
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26.07.2018 р. N 1316

Київ

Про рекультивацію полігону твердих побутових відходів N 5 в с.
Підгірці Обухівського району Київської області (I черга)

Відповідно до статей 30, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності", рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року N 
301/1305 "Про вирішення проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих відходів N 5 у 
с. Підгірці Обухівського району Київської області", у зв'язку з існуванням потенційної загрози виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного характеру (протокол Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 30 вересня 2016 року N 33):

1. Здійснити у 2018 - 2022 роках рекультивацію полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці 
Обухівського району Київської області (I черга).

2. Визначити приватне акціонерне товариство "Київспецтранс" замовником робіт, зазначених у пункті 1 
цього розпорядження.

3. Приватному акціонерному товариству "Київспецтранс" в установленому порядку:
3.1. Отримати вихідні дані для проектування.
3.2. Визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для виконання робіт, зазначених 

у пункті 1 цього розпорядження.
3.3. Забезпечити у 2018 - 2019 роках розроблення проектної документації, проведення її експертизи та 

затвердження.
3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
3.5. Під час укладання договору підряду на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості 
виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об'єкта не менше ніж 10 років, а також 
безумовне повернення в разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості 
виконаних робіт коштів у сумі завищення.

4. Взяти до відома, що:
4.1. Фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в 2018 році буде здійснюватися в 

межах показників, передбачених Переліком об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається 
фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки.

4.2. Відповідальність за виконання робіт в установлені терміни згідно із затвердженим графіком, 
раціональне і цільове використання бюджетних коштів несе замовник робіт - приватне акціонерне 
товариство "Київспецтранс".

5. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації):

5.1. У встановленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення 
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до переліків об'єктів будівництва (реконструкції), які 
передбачається фінансувати у 2019 році та наступних роках за рахунок бюджетних коштів у складі 
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.

5.2. Щоквартально подавати інформацію про стан виконання цього розпорядження заступнику голови 
Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П. О.



Голова В. Кличко
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