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3.2.�У��рафі�п’ятій�додат�а�до�розпоряджен-

ня�слова�«Ком�нальне�підприємство�«Шляхо-

во-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Дарниць�о�о�район�»�м.�Києва»,�«Ком�-

нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атацій-

не��правління�по�ремонт��та��триманню�авто-

мобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Святошин-

сь�о�о�район�»�м.�Києва»,�«Ком�нальне�під-

приємство�по�ремонт��і��триманню�мостів�і

шляхів�м.�Києва�«Київавтошляхміст»�замінити

словами�«Ком�нальне�підприємство�«Київбла-

�о�стрій»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про організацію літнього відпочинку 
та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах

міста Києва у 2016 році
Розпорядження № 356 від 26 травня 2016 року

Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту «а» статті 30 Закону України «Про міcцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Президента України від 14 липня 2001
року № 190/2001$рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно$
бильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на вод$
них об’єктах України» (у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України 24 вересня 2012 року
№ 1214), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383, рішення Київської
міської ради від 26 травня 2005 року № 393/2968 «Про встановлення Правил користування водними об’єкта$
ми для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві», рішення Київської міської ради від 22 січня 2009
року № 38/1093 «Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві» та з ме$
тою поліпшення організацій літнього відпочинку киян та гостей столиці на міських пляжах, зонах відпочинку
біля води та водних об’єктах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1 Визначити:

1.1.�Місця�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�м.�Києва�в�2016�році�з�ідно�з

додат�ом�1.

1.2.�Перелі��водних�об’є�тів,�я�і�не�ре�омен-

довані�для���пання�в�літньом��оздоровчом��се-

зоні�2016�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�2.

1.3.�Перелі��зон�відповідальності�та�зон�пат-

р�лювання�рят�вально-водолазних�станцій,�ря-

т�вальних�станцій�та�рят�вальних�постів��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо»

та��ом�нальної�аварійно-рят�вальної�сл�жби�«Ки-

ївсь�а�сл�жба�порят�н��»�в�літньом��оздоровчо-

м��сезоні�2016�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�3.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям�спільно�з��ом�-

нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо»

(далі —�КП�«Плесо»),�в�межах��омпетенції:

2.1.�Ор�аніз�вати�робот��із�своєчасної�під�о-

тов�и�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�до�літньо�о�оздоровчо�о�сезо-

н��2016�ро��.

2.2.�Забезпечити�інформ�вання��иян�та��остей

міста�Києва�про�правила�поведін�и�під�час�від-

почин���на�воді�та�правила�надання�першої�не-

від�ладної�медичної�допомо�и�потерпілим�на�во-

ді�шляхом�встановлення�інформаційних�щитів�та

висвітлення�інформації���засобах�масової�інфор-

мації.

2.3.�Забезпечити�встановлення�попередж�-

вальних�зна�ів�та�щитів�біля�водних�об’є�тів�міс-

та�Києва,�я�і�не�ре�омендовані�для���пання�в

літньом��оздоровчом��сезоні�2016�ро��,�з�ідно

з�додат�ом�2�до�цьо�о�розпорядження.

2.4.�Забезпечити�обладнання�спортивних,�і�-

рових�та�дитячих�майданчи�ів���місцях�масово-

�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах.

2.5.�Разом�з�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�опрацю-

вати�питання�забезпечення�місць�масово�о�від-

почин���населення�на�водних�об’є�тах�центра-

лізованим�водопостачанням�та��аналізацією.

2.6.�У�місцях�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах�забезпечити�наявність��ро-

мадсь�их�вбиралень�або�встановлення�потрібної

�іль�ості�мобільних�т�алетних��абін�та�забезпе-

чити�своєчасне�проведення�в�них�асенізаційних

заходів.

2.7.�Забезпечити�ви�онання��омпле�с��дера-

тизаційних�робіт,�дезінфе�ційних�та�протилеп-

тоспірозних�заходів���прибережних�захисних

см��ах�водних�об’є�тів,�зо�рема�в�межах�тери-

торій�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах,�територіях�рят�вально-водо-

лазних�станцій�(далі —�РВС),�рят�вальних�стан-

цій�(далі —�PC)�та�рят�вальних�постів�(далі-РП).

