
РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

та киевa))

Вiдповiдцо до Зако

рiшення Киiвськоj MicbK

Програму екоЕомlчItого 1

кремих повЕоважень)), з

територiальноi громади

MicTa Киева:

1. уЕести до р srffi;Ж;fi;'"Ё,ТЪ"lЁ#;*Ё
вництва ,u р,по"",рукцii об'сктiв у ,Ц,еснянському

мiни:

1.1. Абзац перши едакцii:

<Управлiнню бу та землекористуванця

,I[,еснянськоi районноi " 
iстрацii та комуцальЕому

пiдприсмству пВч,у",","*iнвестбуд> ,Щ,еснянського району м, Киева здiйснити в

чстановленоМу порядкУ вiдповiдно до. законодавiтва УкраТни приймання -
1Ьffi;;;jь;;;;;.,й*, пунктi t цього розпорядження, з оформленням

вiдповiдних aKTiB та;;;Йо;;у,Ьнтiв, що засвiдчу ть права замовника:))

1.2. внести змiни до додатку цо рОзПОРЯДЖе

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii вiд 08 груд

;;;Ы;;;" фнкIriй замовника будiвництва та

i""#o"*o"y'районi MicTa Кисва> та викласти

додаеться.

а,оNs



цього розпоряджеЕня _ 

покласти 
_на

i в мiстi-Киевi державноi адмlнlстрац1l

KiB,

IринаАЛСКСеСНКО
В.о. голови



.Щодаток
до розпорядження .Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii
вiд 08 групня 2020 року JФ 658

(в редакцii розпорядження
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

Перелiк об'ектiв, що передаються вiд комунального пiдприсмства

<Ватутiнськiнвестбуд> до Управлiння будiвництва, архiтекryри та

землекористування .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

.1,1Ъ

п\п
назва об'скта

1. Будiвництво пожежного депо
мiкрорайонi комунальноi зони,

на вул. Миколи Закревського у 3-А
лсlм Виryрiвщина-Троещина

2. Добудова дороги вул. Милославськоi вiд перетину Милославськоi-
Лiскiвськоi до вул. Ленiна в с.Троещина

J. Реконструкцiя з доб довою зага.пьноосвiтньоi школи Ns 2З на
вул. Путивльськiй, 35 (с,Бикiвня)

4. Реконструкцiя нежитловоi булiвлi на вулицi Миколи Закревського, З

для створення умов для надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг,
послуг у сферi соцiального захисту громадян у ,Щеснянському районi

5. Реконструкцiя не}китлових примiщень на першому
вул. Будищанськiй, З у .Щеснянському районi
влаштування амбулаторii лiкарiв сiмейноi медицини

поверсi булiвлi на
MicTa Киева для

6, Будiвництво загальноосвiтньоТ школи на Зб класiв у 20 мiкрорайонi
житлового масиву Виryрiвщина-Троещина у .Щеснянському райо:ri

7. Реконструкцiя транспортноi розв'язки в одному piBHi вул. Каштанова -
вул. Оноре де Бальзака, з влаштуванням двостороннього руху по
вул. Оноре де Бальзака у.Щеснянському районi MicTa Киева

8. Реконструкцiя транспортноi розв'язки просп. Генерала BaTyTiHa
вул. Оноре де Ба-,rьзака з органiзацiею додаткових з'iЪдiв
просп. Генерала BaTyTiHa у Деснянському районi MicTa Киева

на


