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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

3.2.Урафіп’ятійдодатадорозпорядженняслова«Комнальнепідприємство«Шляхово-есплатаційнеправлінняпоремонтта
триманнюавтомобільнихшляхівтаспордна
нихДарницьоорайон»м.Києва»,«Комнальнепідприємство«Шляхово-есплатаційнеправлінняпоремонттатриманнюавтомобільнихшляхівтаспорднанихСвятошинсьоорайон»м.Києва»,«Комнальнепідприємствопоремонтітриманнюмостіві

шляхівм.Києва«Київавтошляхміст»замінити
словами«Комнальнепідприємство«Київблаострій»вионавчоооранКиївсьоїмісьої
ради(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)».
4.КонтрользавионаннямцьоорозпорядженняполастиназастпниіволовиКиївсьої
місьоїдержавноїадміністраціїзіднозрозподіломобов’язів.
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.Місцямасовоовідпочиннаселенняна
воднихоб’єтахм.Києвав2016роцізідноз
додатом1.
1.2.Переліводнихоб’єтів,яінереомендованідляпаннявлітньомоздоровчомсезоні2016ро,зідноздодатом2.
1.3.Перелізонвідповідальностітазонпатрлюваннярятвально-водолазнихстанцій,рятвальнихстанційтарятвальнихпостівомнальноопідприємствавионавчоооранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьоїдержавної
адміністрації)поохороні,триманнютаесплатаціїземельводноофондм.Києва«Плесо»
таомнальноїаварійно-рятвальноїслжби«Київсьаслжбапорятн»влітньомоздоровчомсезоні2016ро,зідноздодатом3.
2.Департаментмісьооблаостроютазбереженняприродноосередовищавионавчоо
оранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьої
державноїадміністрації),районнимвмістіКиєвідержавнимадміністраціямспільнозомнальнимпідприємствомвионавчоооранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьоїдержавної
адміністрації)поохороні,триманнютаесплатаціїземельводноофондм.Києва«Плесо»
(далі —КП«Плесо»),вмежахомпетенції:
2.1.Оранізватироботізсвоєчасноїпідотовимісцьмасовоовідпочиннаселенняна
воднихоб’єтахдолітньоооздоровчоосезон2016ро.
2.2.Забезпечитиінформванняиянтаостей
містаКиєвапроправилаповедінипідчасвідпочиннаводітаправиланаданняпершоїневідладноїмедичноїдопомоипотерпілимнаводішляхомвстановленняінформаційнихщитівта
висвітленняінформаціїзасобахмасовоїінформації.
2.3.Забезпечитивстановленняпопереджвальнихзнаівтащитівбіляводнихоб’єтівмістаКиєва,яінереомендованідляпанняв
літньомоздоровчомсезоні2016ро,зідно
здодатом2доцьоорозпорядження.
2.4.Забезпечитиобладнанняспортивних,іровихтадитячихмайданчиівмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтах.
2.5.РазомзПАТ«АК«Київводоанал»опрацюватипитаннязабезпеченнямісцьмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтахцентралізованимводопостачаннямтааналізацією.
2.6.Умісцяхмасовоовідпочиннаселення
наводнихоб’єтахзабезпечитинаявністьромадсьихвбираленьабовстановленняпотрібної
ільостімобільнихталетнихабінтазабезпечитисвоєчаснепроведеннявнихасенізаційних
заходів.
2.7.Забезпечитивионанняомплесдератизаційнихробіт,дезінфеційнихтапротилептоспірознихзаходівприбережнихзахисних
смахводнихоб’єтів,зоремавмежахтериторіймісцьмасовоовідпочиннаселенняна
воднихоб’єтах,територіяхрятвально-водолазнихстанцій(далі —РВС),рятвальнихстан-

