
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ха бf$
про делегуванIlя функцiй
замовника бy,,1irll tиt 1.гва 1,а
peKoHcTpyKIlii' tlб't к r iB у
!еснянському райоrri мiс.га Кисва

вiдповiлно ,,to Закоttу Украiъи <Ilpo мiсцевi державнi адмiнiстраlriт>,
рiшення КиIвськоi MicbKoi рали вiл 2t грудня 2О17 року lтэ tо+iz+о+я <ttpoПрограму екоrrомi.ttto.o i соtцiа.,,lьного por""rny м. Кисва на 20l8-2020 роки>,розпорядження l]иконавчоl,о органу Киiвськоi мiськоi ради (киiвськоi Micbkoiдержавноi адмirriс,граrlii') вiд Зl сiчня 201l року .lTs tZt <Про реалiзацiюрайонними в Mic гi Кисвi /tержаtsними алмiнiстрачiями окремих повноважень)), з

ьним майном територiальноi громади
я виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi
нiстрацii) вiд lб листопада2020 Mltjl0
021-202З роки):

l. /{е.lrсгуваr.и Уrlравлiнню будiвництва, архiтектури .|а

rHoi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.
та реконструкцii об'ектiв жит.ltовоi,
руктури KoMyrla:rbHoi власносr.i уiамовником виконання робiт rtо яких

:I_'j:_*" ЩеСНЯНСЬКУ районну в MicTi Кисвi o.p*u"ny 'uorini.rpuui,o
вIдповlднО до розпоря,]1жеl{ь виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
!T:::::I:] 

MicbKoi лерясавtrоi адмilliстрацii) з 01 Ъiчня 202t р;;;,-rгiдно зперелlком, що llо/{асl,ься,

архiтектури та землекористуваItня

зазначених у пункr.i l цього розlrорядж
та пакету докумсrtl.iв, ll1o засвi.,1чуtо.гь rlpaBa замовIIика:



проектно-коШторисну, договiрну, бухгалтерську документацiю;
документацiю пов'язану з проведенням закупiвель;
iнформацiю, яка е важливою для здiйснення виконання робiт по

об'ектах, зазначених в пунктi 1 цього розпорядження.

з, Взяти до вiдома, що пiсля заверulення робiт та прийняття об'ектiв в
експлуатацilо майно в установленому порядку зарахову€ться до комуналыtоI
власнос,лi,гериторiа_,rьноi громади м i с,га Кисва.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голоlзи

вихiднi данi на просктування;

lриlrа АЛСКСССtIКО



Додаток
до розпорядження !еснянськоi
районrrоi в MicTi Кисвi державrrоi

року Лs бl8
Перелiк об'ектiв, що передаються вiд комунального пiдприсмства
<Ватутiнськiнвес,гбул> до Управлiння будiвництва, архiтектури та

землекористування .щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

назва об'екта

Реконструкцiя з добудовою rаru.,,опоосuiййТ шпй" Л,, 2з на
;t. lIуr,ивльськiй, 3 5 (с.Бикiвня

Реконструкчiя нежитловоi Оулl.пi * 'уЙui M"*o.n,n Зuор.".rпо-, 3
для створення умов для надання соцiальних т реабiлiташiйних послуг,
цослуг у сферi соцiмьного захисту громадян у !ЪснянськоМу районi

ня амбул iI лiкарiв сiмейноi медицини

адм iнiстрацii
вiдOВ ,l&. 2020

-€"*, I IaTa.rI iя 'I'KA Ч

В.о. начzuIьника Управ.lliItня будiвницr.ва,
архlтск,гури l.а земJl скорис,tу BaFl I I я
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