
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11.09.2012 р. N 1591

Київ

Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від
Головного управління капітального будівництва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у зв'язку з його реорганізацією

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської 
міської ради від 15.03.2012 N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 N 500 "Про здійснення організаційно-правових 
заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та від 12.07.2012 року N 1205 "Про 
затвердження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)", в межах функцій органу місцевого 
самоврядування:

1. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) (далі - Головне управління капітального будівництва) в установленому 
порядку:

1.1. Передати Комунальному підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КП "Інженерний центр") функції замовника, всі 
наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент 
передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов'язану з 
проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та 
інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об'єктах згідно з 
додатком.

Взяти до відома, що у зв'язку з передачею функцій замовника будівництва об'єктів, зазначених у 
підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, від Головного управління капітального будівництва до КП 
"Інженерний центр", це комунальне підприємство стає правонаступником Головного управління 
капітального будівництва у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об'єктів.

1.2. Подати в установленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо внесення змін до 
Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік у зв'язку із передачею функцій замовника 
КП "Інженерний центр" по об'єктах, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження.

2. КП "Інженерний центр" забезпечити подальше виконання будівельних, проектних та інших робіт з 
метою їх введення в експлуатацію, згідно з програмами соціально-економічного розвитку м. Києва на 
відповідний рік.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації):

від 22.03.2010 N 166 "Про передачу функцій замовника по окремих об'єктах комунального 
господарства";

від 30.12.2010 N 1234 "Про проектування, будівництво та реконструкцію об'єктів інженерної 
інфраструктури міста Києва";

від 22.09.2011 N 1736 "Про проектування та будівництво патологоанатомічного корпусу на території 
Святошинського психоневрологічного інтернату на вул. Івана Крамського, 16";



від 04.03.2009 N 242 "Про проектування та будівництво пішохідного мосту через Русанівський канал в 
районі житлового будинку по вул. М. Раскової, 52-в у Дніпровському районі";

від 24.12.2010 N 1173 "Про проектування, будівництво та реконструкцію фонтанів у місті Києві";
від 01.12.2010 N 1035 "Про проектування та будівництво інженерних мереж для критої спортивної 

споруди із штучним льодовим покриттям по вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі";
від 27.03.2008 N 442 "Про передачу функцій замовника з будівництва об'єктів комунального 

призначення: "Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора" та "Будівництво 
Південно-Західного каналізаційного колектора";

від 18.02.2009 N 203 "Про будівництво та реконструкцію окремих об'єктів комунального господарства";
від 11.06.2009 N 668 "Про проектування та реконструкцію, будівництво окремих об'єктів комунального 

господарства";
від 10.11.2011 N 2068 "Про передачу функцій замовника та виконання робіт з реконструкції 

тепломагістралі N 2 СТ-2 на ділянці від точки А (між ТК-204 та ТК-205) до шахти підйому (між ТК-210/4 та 
ТК-210/5) на вул. Вербовій у Оболонському районі";

від 15.03.2010 N 139 "Про проектування та будівництво багатоповерхових паркінгів" у м. Києві".
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 

державної адміністрації Кучука М. І.

 
Голова О. Попов

 

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

11.09.2012 N 1591

Перелік об'єктів,
що передаються від Головного управління капітального

будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Комунальному підприємству

"Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

N ОБ'ЄКТИ

1.
Будівництво інженерних мереж для спортивної споруди зі штучним і льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у м. 
Києві

2. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

3. Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора (I - IV п. к.) в м. Києві

4. Будівництво каналізаційного колектора від Мостицького до Головного міського в м. Києві, I черга

5.
Будівництво водопровідної мережі Д = 1400 мм від вул. Гречка до Великої кільцевої дороги у Подільському, 
Шевченківському та Святошинському районах м. Києва

6.
Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д = 1400 мм від станції метро "Дніпро" до вул. Кіровоградської в м. 
Києві;

7. Напірний каналізаційний трубопровід від КНС "Пуща-Водиця" до вул. Газопровідної в Оболонському районі

