
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 05.10.2017 р. N 1214

Київ

Про реконструкцію будівлі КП "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна" з
розміщенням адміністративних та робочих приміщень КП КМР "ТК
"Київ", КП "РАДІОСТАНЦІЯ "ГОЛОС КИЄВА" та КП "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ"

на вул. Щусєва, 5 у Шевченківському районі
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", з метою створення належних умов для дозвілля киян та гостей 
столиці:

1. Здійснити реконструкцію будівлі КП "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна" з розміщенням адміністративних та 
робочих приміщень КП КМР "ТК "Київ", КП "РАДІОСТАНЦІЯ "ГОЛОС КИЄВА" та КП "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ" на 
вул. Щусєва, 5 у Шевченківському районі.

2. Визначити комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" 
(далі - КП "Житлоінвестбуд-УКБ") замовником робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. КП "Житлоінвестбуд-УКБ" у встановленому 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 розроблення та затвердження проектної документації.
3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
3.5. Під час виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити дотримання 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 
1051/1051.

3.6. Під час укладання договору підряду на реконструкцію об'єкта, зазначеного в 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 десять 
років, а також безумовне повернення в разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та 
вартості виконаних робіт коштів у сумі завищення.

3.7. Забезпечити вирішення земельно-правових питань.
4. Взяти до відома, що:
4.1. Фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у 2017 році буде здійснюватися в 

межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.
4.2. Після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, та прийняття об'єкта в 

експлуатацію майно в установленому порядку буде зараховано до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва.

5. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) подати в установленому порядку 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 проектів 
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік та наступні роки.

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

 
Голова В. Кличко
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