
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31.07.2007 р. N 986

Київ

Про дозвіл на знесення будинку на вул. Щорса, 30 у Печерському
районі

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про планування і забудову 
територій", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.03.2007 N 387/1048 "Про продаж земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Житловисотбуд" для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями 
громадського і торговельного призначення, з об'єктами соціальної сфери та надземним паркінгами на вул. 
Щорса, 30 у Печерському районі", договір оренди земельної ділянки від 16 березня 2007 N 82-6-00404, 
висновок Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" 
щодо технічного стану будівлі на вул. Щорса, 30 у Печерському районі, договір про інвестування 
будівництва житлово-адміністративного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського і 
торговельного призначення з об'єктами соціальної сфери та наземним і підземним паркінгами по вул. 
Щорса, 30 в Печерському районі м. Києва, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю 
"Міжнародний центр сприяння реформуванню охорони здоров'я" та товариством з обмеженою 
відповідальністю "Житловисотбуд" від 26.03.2007, і зважаючи на звернення товариства з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний центр сприяння реформуванню охорони здоров'я" від 29.03.2007 N 15:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю "Міжнародний центр сприяння реформуванню 
охорони здоров'я" за власний рахунок знести будинок на вул. Щорса, 30 у Печерському районі.

2. ТОВ "Міжнародний центр сприяння реформуванню охорони здоров'я":
2.1. До початку робіт із знесення будинку одержати в установленому порядку в Головному управлінні 

контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) ордер на виконання робіт.

2.2. Роботи із знесення будинку виконувати згідно з Правилами виконання робіт по підземних спорудах 
та надземному інженерному обладнанню в м. Києві, затвердженими рішенням виконавчого комітету 
Київської міської ради народних депутатів від 04.02.80 N 125.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на генерального директора 
ТОВ "Міжнародний центр сприяння реформуванню охорони здоров'я " Федяніна О. М.

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

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

 
Голова Л. Черновецький
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