження мого хвоста, і його не

можна позбуватися",— так аргументував

індієць свою відмову.

Незважаючи на славу і загальне шану!

вання, чоловік признається, що бути

хвостатою людиною не завжди приємно.

"Коли я був маленький, діти з мого се!

ла сміялися і дражнили мене. З віком

проблеми посилилися, оскільки дівчата

відмовлялися знайомитися зі мною. Во!

ни відкрито заявляли, що причина такого

ставлення — хвіст, який виріс на спині.

Правда, у 2007 році мені вдалося одружи!

тися, але у нас з Маїно немає взаєморозу!

міння",— відзначає він

У жителя Індії з’явився на спині хвіст
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ОВНИ, день ризовий, тож при альм йте. Я що
намічені плани, орієнтовані на пра тичний рез ль-
тат, розбилися в др з и, або ж ви з имось посва-
рилися, то вже пізно зала одж вати стос н и... Роз-
слабтеся — збережете доро оцінні сили, я і зна-
добляться завтра.
ТЕЛЬЦІ, армічна фаза, де сценарії подій роз-

ортаються за причинно-наслід овим за оном, три-
ває. Я що ваші відчайд шні спроби наставити о-
ось на шлях істинний чи добитися справедливості
розбилися об аміння переш од, відст піть і не ло-
міться в зачинені двері, все даремно.
БЛИЗНЯТА, с онцентр йтеся й не мет шіться,

марн ючи доро оцінний час на роз ляд альтерна-
тив, з одження с перечливих пропозицій, бо ч жі
потреби вже не задовольнити. Спирайтеся на лю-
дей, я і довели право б ти вашими однод мцями.
РАКИ, день ( ризовий) промайне на тлі нещадної

ділової он ренції, жорсто ої поведін и шлюбних
партнерів. Близь е оточення налаштоване на р й-
нівні вчин и, що не ативно вплине на робот , ста-
т с, важливі стос н и з людьми, реалізація бажань
за рож є рахом. Знизьте темп, прибор айте амбі-
ції й налашт йтеся на мирн хвилю.
ЛЕВИ, на сл жбі сейсмічна обстанов а, є сенс

відмовитися від ори інальної, але передчасної ідеї.
Я що пересварилися з др ом, оле ою, не пере-
творюйтеся на деспота: вам імпон є бла ородство,
тож не приниж йтеся до свавільних фо сів.
ДІВИ, я що хочете заробити рошей, б дьте ори-

інальними та винахідливими в роботі, любіть оле ,
ро йте в но з на овим про ресом. А ось в лю-
бовній сфері (попри висо се с альн енер ети )
через завищен самооцін на вас че ають невдачі
та випроб вання.
ТЕРЕЗИ, день ардинальних переворотів, доля

вас "перезавантажить" — я б ло раніше, вже не
б де. Сприйміть це з ма симальною холодно ров-
ністю, хвалюйте страте ічні рішення швид о, без
зволі ань — висо а ймовірність авралів поб ті, на
виробництві.
СКОРПІОНИ, сл жбовий марафон розпалі, на-

бирає непередбач ваних обертів, тож ведіть онс-
тр тивні ділові пере овори, відстоюйте власн
д м , під ріпіть правот теоретичних розрах н ів
пра тичними справами. Я що пристрасне бажання
дося ти бажано о "за ор оване", я джин пляшці,
вип с ати йо о можна лише в олі рідних.
СТРІЛЬЦІ, наведіть лад фінансових справах,

робіть тіль и в рай необхідні по п и, не смітіть
рошима на розважальних заходах, тримайтеся від
е спериментів бізнесі. Ведіть облі рес рсам і ре-
зервам, а реалізацію творчо о прое т від ладіть до
появи ясності в матеріальній сфері.
Від КОЗЕРОГІВ вима ається здоровий л зд і за-

лізне самовладання. Можливо, вас підбадьорить
порада др а, заздале ідь прод маний план, за ос-
трений інстин т самозбереження. Ос іль и протя-
ом дня ризи єте несподівано опинитися в пастці,
оли роз мні доводи не діють, а нів засліплює ро-
з м, то вам бажано ма симально відсторонитися
від та их неприємних сит ацій.
ВОДОЛІЇ, події дня мотивовані армічно, нічо о

не план йте, про вільний вибір заб дьте. Можливо,
ви опинитеся в неспо ійній обстановці або в місці,
я о о в інших обставинах вважали б за раще ни-
ати. Я що потрапите в ізоляцію, це добре — об-
мір йте майб тнє, приведіть в порядо розпочаті
раніше справи.
РИБИ, налашт йтеся на пра матичний лад, аби

збере ти енер орес рси, свідомити тон ощі сит -
ації, раще розібратися в своїх і ч жих планах та
зе ономити роші, я і ви отові розтринь ати на за-
ба ан и

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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