цій(далі —PC)тарятвальнихпостів(далі-РП).
2.8.ЗабезпечитипроведенняпротималярійнихзаходівнаводоймахмістаКиєвасиламибоніфіаторівзіднозпланами-завданнямиміжрайоннихправліньГоловнооправлінняДержсанепідслжбим.Києвівпродовжлітньоооздоровчоосезон2016ро.
2.9.Забезпечитипроведенняпротиліщових
заходівмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтахвесняно-осіннійперіод
2016ро(обошваннятериторії,обрізащів,зняттясамосійноїпорослі,схостійнихдеревтощо).
Протиліщовізаходизвиористаннямаарицидівперіодативностіліщів(весна —осінь)
проводитизаепідпоазниамивідповіднодо
пропозиційоранівДержсанепідналядміста
Києва.
2.10.Умісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтахзабезпечитиоранізаціюзаходівзрелюваннячисельностітапоширення
оремихвидіварантиннихтаадвентивнихрослин,щовилиаютьбіолоічнезабрднення.
2.11.УразівидачіоранамиДержсанепідналядмістаКиєваприписівщодоневідповідності
заепідемічнимитахімічнимипоазниамирезльтатівлабораторнихдослідженьводиповерхневихводойм,рнттапіс,зметоюсвоєчаснооінформваннянаселенняпроепідемічн
небезпе,забезпечитиоперативневстановленняпопереджвальнихщитівпрозаборон
паннятавідпочинвмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтах.
2.12.Вживатизаходівшодонедопщеннянесанціонованоорхавтотранспортвмежах
прибережнихзахиснихсм.
2.13.СпільнозДепартаментомосвітиінаи,
молодітаспортвионавчоооранКиївсьої
місьоїради(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)постійнопроводитиінформаційно-роз’яснювальнтапрофілатичнроботсереднаселення,зоремавдитячихтанавчальнихзаладах,іззалченнямзасобівмасовоїінформації,щодозапобіаннянещаснихвипадівнаводі.
3.КП«Плесо»:
3.1.Забезпечитиоформленняпаспортівпляжів,їхпоодженнятазатвердженнявстановленомпоряд.
3.2.Забезпечитиплановеобстеженняіочищенняднааваторіїмісцяхмасовоовідпочин
населеннянаводнихоб’єтах.
3.3.Забезпечитиоранізаціютаналежнефнціонванняпотрібноїільостірятвальнихпостівтапнтівнаданняпершоїневідладноїдопомоивмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтахзіднознормативами.
3.4Забезпечитипроведеннявиробничоолабораторнооонтролюводипитної,водиводойм,піс,рнтнавідповідністьвимоам
ГОСТ17.1.5.02-80.
3.5.Виділититаоблаштватимісцядляпаннядітеймісцяхмасовоовідпочиннасе-

