На центральній вулиці Грушевського відбувалася виставка ретромобілів і охочих залишити фото на згадку не меншало до пізнього вечора.
Справжнім фото майданчиком
в зеленій зоні біля пам'ятника
Декабристів стала локація «Я
люблю Васильків».
О 17.00 на головній сцені
міста розпочалися урочистості
з нагоди 1029-ї річниці міста.
Відкриваючи урочисту частину, Васильківський міський
голова Володимир Сабадаш
звернувся до усіх васильківчан: «Шановні васильківчани!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди 1029-ї річниці міста
Василькова! У цей день кожен
з нас відчуває себе частиною
великої родини. Це свято
об'єднує усіх, кому дорогий
наш Васильків. Вірю – разом
ми досягнемо іще вагоміших
результатів у поліпшенні життя людей, примножимо славу
нашої землі, працюючи на

перспективу розвитку Василькова. Це свято найдорожче для
кожного, бо воно наповнює
наші серця гордістю за своїх
земляків. Згадаємо Героїв нашого міста і країни, які віддали свої життя за нас, майбутнє
своїх і наших дітей, за суверенітет та незалежність нашої
держави – Олександра Царька,
Олекс андра
Л і с т р о в о го ,
Юрія Скляра,
Олега
Дьяченка. Світла
пам'ять про
них завжди у
наших серцях. А усім
містянам ба жаю - нехай
щастя та добробут живуть
на кожній вули ці, у кож ному домі, у
кожній родині!».
Хвилиною мовчання було
вшановано Героїв міста та
ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
усіх загиблих учасників
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ Від 31.08.2017 № 361
антитерористичної операПро встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території, які надає приватне ції, які відстоюють су підприємство «Рембудсервіс-2006» для споживачів житлового
будинку № 20 в військовому містечку № 11 м. Василькова веренітет та незалежність
Київської області.
Розглянувши лист-звернення в.о. директора приватного під- нашої держави на сході
приємства «Рембудсервіс-2006» Деркач О.М. щодо встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинку та країни. До привітань приприбудинкової території для споживачів житлового будинку № 20
єдналися також депутат
військового містечка № 11 в м. Василькові, враховуючи результати розрахунку економічно обґрунтованих тарифів з урахуван- Київської обласної ради
ням додаткової послуги з опалення місць загального користування, згідно Закону України «Про житлово-комунальні послу- Гліб Лірник, голова Ва ги», пункту 36 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверд- сильківської районної ра женого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№869, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону ди Наталія Баласинович,
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
командир
повітряного
комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
команду
ва
ння
«Центр» –
1. Встановити скориговані тарифи на послуги з утримання
будинку та прибудинкової території для споживачів житлового заступник
командувача
будинку № 20 військового містечка № 11 м. Василькова
Повітряних Сил Збройних
Київської області:
- для категорії споживачів «населення» (з урахуванням ПДВ)
Сил України генералв неопалювальний період:
- 3,87 грн./кв.м (1поверх);
майор Анатолій Кри- 5,07 грн./кв.м (2-5 поверхи);
- для категорії споживачів «населення» (з урахуванням ПДВ) воножко, депутати Вав опалювальний період:
- 5,31 грн./кв.м (1поверх);
сильківської міської
- 6,51 грн./кв.м. (2-5 поверхи);
- для категорії споживачів «інші» (з урахуванням ПДВ)
ради. На урочистій це- 4,43 грн./кв.м.
2. Доручити приватному підприємству «Рембудсервіс-2006» ремонії нагородження
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
3. Дане рішення набирає чинності через 15 днів з дня офіцій- було відз начено ва ного оприлюднення.
сильківчан, які своїми
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих трудо вими досяг нен органів ради згідно розподілу обов’язків.
Міський голова
В. САБАДАШ
нями прославляють
Керуючий справами виконкому

С. БОРКОВСЬКА

2

місто Васильків. Продовжилось свято барвистим концертом талановитих дітей-вихованців вокальних та хореографічних гуртків, творчих аматорських колективів міського
Будинку культури та відомих
українських артистів Лілії
Сандулеси, Катерини Бу жинської, Романа Скорпіона.

Протягом усього святкового дня в міському парку воїнам-інтернаціоналістам працювали різноманітні майстеркласи від майстрів Васильківщини, пригощали своїми
смачними стравами усіх охочих учасники фестивалю їжі
«Здибанка», а для малечі дитячі атракціони. Програма
святкувань була насичена і
цікава, та й погода цього дня
також порадувала теплом і
лагідним сонечком
Текст і фото Олени Король

