
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20.03.2009 р. N 305

Київ

Про реконструкцію та благоустрій парків і скверів м. Києва
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього 

природного середовища", пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", з 
метою покращення благоустрою і створення сучасних паркових зон відпочинку для мешканців міста, в 
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста "Київзеленбуд" (далі - КО "Київзеленбуд") замовником з реконструкції та благоустрою парків і скверів 
згідно з додатком до цього розпорядження за умови виконання п. 2 цього розпорядження.

2. КО "Київзеленбуд" у встановленому порядку:
2.1. На тендерній основі визначити генеральні підрядні організації для виконання робіт з реконструкції 

та благоустрою парків і скверів, проектні роботи по яких було здійснено за кошти районного бюджету за 
замовленням Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації.

2.2. Після погодження та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на
реконструкцію парків і скверів подати її в Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для проведення інвестиційного конкурсу 
відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189 із залучення інвесторів до 
будівництва об'єктів комерційного призначення.

2.3. Одержати до початку виконання робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 
дозвіл на виконання будівельних робіт та у Головному управлінні контролю за благоустроєм м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на виконання 
робіт.

2.4. Оформити право користування земельними ділянками в порядку, визначеному чинним 
законодавством.

3. Дозволити КО "Київзеленбуд" виконання будівельних робіт з реконструкції парків і скверів 
(визначених в додатку до розпорядження) в межах земельних ділянок, відведених рішеннями виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 21.05.57 N 795, від 09.01.62 N 51, від 18.06.63 N 850
та від 26.02.63 N 234.

4. Управлінню охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) подати до Головного управління економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні 
пропозиції щодо включення робіт з реконструкції та благоустрою парків і скверів, зазначених у додатку до 
цього розпорядження, до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 
2009 рік та наступні роки.

5. Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації передати за актом КО "Київзеленбуд" 
розроблену проектно-кошторисну документацію та витрати по незавершеному будівництву з реконструкції 
та благоустрою парків і скверів, зазначених у додатку до цього розпорядження.

6. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.03.2007 N 331 "Про реконструкцію та 
благоустрій парку "Орлятко" на бульв. Лепсе, 9-б у Солом'янському районі", від 27.09.2007 N 1270 "Про 
реконструкцію скверу на вул. Мартиросяна у Солом'янському районі", від 22.05.2008 N 720 "Про 
реконструкцію та благоустрій парку "Юність" на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у 
Солом'янському районі" та від 23.05.2008 N 729 "Про реконструкцію та благоустрій парку біля кінотеатру 
"Тампере" на вул. Героїв Севастополя, 42 у Солом'янському районі" визнати такими, що втратили чинність.

7. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення 
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.



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

 
Голова Л. Черновецький 

 

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

від 20 березня 2009 р. N 305 

NN пп Назва об'єкта 

1. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" на бульв. Лепсе, 9-б у Солом'янському районі 

2. Реконструкція скверу на вул. Мартиросяна у Солом'янському районі 

3. Реконструкція та благоустрій парку "Юність" на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом'янському районі 

4. Реконструкція та благоустрій парку біля кінотеатру "Тампере" на вул. Героїв Севастополя, 42 у Солом'янському районі 

 
Заступник голови -
 керівник апарату 

 
Б. Стичинський 
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