8.
Будівництво каналізаційного колектора по вул. Протасів Яр від вул. Солом'янської до вул. Грінченка у Солом'янському 
районі м. Києва

9. Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки" в м. Києві

10. Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д = 600 - 700 - 900 - 1250 - 1450 - 2450 мм

11. Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д = 700 - 800 - 960 - 1040 мм

12. Реконструкція III черги Новодарницького каналізаційного колектора Д - 2980 мм

13. Будівництво каналізаційного колектора Д = 1200 мм на вул. Сортувальній у Дарницькому районі м. Києва

14. Каналізаційний колектор на вул. Ломоносова та вул. Мейтуса в Голосіївському районі

15. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Луначарського у Дніпровському районі м. Києва

16. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Бережанській від вул. Полярної до вул. Лугової

17. Реконструкція каналізаційного колектора на просп. Комарова (від вул. Козелецької до бульв. Лепсе)

18. Перекладка 1 нитки піскопроводу Д = 200 мм на Бортницькій станції аерації

19.
Реконструкція тепломагістралі N 2 від СТ-2 на ділянці від точки А (між ТК-204 до ТК-205) до шахти підйому (між ТК-210/4
та ТК-210/5) по вул. Вербовій в Оболонському районі м. Києва



20. Будівництво каналізаційного колектора на бульв. Лесі Українки в Печерському районі м. Києва

21. Реконструкція каналізаційного колектора Д = 1000 - 1200 мм на вул. Дегтяренка

22. Реконструкція каналізаційного колектора Д = 2400 мм на вул. Лебедєва у Дніпровському районі м. Києва

23. Будівництво каналізації Д = 1200 мм L = 1150 м на вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової в м. Києві

24. Проектування та будівництво багатоповерхового паркінгу на просп. Героїв Сталінграда, 37

25. Реконструкція овального фонтана на вул. Хрещатик, 25 у м. Києві

26. Реконструкція каскадного фонтана на вул. Червоноармійській, 119 у м. Києві

27. Реконструкція фонтанного комплексу за адресою: Майдан Незалежності (біля будинку профспілок)

28. Реконструкція фонтанного комплексу за адресою: Майдан Незалежності (з боку монумента незалежності)

29. Реконструкція насосної станції "Троєщина-1"

30.
Виконання робіт із санації каналізаційного колектора Д = 1400 мм на Гайдара від Новолибідського каналізаційного 
колектора до вул. Іллі Еренбурга

31.
Проектування та будівництво водопроводу Д = 1200 мм на вул. Генерала Жмаченка та Броварському проспекті від вул. 
Алішера Навої до існуючого водопроводу

32. Проектування та будівництво тепломережі 2DN500 L = 1,8 по вул. Золотоустівській від площі Перемоги до вул. Рибалка

33.
Будівництво патологоанатомічного корпусу на території Святошинського психоневрологічного інтернату на вул. Івана 
Крамського, 16

34.
Будівництво пішохідного мосту через Русанівський канал в районі житлового будинку по вул. М. Раскової, 52-в у 
Дніпровському районі

35.
Перекладання напірного каналізаційного колектора від насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського 
самопливного колектора

36. Проектування та будівництво багатоповерхового паркінгу на вул. Жилянській, 120

37. Реконструкція Перовського каналізаційного колектора Д = 1400 мм у Дніпровському районі м. Києва

38. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Кіото у Деснянському районі м. Києва

39. Реконструкція каналізаційного колектора Д = 500 мм по Столичному шосе в м. Києві

40. Реконструкція напірного каналізаційного колектора N 1 від КНС "м. Борщагівка N 2" у Святошинському районі м. Києва

41. Будівництво напірних колекторів N 1,2 КНС "м. Борщагівка N 1" (дві нитки) у Святошинському районі м. Києва

42. Проектування та будівництво багатоповерхового паркінгу на просп. Перемоги, 74 - 76

 
Заступник голови -
 керівник апарату

О. Пузанов

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2021
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021
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