
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12.10.2016 р. N 998

Київ

Про визначення замовника будівництва об'єктів у Дарницькому
районі

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року
N 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень", з 
метою покращення умов проживання мешканців на території приватної забудови мікрорайонів Червоний 
Хутір та Бортничі у Дарницькому районі, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію замовником будівництва об'єктів:
- "Водопониження території приватної забудови мкр Червоний Хутір";
- "Будівництво дощової каналізації на вул. Є. Харченко (Леніна), вул. Промислова, мкр Бортничі".
- Реконструкція загальноосвітньої школи N 305 на вул. Є. Харченко, 53 (Леніна, 53) мкр Бортничі".
2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Забезпечити вирішення земельно-правових питань у встановленому порядку.
2.2. Одержати вихідні дані на проектування об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації у встановленому 

порядку.
2.4. Генеральні проектні та підрядні будівельні організації визначити відповідно до вимог законодавства 

України.
2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання будівельних робіт.
2.6. Під час укладання договорів підряду на виконання будівельних робіт обов'язково передбачати 

умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки 
експлуатації об'єкта.

2.7. Подати у встановленому порядку до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення 
об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм економічного і соціального 
розвитку міста Києва на 2017 рік та наступні роки.

2.8. Взяти до відома, що фінансування об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у 2016 році 
буде здійснюватись в межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. 
Києва на 2016 рік.

2.9. Взяти до відома, що після завершення робіт та прийняття об'єктів в експлуатацію майно в 
установленому порядку зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

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