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виконАвчиЙ оргАн киiвсъкоi MICbKoi рАди
(киiвськА MICbKA дЕржАвна АщмIнIстрАцIя)

дЕпАртАуIЕнт трАнспортноi IнФрАструктури

нАкАз

28. of.tozt
Про створення робочоi групи з
вирiшення tIитань под€шьшого

утримання та Rикористання
диспетчерського пункту З /Киото l
на Rул. KioTo, 10

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>"
Положення про Щепартамент транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiI), затtsердженого

розпорядженням виконавчого органу КиТвськоТ мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) вiд 19, листспада 201В року Jф 2089 (у редакцiТ
розпорядження виконавчого органу КиiвськоI MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 10 грудня 2020 року J\Ъ 1936), з MeToIo вирiшення
питань подальшого утримання та використання диспетчерського пункту 3 /Киото/
на вул. KioTo, 10, якIлl"л закрiпленI{i"{ на правi повного господаоського вiдання за
КП <Киiвпастранс) згiдно з наказом Головного управлiння з питань майна
КиТвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ вiд 10 квiтня 2002 }lЪ З0 <Про закрiплення
основних фондiв комун€LIIьноI власностi територiальноi громади MicTa Кисва>> та
враховуючи лист КП <Киiвпастранс>> вiд 30.СЗ .202| J\Ъ 053/01-1057

НАКАЗУIо:

1. Утворити робочу групу з вирiшення питанъ подапьшого утримання та
використання диспетчерськогс пункту З /KploTo/ на вул. KioTo, 10 та затвердити ii
персон€Lлъний склад, що додаеться.

2. Робочiй групi, утворенiй пунктом ], цього нак€Lзу вжити органiзацiйно-
правов1 заходи дляI вирlшення питань подагIьшого утримання та використання
диспетчерського пункту 3 /Киото/ на вул. KioTo, 10.

З. Контроль за виконанням цъого наказу заlишаю за собою.

Nь И- /о+

Виконувач обов' язкiв дирек,гора Андрiй РСМАШНКО



ЗАТRЕРДЖЕНО
Наказ Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачiТ) t l
вiд Ж.оГ.?-аL.L Ns И- /rО+

шрсоFIАJъLilл;lсклАд
робочоi ]рупи з вирiшення питань подальшого утримання та використання

диспетчерського пункту 3 /Киото/ на вул. KioTo, 10

РОМАШНКО Андрiй
степанович

БАРИШПСЛЬ tОрiй
васильович

ГАЛУШКО Сергiй
миколайович

КРИВОХИNtА Юрiй
Андрiйович

заступник директора lепартаменту -
нач€LгIъник управлiння координацii й розвитку
дорожнього господарства та iнфраструктури
Щепартаменту транспортноi iнфраструктури
виконавIIого органу КиiвськоТ мiськоi ради
(Киiвськоi мiсъкоТ державноi адмiнiстрацiТ),
голова робочоТ групи;

головний спецiаrriст вiддiлу аналiзу та

розвитку дорожнього господарства управлiння
координацii й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури Щепартаменту
транспортноТ iнфраструктури виконавчого
органу КиТвськоi мiсъкоi ради (КиiвськоТ
MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ), секретар
робочоi групи;

головн,ий спецiалiот вiддiлу будiвнiлuтва
iнфраструктурних об' cKTiB управлiння
координац11 и розвитку дорожнъого
господарства та iнфраструктури
f, епартаменту транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу КиТвськоi мiсъкоi ради
(КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
секретар робочоТ групи;

наLIа,чъник вiддiлу претензiйно-позовноТ

роботи юридичного управлiння fiепартаменту
трансilортноТ iнфраструктури виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoj. державноi адмiнiстрацii) ;



MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi' державноТ
я пп,riнiстпяrriТ\,rY!.чf^r/,

ГРИЦИК Вiкторiя ПeTpiBHa начальник управлiння непрофiльних доходiв
пiдприемства КП <Киiвпастранс> (за згодою);

KPACABIH КОСТЯНТИН
Костянтинович

СТЕПАНОВ Володимир
Сергiйович

Виконувач обов'язкiв директора

головний спецiалiст сектору запобiгання
корутrцiТ f; егrартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ

головний спеtдiалiст вiддiлу монiторингу та

реестрацiТ речових прав управлiння
монiторингу ýепартаменту комунальноi
власностi м. Кисва виконавчого органу
КиiвськоТ mricbKoT ради (КиiвсъкоТ мiсъкоТ
державноi адмiнiстрацiТ) (за згодою).

Андрiй РОN4АНЕНКО




