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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про питання присвоєння поштових адрес об’єктам 
нерухомості у місті Києві

Розпорядження № 1094 від 25 червня 2011 року 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 25 травня 2011 р. № 559 “Про містобудівний кадастр”, з метою впорядкування присвоєння пошто�
вих адрес об’єктам нерухомості у місті Києві та створення єдиного реєстру адрес, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Затвердити Тимчасовий порядок присвоєння пошто�
вих адрес об’єктам нерухомості у місті Києві, що додаєть�
ся.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури,
в рамках запровадження системи містобудівного кадастру,
забезпечити створення єдиного реєстру адрес на території
міста на підставі топографічних планів та проведення мето�
дологічної роботи з провадження єдиної системи просторо�
вої орієнтації.

3. Для забезпечення створення єдиного реєстру адрес
на території міста Києва районним в місті Києві державним
адміністраціям, Головному управлінню земельних ресурсів,
комунальному підприємству Київському міському бюро тех�
нічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єк�
ти нерухомого майна в термін до 01.07.2011 надати до Го�
ловного управління містобудування та архітектури наявні
адресні бази та реєстри адрес.

4. Просити державне підприємство поштового зв’язку
“Укрпошта” надати до Головного управління містобудуван�
ня та архітектури наявні адресні бази та реєстри поштових
адрес на території міста Києва.

5. Визнати таким, що втратив чинність, розділ 3 Правил
виготовлення і розміщення вказівних знаків на будинках у
м. Києві, затверджених рішенням виконавчого комітету Ки�
ївської міської Ради народних депутатів від 10.06.1970
№ 999.

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації
від 25 червня 2011 року № 1094

Тимчасовий порядок присвоєння поштових адрес 
об’єктам нерухомості у місті Києві

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок присвоєння поштових адрес

об’єктам нерухомості у місті Києві (далі — Порядок) вво�
диться тимчасово до запровадження адресної бази місто�
будівного кадастру та встановлює на території міста єдиний
функціональний механізм надання поштових адрес, закріп�
лює основні принципи ведення єдиного реєстру адрес міс�
та Києва (далі — єдиний перелік адрес). 

1.2. Порядок діє на території міста Києва і є обов’язко�
вим для виконання всіма розташованими на території міс�
та Києва органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, фізичними та
юридичними особами.

1.3. Ведення єдиного реєстру адрес здійснює Головне
управління містобудування та архітектури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

1.4. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому
терміни вживаються в таких значеннях:

— адреса — ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за
критеріями його місцезнаходження);

— тимчасова адреса земельної ділянки — це адреса, яка
використовується для тимчасової ідентифікації земельних
ділянок, які у встановленому законом порядку надаються у
власність, оренду та постійне користування;

— будівельна адреса — це адреса, яка використовується
для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період бу�
дівництва;

— нерухоме майно — земельні ділянки, які у встановле�
ному законом порядку надаються у власність, оренду та по�
стійне користування, а також об’єкти, розташовані на зе�
мельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх зне�
цінення та зміни їх цільового призначення;

— будинок — жила чи нежила будівля;
домоволодіння — два і більше жилих будинки, з належ�

ними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без
них), яким надається єдина адреса;

— комплекс нежилих будинків — дві і більше нежилих бу�
дівель виробничого, господарського, соціально�побутового
та іншого призначення разом із надвірними спорудами та
інженерними мережами (чи без них), яким надається єди�
на адреса;

— корпус — окремий будинок, розташований у межах
комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;

— нежилий (нежитловий) будинок — одна будівля капі�
тального типу, призначена для інших, ніж проживання фі�
зичних осіб, цілей;

— приміщення службового, допоміжного та технічного
призначення: комори, сараї, вбиральні, трансформаторні,
сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартир�
ні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і ма�
шинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші примі�
щення, які є частиною будівель, їх комплексів, домоволо�
дінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслу�
говування І не можуть бути самостійними об’єктами права
власності.

1.5. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна
використовуються наступні типи:

— вулиця;
— провулок;
— проспект;
— бульвар;
— площа;
— інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).
Поштові адреси пишуться наступним чином: спочатку

вказується тип адреси, а потім її назва. Поштові адреси, які
віднесені до типу “інші”, можуть зазначатися наступним чи�
ном: спочатку назва, а потім тип.

1.6. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого
майна здійснюється шляхом видання розпоряджень район�
них в місті Києві державних адміністрацій або наказів Голов�
ного управління містобудування та архітектури з подальшим
їх внесенням до єдиного реєстру адрес.

