
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12.04.2012 р. N 613

Київ

Про реконструкцію парків і скверів міста Києва
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

рішення Київської міської ради від 29.12.2011 N 1099/7335 "Про Програму соціально-економічного розвитку
м. Києва на 2012 рік" та в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником виконання проектних і будівельних робіт з реконструкції парків і скверів згідно 
з переліком, що додається, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста "Київзеленбуд" (далі - КО "Київзеленбуд").

2. КО "Київзеленбуд":
2.1. Забезпечити виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції парків 

та скверів.
2.2. Визначити в установленому порядку проектні та підрядні організації для виконання робіт, 

зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.3. При укладанні замовником договорів підряду на виконання робіт обов'язково передбачати умови 

щодо надання підрядником гарантій якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації 
встановленого обладнання та виконаних робіт.

3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку подати до Головного управління 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених в додатку до цього 
розпорядження, до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 та наступні роки.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків 
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова О. Попов

 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
12.04.2012 N 613

Перелік
об'єктів для проведення робіт з реконструкції парків та скверів

міста Києва
N Назва об'єкта Адреса

1 Реконструкція скверу на вул. Васильківській, 43 - 47 у Голосіївському районі Вул. Васильківська, 43 - 47

2 Реконструкція парку "Кіото" у Деснянському районі
Від вул. Братиславська до вул. 
Мурманська

3 Реконструкція парку "Молодіжний" у Деснянському районі
На розі проспекту Маяковського та вул. 
Цвітаєвої



4
Реконструкція паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари у 
Деснянському районі

Проспект Маяковського, площа Анкари

5
Реконструкція парку біля будинку культури та мистецтв мікрорайону ДВРЗ у 
Дніпровському районі

Між вул. Алма-Атинська та вул. 
Винахідників

6 Реконструкція паркової зони навколо озера "Тельбін" у Дніпровському районі
Між вул. Березняківською, вул. Ю. 
Шумського та просп. П. Тичини

7
Реконструкція парку відпочинку біля озера "Кирилівське" в Оболонському 
районі

Проспект Оболонський - вул. Богатирська

8 Реконструкція та благоустрій парку "Інтернаціональний" 50-річчя Жовтня, вул. Тулузи

 
Заступник голови -
 керівник апарату

О. Пузанов

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2020
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020


	РОЗПОРЯДЖЕННЯ
	Про реконструкцію парків і скверів міста Києва
	Перелік об'єктів для проведення робіт з реконструкції парків та скверів міста Києва


