
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу функцій замовника 

будівництва та реконструкції об’єктів 

водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Києва 

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  
з метою ефективного управління об’єктами комунального господарства, 
своєчасного їх прийняття в експлуатацію та забезпечення стабільного 

функціонування і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть 
призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків:  

 
1. Комунальному підприємству «Інженерний центр» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(ідентифікаційний код 33239981) передати приватному акціонерному 

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» (ідентифікаційний код 
03327664) функції замовника будівництва та реконструкції об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства міста Києва згідно з додатком,  
усі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного 

будівництва на момент передачі, затверджену в установленому порядку 
проєктну документацію; договірну, бухгалтерську документацію та 

документацію, пов’язану з проведенням процедур закупівель, та інформацію, 
яка є важливою для здійснення функцій замовника, відповідно до 

законодавства України. 
 

2. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 

«Київводоканал» у встановленому порядку: 

 
2.1. Здійснити до 31 грудня 2025 року будівництво та реконструкцію 

об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста Києва згідно з 
додатком. 

 



2.2. Здійснити в разі потреби коригування проєктної документації, 

проведення її експертизи та перезатвердження.  

  

2.3. Визначити генеральні підрядні будівельні організації для виконання 

робіт, зазначених у підпункті 2.1 цього пункту. 

  

2.4 Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання 

будівельних робіт та природоохоронного законодавства. 

 

2.5 Під час виконання робіт, зазначених у підпункті 2.1 цього пункту, 

забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051. 

 

2.6. Під час укладання договорів підряду на роботи, зазначені в підпункті 

2.1 цього пункту, обов’язково передбачити умови щодо надання підрядними 

будівельними організаціями гарантії якості виконаних робіт і встановити 

гарантійні строки експлуатації об’єктів не менше ніж 10 років, а також 

безумовне повернення у разі виявлення контролюючими органами завищення 

обсягів та вартості виконаних робіт коштів у сумі завищення. 

 

2.7. Забезпечити надання до Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань 

завершених будівництвом об’єктів інфраструктури для введення відомостей до 

містобудівного кадастру згідно з Положенням про містобудівний кадастр, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року 

№ 559, а також архітектурних проєктних рішень об’єктів будівництва на 

погодження відповідно до рішення Київської міської ради від 13 листопада 

2013 року № 519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у  

місті Києві». 

 

2.8. Розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в м. Києві 

Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) тимчасові схеми організації 

дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у підпункті 2.1 цього 

пункту. 

 

3. Узяти до відома, що: 

 

3.1. Фінансування робіт, зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього 

розпорядження, буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. 

 

3.2. Відповідальність за виконання робіт у встановлені терміни згідно із 

затвердженими графіками, раціональне та цільове використання бюджетних 



коштів несе замовник робіт – приватне акціонерне товариство «Акціонерна 

компанія «Київводоканал». 

 

3.3. Майно, створене та/або придбане в результаті здійснення робіт, 

передбачених підпунктом 2.1 пункту 2 цього розпорядження, є комунальною 

власністю територіальної громади міста Києва відповідно до пункту 2  

рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080  

«Про впорядкування прийняття майна до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, передачі його у володіння та користування, передачі до 

сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, закріплення 

майна на праві господарського відання або оперативного управління». 

 

4. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

 

4.1. У встановленому порядку подати до Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, 

зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього розпорядження, до програм 

економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період. 

 

4.2. Щоквартально подавати інформацію про стан виконання цього 

розпорядження заступникові голови Київської міської державної адміністрації 

Пантелеєву П. О. 

 

5. Позиції 6, 9, 46 додатка до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня  

2012 року № 1591 «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» виключити.  

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О. 

 

 

Голова                                                                                          Віталій КЛИЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 
 

від 

 

 

Перелік об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста Києва, 

функції замовника будівництва та реконструкції яких передаються від 

комунального підприємства «Інженерний центр» виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 

приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

 

№ 

 

Назва об’єкта 

1 Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації 

КНС «Нивки» в м. Києві 

2 Реконструкція прохідного колектора водопроводу Д = 1400 мм від станції 

метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської (Володимира Брожка) в м. Києві 

3 Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Луначарського 

(Митрополита Андрея Шептицького) у Дніпровському районі м. Києва 

 

 

Директор Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури 

 
Дмитро НАУМЕНКО 

 



ПОДАННЯ: 

 

Директор Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури  Дмитро НАУМЕНКО 

 

Заступник директора Департаменту - 

начальник юридичного управління    Олена БАСУРОВА 

 

Завідувач сектору  запобігання та  

виявлення корупції                                                            Інна ШАПОВАЛЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник голови Київської  

міської державної адміністрації 

 
 

 

  Микола ПОВОРОЗНИК  

 

Перший заступник голови Київської 

міської державної адміністрації   

з питань здійснення самоврядних повноважень 

 

 
 
 

 
Олексій КУЛЕБА 

 
 

Заступник голови Київської міської 

державної адміністрації  

 

   Петро ПАНТЕЛЕЄВ 

 

Заступник голови Київської міської 

державної адміністрації 

 

   Вячеслав НЕПОП 

В.о. начальника  юридичного  

управління                                                                           Ольга ЯКОВЛЄВА 

 

Керівник апарату                                                               Дмитро ЗАГУМЕННИЙ 

 

Директор Департаменту фінансів     Володимир РЕПІК 

 

Директор Департаменту 

економіки та інвестицій      Наталія МЕЛЬНИК 

 

В.о. директора Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення   Володимир ДЕНИСЕНКО 

 

Директор Департаменту 

комунальної власності м. Києва    Андрій ГУДЗЬ 

 

В.о. директора Департаменту 

земельних ресурсів      Валентина ПЕЛИХ  



 

Директор КП «Інженерний центр»   Михайло ТЕРЕНТЬЄВ 

 

Начальник управління з питань 

запобігання та виявлення корупції    Сергій КРАСЮК  

 

Директор Департаменту містобудування 

та архітектури                      Олександр СВИСТУНОВ   

 

 

Начальник управління екології та 

природних ресурсів      Олександр ВОЗНИЙ 

 

Директор Департаменту транспортної  

інфраструктури                                                     Валентин ОСИПОВ 

 

Голова правління-генеральний директор  

ПрАТ «АК «Київводоканал»     Дмитро НОВИЦЬКИЙ  

 

В.о. генерального директора  

КК «Київавтодор»                                          Олександр ФЕДОРЕНКО  

 

Начальник управління патрульної 

поліції у м. Києві       Юрій ЗОЗУЛЯ 

 

Голова Печерської районної  

в місті  Києві державної адміністрації                           Наталія КОНДРАШОВА 

                                 

Голова  Шевченківської районної 

в місті Києві державної адміністрації                     Олег ГАРЯГА 

 

Голова Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації            Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

  

Голова  Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації                     Ігор ЩЕРБАК  
 

Голова  Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації                     Сергій САДОВОЙ  

 

Голова  Солом’янської  районної 

в місті Києві державної адміністрації                    Ірина ЧЕЧОТКА  

 

Директор КП «Центр організації  

дорожнього руху»                                                            Віктор ЧЕРНІЙ 


