ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

дЕряtАвнА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
24 грудня 2020 року Ns 2Зl2З кПро
озвитку м, Киева на 2021-202З роки),
i,BcbKoi MicbKoI ради (КиiвськоI MicbKoi

20l| року Jф

l2l

кПро реапiзачiю

мiнiстрачiями окремих повноважень)), з
ьним майном територiаrrьноi громади

l. д

1ти комунitльноlиу пiдприемству

<ватутiнськiнвестбуд>
функцiй замовника будiвництва та реконстрУкцii об'ектiв iкитловоi, соцiальноi
та виробни,rо[ i
)1руктурИ коп{унzцlЬноi власностi у Щеснянському
районi
MicTa Кисва, заN{о иком викоI{ання робiт по яких визначено
!есняrrську
районну в MicTi К Bi державну адмiнiстрацiю вiдповiдн до розпоряджень
виконавчого орга
Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоl, мiсъко[ дерх<авноi
адмiнiстрачii) згi
з перелiком, що додасться.
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Ko*yHar]bнoмy пiдприсмству кВатутtнськiнвестбул>
!еснянського
РаЙОНУ М. КИеВа Та РПРаВЛiННЮ будiвничтва, архiтектури,u rЬrп.*ористування
державноi адмiнiстрачii в TepMiH до
леному порядку приймання - передачу
ого розпорядження, з оформленням
що засвiдчують права замовника:
вихlднl данl
проекгування;
Ча
просктно-колiторисну, договiрну, бухгалтерську документачiю,
документачirg пов'язану з проведенням закупiвель;

2

iнформац , яка е важJIивою
для здiйснення
об'€ктах, зазначен х в пунктi l цього
розпорядження.

виконання робiт по

З, Взяти
експлуатацtю май о в установленому порядку зараховусться
До комyнальноi
власностi територi льноi громади MicTa Кисва.
4, Унести

iни до додатку до розпоряд}кення !еснянськоi
районноi в
MicTi Киевi дерх(а Hoi адмiнiстрацii вiд 08 грудня 2О2О
року }{b 658 uПро
делегування фу"* iй замовника будiвництва та
реконструкцii. об'ектiв

ffеснянському рай Hi MicTa Киева>> (в редакцii розпорядження вiд 2| сiчня 2021у
року ЛЬ 20) та поз di,2, 5, 7, 8 виключити.

5.

ь за виконанням цъого розпорядження покласти на
заступника голови /Тесr+янськоТ пайонноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii
О. Плясецького,
Голова

Ко

итро РАТНIКОВ

Додаток
до розпорядження {еснянськоi
районноi, в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii

вiд d,},

0}.

2021року xn

|6l/

Перелiк об'екгiв, цо передаються вiд Управлiння
будiвництва, архiтектури, та
землекористуванн : !еснянськоi
районно[ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстраlцii
коп
до
ун.lльноГо пiдприСм ства <Ватутiнськiнвестбудu
]ф

назва об'екга

п\п
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ву тицi М"ло
лiскiвськоi до вулицi Ленiна в с.Тросщина
Реконструкцiя нежитлових примiщень на першому поверсi
будiвлi на
вул. Булищаr
влаштування а
Реконструкцiя транспортноi розв'язки в од
вул. Оноре де Бальзака з влаштуванням двостороннього
руху по вул.
Оноре де Баль: ака у Леснянському
районi MicTa Кисва
Реконструкцiя транспортноi розв'язки просгl. Генерала BaTyTiHa
- вул.
оноре де Баль: iaкa з органiзачiею додаткових з'iздiв на просп. Генерала
BaTyTiHa у Дес rянському районi MicTa Киева

!обудова

Начальник Управлi ня будiвництва,
архiтектури та земл користування

Володимир КОЗАК