леннянаводнихоб’єтах,дедозволеновідпочинозпанням.
3.6.Увстановленомпорядзалчатипідприємства,становитаоранізаціїдляпроведеннязаходівзблаостроютаоблаштвання
місцьмасовоовідпочиннаселеннянаводних
об’єтах.
3.7.Провестиомплесзаходівзпланвання
територіїпляжівзметоюїхінженерноозахиствідвпливвітровоїтахвильовоїдії.
3.8.Забезпечитипроведенняремонттаобсловванняідротехнічнихспорд,розташованихнапідпорядованихводнихоб’єтах,зметоюзапобіаннявининеннюнадзвичайнихситацій.
3.9.НавионаннярішенняКиївсьоїмісьої
радивід22січня2009ро№ 38/1093«Провиористанняземельводноофондтаприбережнихзахиснихсмм.Києві»вдооворахпророзміщенняплавзасобів,ладенихміжКП«Плесо»зюридичнимитафізичнимиособами,обов’язовопередбачатизаходищодозапобіання
пошодженнюоб’єтівблаострою,ладання
однавивезеннявідходів,встановленнямобільнихталетнихабінтощо.
З10.ЗабезпечитипостійнотовністьРВС,
PC,РПтасезоннихрятвальнихпостівдопроведеннярятвальнихтаводолазнихробітнапідпорядованихводнихоб’єтах,відповіднодозатвердженоопідпнтом1.3пнт1цьоорозпорядженняперелізонвідповідальностітазон
патрлювання.
3.11.Підчаспроведенняльтрно-масових
тафізльтрно-оздоровчихзаходівмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтахмістаКиєвазалчатиспеціалізован(аварійно-рятвальн)водолазнслжбпідприємствадозабезпеченнябезпеинаводі.
3.12.З15травнядо15вересня2016ро,
зоремаівихіднітасвятовідні,забезпечити
щоденнроботслжбиоранізаціїмедио-санітарноозабезпеченнятаспеціалізованої(аварійно-рятвальної)водолазноїслжбипідприємства.
3.13.Увстановленомзаонодавствомпорядзалчатифізичнихтаюридичнихосібдляздійсненнязаходів,потрібнихдляоранізаціїтарозвитінженерно-транспортноїтасоціальноїінфрастртримісцьмасовоовідпочиннаселення,розташованихнаприбережнійтериторії
м.Києва,їхналежноотримання,своєчасноо
ремонттаналежнооререаційноовиористання.
3.14.Забезпечитипроведеннядезінфеційнихзаходівводопровіднихмережмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтах
м.Києватавпродовжлітньоооздоровчоосезон2016ро,разіотриманняприписіввід
оранівДержсанепідналядмістаКиєвапроводитиповторнідезінфеційнізаходицихводопровіднихмереж.
4.КП«Плесо»звернтисязпроханнямдоГоловнооправлінняДержсанепідслжбим.Києвіщодо:
4.1.Проведеннясанітарно-епідеміолоічноо
обстеженнязвизначеннявідповідностімісцьмасовоовідпочиннаселеннябіляводичинним
санітарно-епідеміолоічнимнормамтазабезпечитипроведеннянанихплановоолабораторнооонтролюводиповерхневихводойм,води
питнихфонтанчиів,рнт,піснавідповідністьїхсанітарнимпоазниамзамови,що
температраводистановитимеменшеніж
18°С,тапідлюченняводи.
Зарезльтатамиобстеженнянадативисновипроможливістьвідриттятафнціонвання
місьихпляжівперіодлітньоооздоровчоосезон2016ро.
4.2.Допочатлітньоооздоровчоосезон
2016ропровестисемінарсьізаняттядлябоніфіаторів,яівперіодлітньоооздоровчоо
сезон2016розалчатимтьсядляпроведенняпротималярійних,протиліщових,протилептоспірознихзаходівнаводоймахмістаКиєва.
5.КП«Плесо»звернтисязпроханнямдоДержавноїінспеціїУраїнизбезпеинаморсьомтарічовомтранспорті(Урморрічінспеції)
щодо:
5.1.ПосиленнятазабезпеченняпостійнооонтролюзадотриманнямюридичнимитафізичнимиособамиПравилористванняводнимиоб’єтамидляплаваннянамаломірних(малих)сд-