2.8.�Забезпечити�проведення�протималярій-

них�заходів�на�водоймах�міста�Києва�силами�бо-

ніфі�аторів�з�ідно�з�планами-завданнями�між-

районних��правлінь�Головно�о��правління�Держсан-

епідсл�жби���м.�Києві�впродовж�літньо�о�оздо-

ровчо�о�сезон��2016�ро��.

2.9.�Забезпечити�проведення�проти�ліщових

заходів���місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах���весняно-осінній�період

2016�ро���(об�ош�вання�території,�обріз�а���-

щів,�зняття�самосійної�порослі,�с�хостійних�де-

рев�тощо).

Проти�ліщові�заходи�з�ви�ористанням�а�ари-

цидів���період�а�тивності��ліщів�(весна —�осінь)

проводити�за�епідпо�азни�ами�відповідно�до

пропозицій�ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста

Києва.

2.10.�У�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�забезпечити�ор�анізацію�за-

ходів�з�ре��лювання�чисельності�та�поширення

о�ремих�видів��арантинних�та�адвентивних�рос-

лин,�що�ви�ли�ають�біоло�ічне�забр�днення.

2.11.�У�разі�видачі�ор�анами�Держсанепідна�-

ляд��міста�Києва�приписів�щодо�невідповідності

за�епідемічними�та�хімічними�по�азни�ами�рез�ль-

татів�лабораторних�досліджень�води�поверхне-

вих�водойм,��р�нт��та�піс��,�з�метою�своєчас-

но�о�інформ�вання�населення�про�епідемічн�

небезпе��,�забезпечити�оперативне�встанов-

лення�попередж�вальних�щитів�про�заборон�

��пання�та�відпочин���в�місцях�масово�о�відпо-

чин���населення�на�водних�об’є�тах.

2.12.�Вживати�заходів�шодо�недоп�щення�не-

сан�ціоновано�о�р�х��автотранспорт��в�межах

прибережних�захисних�см��.

2.13.�Спільно�з�Департаментом�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�постійно�проводити�інформаційно-роз’-

яснювальн��та�профіла�тичн��робот��серед�на-

селення,�зо�рема�в�дитячих�та�навчальних�за-

�ладах,�із�зал�ченням�засобів�масової�інформа-

ції,�щодо�запобі�ання�нещасних�випад�ів�на�во-

ді.

3.�КП�«Плесо»:

3.1.�Забезпечити�оформлення�паспортів�пля-

жів,�їх�по�одження�та�затвердження�в��становле-

ном��поряд��.

3.2.�Забезпечити�планове�обстеження�і�очищен-

ня�дна�а�ваторії���місцях�масово�о�відпочин��

населення�на�водних�об’є�тах.

3.3.Забезпечити�ор�анізацію�та�належне�ф�н�-

ціон�вання�потрібної��іль�ості�рят�вальних�пос-

тів�та�п�н�тів�надання�першої�невід�ладної�до-

помо�и�в�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�з�ідно�з�нормативами.

3.4�Забезпечити�проведення�виробничо�о�ла-

бораторно�о��онтролю�води�питної,�води�во-

дойм,�піс��,��р�нт��на�відповідність�вимо�ам

ГОСТ�17.1.5.02-80.

3.5.�Виділити�та�облашт�вати�місця�для���-

пання�дітей���місцях�масово�о�відпочин���насе-

лення�на�водних�об’є�тах,�де�дозволено�відпо-

чино��з���панням.

3.6.�У�встановленом��поряд���зал�чати�під-

приємства,��станови�та�ор�анізації�для�прове-

дення�заходів�з�бла�о�строю�та�облашт�вання

місць�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах.

3.7.�Провести��омпле�с�заходів�з�план�вання

території�пляжів�з�метою�їх�інженерно�о�захис-

т��від�вплив��вітрової�та�хвильової�дії.

3.8.�Забезпечити�проведення�ремонт��та�об-

сл��ов�вання��ідротехнічних�спор�д,�розташова-

них�на�підпоряд�ованих�водних�об’є�тах,�з�ме-

тою�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�си-

т�ацій.

3.9.�На�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�22�січня�2009�ро���№ 38/1093�«Про�ви-

�ористання�земель�водно�о�фонд��та�прибереж-

них�захисних�см�����м.�Києві»�в�до�оворах�про�роз-

міщення�плавзасобів,���ладених�між�КП�«Пле-

со»�з�юридичними�та�фізичними�особами,�обо-

в’яз�ово�передбачати�заходи�щодо�запобі�ання

пош�одженню�об’є�тів�бла�о�строю,���ладання

��од�на�вивезення�відходів,�встановлення�мо-

більних�т�алетних��абін�тощо.

