
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації

___________________________/Г. ЗАБОЛОТНИЙ/

М. П.

3

Очікувана кошторисна вартість 250 000,00 тис. грн.
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Фінансування згідно лімітної довідки 2019 1000,00

Землевідведення

1 Розподіл земельної ділянки площею 3,81га

 1.1
Отримання від землекористувача ПрАТ "ДБК-4" згоди на 

розподіл ділянки на школу та садочок.
12.04.2019 виконано

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

 1.2

Отримання від  КМДА Дозволу на проведення допорогової  

закупівлі без застосування електронної системи закупівель з 

визначенням землевпорядної організації 

16.04.2019 виконано
КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

 1.3
Подання клопотання про надання дозволу на розподіл 

земельної ділянки.
15.04.2019 виконано

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

 1.4
Отримання висновку Департаменту містобудування та 

архітектури КМДА щодо відповідності намірів забудови.

19.04.2019- 

10.05.2019
виконано

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА. Департамент 

містобудування та арх. КМДА

 1.5 Отримання листа-згоди Київради на поділ земельної ділянки.
06.05.2019-

27.05.2019
3 тижні

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА. Київрада

 1.6
Розробка технічної документації на розподіл земельної ділянки 

з формуванням 2-х земельних ділянок з визначенням їх меж.

27.05.2019-

17.06.2019
виконано

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

землевпорядна організація

 1.7

Внесення відомостей про земельні ділянки до Державного 

земельного кадастру та присвоєння кадастрових номерів, 

реєстрація в Державному земельному кадастрі та отримання 

Витягів з Держкадастру на земельні ділянки.

17.06.2019-

03.10.2019
виконано

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

2
Зміна цільового призначення зем. ділянки та оформслення 

землекористування.

 2.1 Отримання чергового кадастрового плану
08.10.2019   

28.10.2019
виконано КП “Ватутінськінвестбуд”

 2.2

Подання клопотання про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

будівництво експлуатацію та обслуговування загальноосвітньої 

школи в 20 мкр..

28.10.2019- 

31.10.2019
виконано

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

Подання через Приймальню Київради (к.212) Повідомлення 

про мовчазну згоду

22.11.2019                 

29.11.2019
1 тиждень

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

 2.5

Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

загальноосвітньої школи в 20 мкр.

22.11.2019-

13.12.2019
3 тижні

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, землевпорядна 

організація

Фінансування, 

передбачене 

Програмою 2019 

р, тис. грн.

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В 20-МУ МКР.

Терміни будівництва згідно Програми 01.2018- 12.2020

Тривалість 

робіт

Депутат Київської міської ради

№ 

п/п
Найменування робіт

Термін 

виконання

місяці 2019 року
Виконавець

ПОГОДЖЕНО:

___________________/Г. СТАРОСТЕНКО/

 2.3 2 тижні
КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

Отримання від  КМДА Дозволу на проведення допорогової  

закупівлі без застосування електронної системи закупівель з 

визначенням землевпорядної організації, укладання договору з 

КП "Київський інститут земельних ресурсів" на розробку 

проекту землеустрою на відведення земельної ділянки

05.11.2019 -

10.11.2019
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Фінансування, 

передбачене 

Програмою 2019 

р, тис. грн.

Тривалість 

робіт

№ 

п/п
Найменування робіт

Термін 

виконання

місяці 2019 року
Виконавець

 2.4

Погодження проекту землеустрою службами відповідно до 

статті 186' Земельного Кодексу України:                                         

- погодження Департаментом містобудування та архутектури;                                                                                  

- погодження территоріальним органом по земельним ресурсам 

(екстерриторіально)

13.12.2019-

10.01.2020
5 тижні

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, КМДА

 2.5

Подання через Міський дозвільний центр заяви про підготовку 

Рішення Київради на відведення земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування загальноосвітньої 

школи в 20 мкр. в постійне користування.

13.01.2020-

20.01.2020
1 тижні

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, Київрада

 2.6
Висновок постійної комісії Київради  з питань освіти, науки, 

сім'ї, молоді та спорту

20.01.2020-

27.01.2020
1 тиждень

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, Київрада

  2.7 Висновок постійної комісії Київради з земельних питань 
27.01.2020- 

03.02.2018
1 тиждень

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, Київрада

  2.8

Рішення Київради на відведення земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування загальноосвітньої 

школи в 20 мкр. в постійне користування.

03.02.2020-

10.02.2020
1 тиждень

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, Київрада

 2.9
Внесення відомостей про зміну цільового призначення 

земельної ділянки до Державного земельного кадастру.

12.02.2020-

26.02.2020
2 тижня

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

  2.10

Реєстрація в Державному реєстрі речових прав земельної 

ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування 

загальноосвітньої школи в 20 мкр. в постійне користування.

02.03.2020-

16.03.2020
2 тижня

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА, КМДА

3

З метою оперативного реагування на можливі проблеми 

виконання графіку письмово інфомувати депутатів Київради та 

голову ДРДА про хід виконання робіт по землевідведенню та 

проблеми, які виникають.

12.04.2019- 

25.12.2019
щотижнево

КП “Ватутінськінвестбуд”, 

ДРДА

Враховуючи велику кількість процедур та організацій , що впливають на досягнення необхідного результату виконавець зобовязаний оперативно інформувати замовника про можливу зміну термінів виконання графіку. 

Примітка: Виконавець (КП "Ватутінськінвестбуд") зобовязується щотижнево інформувати замовника про хід виконання робіт згідно цього графіку. 

____________________/В. ШЕЙКО/

______________________/І. ДОЛИНСЬКИЙ/

В.о.директора КП "Ватутінськінвестбуд" ________________/Г. СЛЮСАРЕНКО/

За результатами виконання робіт по цьому графікувін може бути відкоригований станом на 01.08.2019р. з метою актуалізації та подальшого планування термінів виконання робіт.

Заступник директора Департаменту земельних ресурсів КМДА

Директор КП "Київський інститут земельних відносин"

від Департаменту містобудування та архітектури КМДА

____________________/_____________________/