нахм.Києві,затвердженихрішеннямКиївсьої
місьоїрадивід26травня2005ро№ 393/2968,
таПравилохоронижиттялюдейнаводнихоб’єтахУраїни,затвердженихнаазомМіністерства
УраїнизпитаньнадзвичайнихситаційтасправахзахистнаселеннявіднаслідівЧорнобильсьої
атастрофивід03рдня2001ро№ 272(редаціїнаазМіністерстванадзвичайнихситацій
Ураїни24вересня2012ро№ 1214),зареєстрованимМіністерствіюстиціїУраїни01лютоо2002роза№ 95/6383,разіориствання
самохідними,несамохіднимиплавзасобами,вітрильниамитанедопщенняїхвиористанняпозадозволенимидляплаваннязонамиособлив
вазвернтинамісцямасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтах.
5.2.Вжиттязаходівдосдноводіївплавзасобів,щопоршютьПравилаористванняводнимиоб’єтамидляплаваннянамаломірних
(малих)сднахмістіКиєві,затвердженірішеннямКиївсьоїмісьоїрадивід26травня2005
ро№ 393/2968,таПравилаохоронижиттялюдейнаводнихоб’єтахУраїни,затвердженінаазомМіністерстваУраїнизпитаньнадзвичайнихситаційтасправахзахистнаселеннявід
наслідівЧорнобильсьоїатастрофивід03рдня2001ро№272(редаціїнаазМіністерстванадзвичайнихситаційУраїни24вересня
2012ро№ 1214),зареєстрованимМіністерствіюстиціїУраїни01лютоо2002роза
№ 95/6383,вмежахомпетенції.
6.ПроситиГоловнеправлінняНаціональної
поліціїм.Києві:
посилитизаходиіззабезпеченняохорониромадсьоопорядтапідтриманняправопорядвмісцяхмасовоовідпочиннаселенняна
воднихоб’єтахвперіодлітньоооздоровчоо
сезон2016ро;
забезпечитищоденнепатрлюваннянарядів
поліції,зоремавечірнійінічнийчас;
сприяти,вразізверненнядопідрозділівГоловнооправлінняНаціональноїполіціїм.Києві,
співробітниамрайоннихвмістіКиєвідержавних
адміністрацій,ДепартаментмісьооблаостроютазбереженняприродноосередовищавионавчоооранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації),КП«Плесо»таіншихоранівпроведенніобстежень
місцьмасовоовідпочиннаселеннянаводних
об’єтахтаприлелихдонихтериторійперіодлітньоооздоровчоосезон2016ро.
7.Департаментмісьооблаостроютазбереженняприродноосередовищавионавчоо
оранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьої
державноїадміністрації)забезпечитипостійн
підвищенотовністьКомнальноїаварійно-рятвальноїслжби«Київсьаслжбапорятн»
долівідаціїнадзвичайнихситаційнаводних
об’єтахмістаКиєватавразіпотребизалчатиїївстановленомпоряддопроведення
аварійно-попереджвальних,аварійно-рятвальнихтааварійно-відновлювальнихробіт.
8.Департаментохорониздоров’явионавчоооранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)силамиЦентрестреноїмедичноїдопомоитамедициниатастрофмістаКиєвазабезпечитинаданнямедичноїдопомоивмісцяхмасовоовідпочиннаселеннянаводнихоб’єтахвестремальнихситаціяхвідповіднодопланвзаємодіїКП«Плесо»таЦентрестреноїмедичноїдопомоита
медициниатастрофмістаКиєва.
9.Розміщенняоб’єтівсезонноїдрібнороздрібноїторовельноїмережівмісцяхмасовоо
відпочиннаселеннянаводнихоб’єтахздійснювативідповіднодорозпорядженьвионавчоо
оранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьої
державноїадміністрації)від02вітня2015ро
№ 300«ПрозатвердженняПорядрозміщеннязасобівпересвноїдрібнороздрібноїторовельноїмережітаоб’єтівсезонноїдрібнороздрібноїторовельноїмережівмістіКиєві»,зареєстрованоовГоловномправлінніюстиції
містіКиєві09вітня2015роза№ 52/1163,та
від14вітня2015ро№ 365«Прозатвердженнясхемирозміщенняоб’єтівсезонноїдрібнороздрібноїторовельноїмережівмістіКиєві».
10.КонтрользавионаннямцьоорозпорядженняполастиназастпниіволовиКиївсьої
місьоїдержавноїадміністраціїзіднозрозподіломобов’язів.
Голова В. Кличко

5

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Додато1
дорозпорядження
вионавчоооранКиївсьоїмісьоїради
(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)
від26.05.2016р.№356

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

11

озеро Небріж

12

озеро Тягле

13

озеро Мартишев

14

озеро Підбірне

15

озеро Гарячка

16

озеро Заплавне

17
18

озеро Жандарка
Деснянський

озеро Алмазне

Дніпровський

відкритий капалводовідвід вздовж
вул. Миколи Закревського (6 водойм)
озеро Бобровня

19
Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах
м.Києва, де можливий відпочинок з купанням
№
1

Назва місця

Розташування

Чорторий

2

Деснянський район,
р. Дніпро, острів Муромець

ПущаВодиця

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

20

Умови, за яких дозволяється відпочинок з
купанням
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 36092**
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 17.1.5.0280 "Охрана природы.
Гидросфера гигиенические требования к
зонам рекреации водных объектов"