З�10.�Забезпечити�постійн���отовність�РВС,

PC,�РП�та�сезонних�рят�вальних�постів�до�про-

ведення�рят�вальних�та�водолазних�робіт�на�під-

поряд�ованих�водних�об’є�тах,�відповідно�до�за-

тверджено�о�підп�н�том�1.3�п�н�т��1�цьо�о�роз-

порядження�перелі���зон�відповідальності�та�зон

патр�лювання.

3.11.�Під�час�проведення���льт�рно-масових

та�фіз��льт�рно-оздоровчих�заходів���місцях�ма-

сово�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�-

тах�міста�Києва�зал�чати�спеціалізован��(ава-

рійно-рят�вальн�)�водолазн��сл�жб��підприєм-

ства�до�забезпечення�безпе�и�на�воді.

3.12.�З�15�травня�до�15�вересня�2016�ро��,

зо�рема�і���вихідні�та�свят�ові�дні,�забезпечити

щоденн��робот��сл�жби�ор�анізації�меди�о-са-

нітарно�о�забезпечення�та�спеціалізованої�(ава-

рійно-рят�вальної)�водолазної�сл�жби�підпри-

ємства.

3.13.�У�встановленом��за�онодавством�поряд-

���зал�чати�фізичних�та�юридичних�осіб�для�здійс-

нення�заходів,�потрібних�для�ор�анізації�та�роз-

вит���інженерно-транспортної�та�соціальної�ін-

фрастр��т�ри�місць�масово�о�відпочин���насе-

лення,�розташованих�на�прибережній�території

м.�Києва,�їх�належно�о��тримання,�своєчасно�о

ремонт��та�належно�о�ре�реаційно�о�ви�орис-

тання.

3.14.�Забезпечити�проведення�дезінфе�цій-

них�заходів�водопровідних�мереж���місцях�масо-

во�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах

м.�Києва�та�впродовж�літньо�о�оздоровчо�о�се-

зон��2016�ро��,���разі�отримання�приписів�від

ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста�Києва�прово-

дити�повторні�дезінфе�ційні�заходи�цих�водо-

провідних�мереж.

4.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до�Го-

ловно�о��правління�Держсанепідсл�жби���м.�Ки-

єві�щодо:

4.1.�Проведення�санітарно-епідеміоло�ічно�о

обстеження�з�визначення�відповідності�місць�ма-

сово�о�відпочин���населення�біля�води�чинним

санітарно-епідеміоло�ічним�нормам�та�забезпе-

чити�проведення�на�них�планово�о�лаборатор-

но�о��онтролю�води�поверхневих�водойм,�води

питних�фонтанчи�ів,��р�нт�,�піс���на�відповід-

ність�їх�санітарним�по�азни�ам�за��мови,�що

температ�ра�води�становитиме�менше�ніж�

18°�С,�та�під�лючення�води.

За�рез�льтатами�обстеження�надати�виснов-

�и�про�можливість�від�риття�та�ф�н�ціон�вання

місь�их�пляжів���період�літньо�о�оздоровчо�о�се-

зон��2016�ро��.

4.2.�До�почат���літньо�о�оздоровчо�о�сезон�

2016�ро���провести�семінарсь�і�заняття�для�бо-

ніфі�аторів,�я�і�в�період�літньо�о�оздоровчо�о

сезон��2016�ро���зал�чатим�ться�для�проведен-

ня�протималярійних,�проти�ліщових,�протилеп-

тоспірозних�заходів�на�водоймах�міста�Києва.

