
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 07.10.2003 р. N 1878

Київ

Про комплексний розвиток інженерно-транспортної
інфраструктури мікрорайонів малоповерхової (приватної)

забудови
Із змінами і доповненнями, внесеними

 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
 від 17 серпня 2005 року N 1530,
 від 28 вересня 2006 року N 1421,
 від 21 грудня 2007 року N 1702

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Закону 
України "Про основи містобудування", з метою покращання інженерного забезпечення існуючої приватної 
забудови мікрорайонів Біличі, Биківня, Бортничі, селище ДВС, ДВРЗ, Деміївка, Жуляни, Караваєві Дачі, 
Катеринівка, Кібцентр (вул. Жулянська), Куренівка, Луначарського, Михайлівська Борщагівка, Микільський, 
Мишоловка, Монтажників, проспект Науки, Нивки, Осокорки, крім вулиць Іжевської та Трускавецької, 
Олександрівська Слобода, Позняки, Пуща-Водиця, хутір Редьки, Самбурки, Сирець (вулиці Ризька, 
Ольжича), Совки, Софіївська Борщагівка, Татарка, Троєщина, Чапаївка, Червоний хутір, Черемшини, 
селище Шевченко, Шулявка, в межах вулиць Замковецька-Білицька, Панфіловців-Редутна, Товарна-
Філатова-Менделєєва, Мічуріна та прискорення термінів будівництва об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 21.12.2007 р. N 1702)

1. Визначити замовниками проектування і будівництва інженерно-транспортної інфраструктури у 
мікрорайонах малоповерхової (приватної) забудови виконавчі органи районних у м. Києві рад (районні у м. 
Києві державні адміністрації).

2. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (районним у м. Києві державним адміністраціям):
2.1. Визначити переліки мікрорайонів, в яких будуть першочергово виконуватись роботи із проектування

і будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
2.2. В проектах будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури передбачити комплексне 

виконання робіт з прокладання та реконструкції мереж газопостачання, телефонізації, зовнішнього 
освітлення, електричних мереж, влаштування доріг з твердим покриттям.

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 17.08.2005 р. N 1530)

2.3. Встановити терміни розробки і затвердження проектно-кошторисної документації та виконання 
будівельно-монтажних робіт - 2003 - 2010 роки.

(підпункт 2.3 пункту 2 у редакції розпорядження Київської
 міської державної адміністрації від 17.08.2005 р. N 1530,

 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Київської
 міської державної адміністрації від 28.09.2006 р. N 1421)

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в 3-денний термін після звернення замовника 
надавати архітектурно-планувальне завдання.

4. Інженерним службам міста в 3-денний термін після звернення замовника надавати технічні умови.
5. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управлінню контролю за благоустроєм та 
зовнішнім дизайном м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 



адміністрації) за зверненням замовника у терміновому порядку видавати відповідно дозвіл та ордер на 
виконання будівельних робіт.

6. Головному управлінню економіки та розвитку міста, Головному фінансовому управлінню виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при коригуванні Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та бюджету міста на 2003 виділити асигнування 
на фінансування робіт, що підлягають виконанню в 2003 році.

7. Головному управлінню економіки та розвитку міста, Головному фінансовому управлінню виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчим органам районних у 
м. Києві рад (районним у м. Києві державним адміністраціям) при формуванні Програм соціально-
економічного та культурного розвитку м. Києва та бюджету міста та при формуванні Програм соціально-
економічного та культурного розвитку районів м. Києва та бюджету районів на 2004 - 2010 роки 
передбачати асигнування на фінансування робіт, що підлягають виконанню, відповідно до розробленої та 
затвердженої у встановленому порядку документації.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 28.09.2006 р. N 1421)

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Фоменка І. А. та голів районних у м. Києві державних адміністрацій.

 
Міський голова О. Омельченко 
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