Передмостна Слобідка Дніпровський район,
р. Дніпро, острів Венеціанський

9

Золотий

Дніпровський район,
р. Дніпро, острів Венеціанський

Назва місця

Розташування

озеро Гнилуша

22

озеро Кругле

23

озеро Берізка (Гідропарк)

24

Русанівський канал

25

ПівнічноДарницький меліоративний канал
(парк Перемоги)

26
28
29

Галерна

2

Біла

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
Оболонський район, проспект
територій населених місць",
Героїв Сталінграда
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 05 квітня 2011 року за №457/19195,
Деснянський район, затока
ДБН 36092** Містобудування. Планування
р. Десенка, ур. Вербняки
і забудова міських і сільських поселень,
Правил охорони життя людей на водних
Дарницький район,
об'єктах України, затверджених наказом
вул. Ревуцького
Міністерства надзвичайних ситуацій
Солом'янський район,
України 24 вересня 2012 року № 1214),
вул. Кадетський гай
зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 01 лютого 2002 року за № 95/6383,
Оболонський район, затока Собаче ГОСТу 17.1.5.0280
гирло, вул. Прирічпа
"Охрана природы. Гидросфера
гигиенические требования к зонам
Оболонський район, озеро
рекреации водных объектов"
Редьчине, вул. Богатирська

3

Троєщина

4

Сонячне

5

Совська балка

6

Верхня

7

Редьчина

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. МикільськоСлобідська

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

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)

Перелік водних об'єктів,
які не рекомендовані для купання
в літньому оздоровчому сезоні 2016 року
1

Голосіївський

ставки Дідоровські

2

ставки Голосіївські в парку ім. Рильського

3

ставки Мишоловські

4
5

ставки житлового масиву Теремки2
Дарницький

озеро Нижній Тельбін

6

озеро Вирлиця

7

затока Комуніст

8

затока Берковщина

9

водойми на просп. Миколи Бажана (3 водойми)

10

озеро Пономарівське

озеро Видубицьке
озеро Либідське

Подільський

озеро Куренівське

41

озеро Сирецьке

42

озеро Дубки

43

озеро Петровське

44
45

ставки на Хуторі Шевченка
Шевченківський

ставки в парку Нивки (6 об'єктів)

Керівник апарату
В. Бондаренко
Додато3
дорозпорядження
вионавчоооранКиївсьоїмісьоїради
(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)
від26.05.2016р.№356

Назва підрозділу

Зона відповідальності

Зона патрулювання

1

Рятувальноводолазна
станція № 1

Пляж "Центральний"
Пляж "Чорторий"

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

2

Рятувальноводолазна
станція
№3

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

3

Рятувальна станція № 4 Зона відпочинку "Верхня"

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
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 Зона відпочинку "Веселка"
пост "Веселка"
Сезонний рятувальний Зона відпочинку "Галерна"
пост "Галерна"

затока Русанівська

8

Сезонний рятувальний Пляж "Райдуга"
пост "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
"ПущаВодиця"

Пляж "ПущаВодиця"

у зоні відповідальності

12

Рятувальна станція №7

Зона відпочинку "Наталка"

у зоні відповідальності

7

Водойма

ставок у парку Відрадний
Печерський

39

№

Додато2
дорозпорядження
вионавчоооранКиївсьоїмісьоїради
(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)
від26.05.2016р.№356

Район

ставок у смт. Коцюбинське

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

№

водойма на вул. Булгакова
Солом'янський

33

40
1

озеро Віра на вул. Зодчих
ставок № 15 на р. Нивка на вул. Миколи Ушакова

31

38

Умови функціонування місць відпочинку

Система штучних водойм Опечень (6 водойм)
затока Верблюд

Святошинський

30
32

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

Штучна технічна водойма в селищі ДВРЗ
Оболонський

37

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва
без купання
№

21

27

1 ÷åðâíÿ 2016 ð.
¹58(4828)

русло р. Дніпро від Південного мосту до затоки
Галерна

Керівник апарату
В. Бондаренко

Причина
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

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$10:2012 «Настанова з організації проведення експерти$