5.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до�Дер-

жавної�інспе�ції�У�раїни�з�безпе�и�на�морсь�о-

м��та�річ�овом��транспорті�(У�рморрічінспе�ції)

щодо:

5.1.�Посилення�та�забезпечення�постійно�о��он-

тролю�за�дотриманням�юридичними�та�фізични-

ми�особами�Правил��орист�вання�водними�об’-

є�тами�для�плавання�на�маломірних�(малих)�с�д-

нах���м.�Києві,�затверджених�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26�травня�2005�ро���№393/2968,

та�Правил�охорони�життя�людей�на�водних�об’є�-

тах�У�раїни,�затверджених�на�азом�Міністерства

У�раїни�з�питань�надзвичайних�сит�ацій�та���спра-

вах�захист��населення�від�наслід�ів�Чорнобильсь�ої

�атастрофи�від�03��р�дня�2001�ро���№ 272�(��ре-

да�ції�на�аз��Міністерства�надзвичайних�сит�ацій

У�раїни�24�вересня�2012�ро���№ 1214),�зареєс-

трованим���Міністерстві�юстиції�У�раїни�01�люто-

�о�2002�ро���за�№ 95/6383,���разі��орист�вання

самохідними,�несамохідними�плавзасобами,�віт-

рильни�ами�та�недоп�щення�їх�ви�ористання�по-

за�дозволеними�для�плавання�зонами�особлив�

�ва���зверн�ти�на�місця�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах.

5.2.�Вжиття�заходів�до�с�дноводіїв�плавзасо-

бів,�що�пор�ш�ють�Правила��орист�вання�вод-

ними�об’є�тами�для�плавання�на�маломірних

(малих)�с�днах���місті�Києві,�затверджені�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26�травня�2005

ро���№ 393/2968,�та�Правила�охорони�життя�лю-

дей�на�водних�об’є�тах�У�раїни,�затверджені�на-

�азом�Міністерства�У�раїни�з�питань�надзвичай-

них�сит�ацій�та���справах�захист��населення�від

наслід�ів�Чорнобильсь�ої��атастрофи�від�03��р�д-

ня�2001�ро���№�272�(��реда�ції�на�аз��Міністер-

ства�надзвичайних�сит�ацій�У�раїни�24�вересня

2012�ро���№ 1214),�зареєстрованим���Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�01�люто�о�2002�ро���за

№ 95/6383,�в�межах��омпетенції.

6.�Просити�Головне��правління�Національної

поліції���м.�Києві:�

посилити�заходи�із�забезпечення�охорони��ро-

мадсь�о�о�поряд���та�підтримання�правопоряд-

���в�місцях�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�в�період�літньо�о�оздоровчо�о

сезон��2016�ро��;

забезпечити�щоденне�патр�лювання�нарядів

поліції,�зо�рема���вечірній�і�нічний�час;

сприяти,�в�разі�звернення�до�підрозділів�Голов-

но�о��правління�Національної�поліції���м.�Києві,

співробітни�ам�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�КП�«Пле-

со»�та�інших�ор�анів���проведенні�обстежень

місць�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах�та�приле�лих�до�них�територій���пері-

од�літньо�о�оздоровчо�о�сезон��2016�ро��.

7.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�забезпечити�постійн�

підвищен���отовність�Ком�нальної�аварійно-ря-

т�вальної�сл�жби�«Київсь�а�сл�жба�порят�н��»

до�лі�відації�надзвичайних�сит�ацій�на�водних

об’є�тах�міста�Києва�та�в�разі�потреби�зал�ча-

ти�її�в��становленом��поряд���до�проведення

аварійно-попередж�вальних,�аварійно-рят�валь-

них�та�аварійно-відновлювальних�робіт.

8.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�силами�Центр��е�с-

треної�медичної�допомо�и�та�медицини��атас-

троф�міста�Києва�забезпечити�надання�медич-

ної�допомо�и�в�місцях�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах�в�е�стремальних�си-

т�аціях�відповідно�до�план��взаємодії�КП�«Пле-

со»�та�Центр��е�стреної�медичної�допомо�и�та

медицини��атастроф�міста�Києва.

9.�Розміщення�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в�місцях�масово�о

відпочин���населення�на�водних�об’є�тах�здійсню-

вати�відповідно�до�розпоряджень�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�02��вітня�2015�ро��

№ 300�«Про�затвердження�Поряд���розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в�місті�Києві»,�заре-

єстровано�о�в�Головном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�09��вітня�2015�ро���за�№ 52/1163,�та

від�14��вітня�2015�ро���№ 365�«Про�затверджен-

ня�схеми�розміщення�об’є�тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�в�місті�Києві».

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Додато��1�

до�розпорядження�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�26.05.2016�р.�№�356

Місця масового відпочинку населення 
на водних об'єктах м. Києва в 2016 році

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах 
м.Києва, де можливий відпочинок з купанням

№ Назва місця Розташування Умови, за яких дозволяється відпочинок з
купанням

1 Чорторий Деснянський район, 
р. Дніпро, острів Муромець

Виконання наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 17 березня 2011 року 
№ 145 "Про затвердження Державних
санітарних норм та правил утримання
територій населених
місць",зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 05 квітня 2011 року за
№457/19195, ДБН 360�92**
Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень, Правил
охорони життя людей на водних об'єктах
України, затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій
України 24 вересня  2012 року № 1214),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 01 лютого 2002 року за № 95/6383,
ГОСТу 17.1.5.02�80 "Охрана природы.
Гидросфера гигиенические требования к
зонам рекреации водных объектов"

2 Пуща�Водиця Оболонський район, ставок на 
р. Котурка

3 Вербний Оболонський район, 
озеро Вербне, вул. Приозерна

4 Молодіжний Дніпровський район, 
р. Десенка, острів Долобецький

5 Дитячий Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Венеціанський

6 Венеція Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Долобецький

7 Центральний Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Труханів

8 Передмостна Слобідка Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Венеціанський

9 Золотий Дніпровський район, 
р. Дніпро, острів Венеціанський

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва 
без купання

№ Назва місця Розташування Умови функціонування місць відпочинку

1 Галерна Голосіївський район, затока
Галерна, вул. Набережно�
Корчуватська

Виконання наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 17 березня 201 1 року 
№ 145 "Про затвердження Державних
санітарних норм та правил утримання
територій населених місць",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 05 квітня 2011 року за №457/19195, 
ДБН 360�92** Містобудування. Планування
і забудова міських і сільських поселень,
Правил охорони життя людей на водних
об'єктах України, затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій
України 24 вересня 2012 року № 1214),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 01 лютого 2002 року за № 95/6383,
ГОСТу 17.1.5.02�80 
"Охрана природы. Гидросфера
гигиенические требования к зонам
рекреации водных объектов" 

2 Біла Оболонський район, проспект
Героїв Сталінграда

3 Троєщина Деснянський район, затока 
р. Десенка, ур. Вербняки

4 Сонячне Дарницький район, 
вул. Ревуцького

5 Совська балка Солом'янський район, 
вул. Кадетський гай

6 Верхня Оболонський район, затока Собаче
гирло, вул. Прирічпа

7 Редьчина Оболонський район, озеро
Редьчине, вул. Богатирська

8 Наталка Оболонський район, затока
Наталка, вул. Прирічна

9 Березняки Дніпровський район, р. Дніпро,
Дніпровська набережна

10 Русанівська коса Дніпровський район, озеро
Райдуга, вул. Райдужна

11 Лісова Дніпровський район, озеро Лісове
(ДВРЗ)

12 Райдуга Дніпровський район, Русанівська
протока, Русанівська набережна

13 Веселка Дніпровський район, 
вул. Микільсько�Слобідська

14 Святошин Святошинський район, ставок 
№ 14 на р. Нивка, вул. Верховинна

15 Довбичка Дніпровський район, р. Десенка,
острів Труханів

16 Тельбін Дніпровський район, озеро
Тельбін, вул. Березняківська

17 Синєозерна Подільський район, проспект
Правди

18 Голубе Подільський район, проспект
Георгія Ґонґадзе

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Додато��2�

до�розпорядження�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�26.05.2016�р.�№�356

Перелік водних об'єктів, 
які не рекомендовані для купання 

в літньому оздоровчому сезоні 2016 року 

№ Район Водойма Причина

1 Голосіївський ставки Дідоровські Не відповідають ДБН 360�
92** Містобудування.
Планування і забудова
міських і сільських
поселень, наказу
Міністерства охорони
здоров'я України від 17
березня 2011 року№ 145
"Про затвердження
Державних санітарних
норм та правил утримання
територій населених
місць", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 05 квітня 2011 року
за №457/19195

2 ставки Голосіївські в парку ім. Рильського

3 ставки Мишоловські

4 ставки житлового масиву Теремки�2

5 Дарницький озеро Нижній Тельбін

6 озеро Вирлиця

7 затока Комуніст

8 затока Берковщина

9 водойми на просп. Миколи Бажана (3 водойми)

10 озеро Пономарівське

11 озеро Небріж

12 озеро Тягле

13 озеро Мартишев

14 озеро Підбірне

15 озеро Гарячка

16 озеро Заплавне

17 озеро Жандарка

18 Деснянський озеро Алмазне Не відповідають ДБН 360�
92** Містобудування.
Планування і забудова
міських і сільських
поселень, наказу
Міністерства охорони
здоров'я України від 17
березня 2011 року№ 145
"Про затвердження
Державних санітарних
норм та правил утримання
територій населених
місць", заресстрованого в
Міністерстві юстиції
України 05 квітня 201 1 року
за №457/19195

19 відкритий капал�водовідвід вздовж 
вул. Миколи Закревського (6 водойм)

20 Дніпровський озеро Бобровня

21 озеро Гнилуша

22 озеро Кругле

23 озеро Берізка (Гідропарк)

24 Русанівський канал

25 Північно�Дарницький меліоративний канал 
(парк Перемоги)

26 Штучна технічна водойма в селищі ДВРЗ

27 Оболонський Система штучних водойм Опечень (6 водойм)

28 затока Верблюд

29 Святошинський озеро Віра на вул. Зодчих

30 ставок № 15 на р. Нивка на вул. Миколи Ушакова

31 водойма на вул. Булгакова

32 Солом'янський ставок у смт. Коцюбинське

33 ставок на вул. Прилужній

34 ставок на річці Нивка на вул. Трублаїні

35 ставки на р. Нивка селища Жуляни (3 об'єкта)

36 ставки в балці Проня (3 об'єкта)

37 ставок у парку Відрадний

38 Печерський озеро Видубицьке

39 озеро Либідське

40 Подільський озеро Куренівське

41 озеро Сирецьке

42 озеро Дубки

43 озеро Петровське

44 ставки на Хуторі Шевченка

45 Шевченківський ставки в парку Нивки (6 об'єктів)

Додато��3�

до�розпорядження�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�26.05.2016�р.�№�356

Перелік зон відповідальності та зон патрулювання рятувально$водолазних
станцій, рятувальних станцій та рятувальних постів комунального

підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та

експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 
та комунальної аварійно$рятувальної служби "Київська служба порятунку"

в літньому оздоровчому сезоні 2016 року 
№ Назва підрозділу Зона відповідальності Зона патрулювання

1 Рятувально�водолазна
станція № 1

Пляж "Центральний" 
Пляж "Чорторий"

русло р. Дніпро від гирла р. Десенка до мосту
Метро

2 Рятувально�водолазна
станція 
№ 3

Пляж "Молодіжний", пляж
"Дитячий", пляж "Венеція", 
зона відпочинку "Довбичка"

протока Русанівська в зоні пляжів, протока
Венеціанська, русло р. Дніпро від мосту Метро
до Південного мосту, протока Русанівська до
Південного мосту, ліве русло р. Дніпро

3 Рятувальна станція № 4 Зона відпочинку "Верхня" затока Собаче гирло

4 Рятувальна станція №6 Пляж "Передмостна Слобідка", 
пляж "Золотий"

зона відпочинку "Березняки", зона відпочинку
"Русанівська коса"

5 Рятувальна станція № 12 Зона відпочинку "Троєщина", 
Зона відпочинку "Десенка"

затока р. Десенка, ур. Вербняки, ур. Моложі,
затока о. Водників, затока Старик

6 Сезонний рятувальний
пост "Веселка"

Зона відпочинку "Веселка" затока Русанівська

7 Сезонний рятувальний
пост "Галерна"

Зона відпочинку "Галерна" русло р. Дніпро від Південного мосту до затоки
Галерна

8 Сезонний рятувальний
пост "Райдуга"

Пляж "Райдуга" у зоні відповідальності

9 Рятувальний пост
"Тельбін"

Пляж "Тельбін" у зоні відповідальності

10 Рятувальний пост
"Вербне"

Пляж "Вербний" у зоні відповідальності

11 Рятувальний пост
"Пуща�Водиця"

Пляж "Пуща�Водиця" у зоні відповідальності

12 Рятувальна станція №7 Зона відпочинку "Наталка" у зоні відповідальності

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про деякі питання проведення 
експертизи кошторисної частини проектної документації 

будівництва та кошторисів ремонтних робіт, 
які виконуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

Розпорядження № 358 від 26 травня 2016 року
Відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, статті 17 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльно$
сті», постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвер$
дження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких по$
станов Кабінету Міністрів України» та ДСТУ$Н Б А.2.2$10:2012 «Настанова з організації проведення експерти$
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