1.7. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здій�
снюється за клопотаннями заявників в установленому по�
рядку.

1.8. Поштові адреси не присвоюються спорудам, які вста�
новлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому
числі пересувним та тимчасовим спорудам торговельного,
побутового, соціально�культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, малим архітек�
турним формам, а також наступним об’єктам нерухомого
майна:

— об’єктам незавершеного капітального будівництва
(можливе присвоєння будівельної  адреси в установленому
порядку);

— приміщенням службового, допоміжного та технічного
призначення, розташованим у житлових та нежитлових бу�
динках, інженерним мережам;

— об’єктам, які відносяться до самочинного будівництва
(можливе присвоєння тимчасової адреси земельної ділян�
ки в установленому порядку).

1.9. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ді�
лянок, розташованих на території міста, присвоєні до на�

бранні чинності цим Порядком, зберігаються та за звернен�
ням заявників можуть бути переглянуті в частині присвоєн�
ня нової адреси відповідно до цього Порядку.

1.10. У разі виявлення невідповідності поштової адреси
вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на неру�
хоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 28.01.03 № 7/5 (в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 12.10.2010 № 2480/5), заявник має пра�
во звернутися в установленому порядку з клопотанням що�
до присвоєння нової поштової адреси.

2. Порядок розгляду документів щодо присвоєн�
ня адрес об’єктам нерухомого майна

2.1. Присвоєння тимчасових адрес земельним ділян�
кам, які в установленому порядку надаються (передаються)
у власність, оренду та постійне користування, з метою роз�
міщення об’єктів будівництва, здійснюється Головним управ�
лінням містобудування та архітектури під час опрацювання
клопотання про надання (передачу) земельної ділянки по�
даного через міський дозвільний центр.

Тимчасова адреса земельної ділянки зазначається у лис�
ті (висновку) Головного управління містобудування та архі�
тектури про погодження проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки.

Тимчасова адреса земельної ділянки присвоюється шля�
хом затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, в якому зазначається відповідна адреса.

2.2. Будівельна адреса об’єкта визначається наказом Го�
ловного управління містобудування та архітектури на підста�
ві поданої заявником затвердженої в установленому поряд�
ку проектної документації.

В декларації про початок будівельних робіт або в заяві
на отримання дозволу на виконання будівельних робіт за�
явником в установленому порядку зазначається будівельна
адреса (інформація про місцезнаходження об’єкта будів�
ництва).

До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до
міського дозвільного центру, додаються такі документи:

— завірена в установленому порядку копія документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку чи право ко�
ристування земельною ділянкою;

— для фізичної особи — копія паспорта;
— для юридичної особи та фізичної особи — підприєм�

ця — копія виписки з Єдиного державного реєстру;
— затверджена в установленому порядку проектна до�

кументація об’єкта будівництва.
Головне управління містобудування та архітектури роз�

глядає заяву про присвоєння будівельної адреси об’єктам
нерухомого майна та протягом 2 робочих днів направляє за�
пит до комунального підприємства Київське міське бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’�
єкти нерухомого майна (далі — БТІ).

БТІ протягом 5 робочих днів надає погодження щодо при�
своєння будівельної адреси або відмовляє у погодженні із
зазначенням підстав.

Головне управління містобудування та архітектури про�
тягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації з БТІ
опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рі�
шення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобу�
дування, приймає рішення щодо присвоєння будівельної ад�
реси об’єкту нерухомого майна та заносить її до єдиного ре�
єстру адрес.

2.3. Тимчасова адреса земельної ділянки, а також буді�
вельна адреса об’єктів нерухомого майна чинні до завер�
шення будівництва та введення їх в експлуатацію в установ�
леному порядку.

2.4. Присвоєння поштових адрес багатоквартирним жит�
ловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам садиб�
ного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, га�
ражним, садовим, дачним кооперативам (товариствам) здій�
снюється шляхом видання розпорядження відповідної район�
ної в місті Києві державної адміністрації. Заявники подають
клопотання в режимі єдиного вікна до дозвільного центру
відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

Присвоєння поштових адрес іншим об’єктам нерухомо�
го майна здійснюється шляхом видання відповідного нака�
зу Головного управління містобудування та архітектури. За�
явники подають клопотання в режимі єдиного вікна до Го�
ловного управління містобудування та архітектури через
міський дозвільний центр.

2.5. До заяви про присвоєння поштової адреси додаю�
ться такі документи:

— завірена в установленому порядку копія документа, що
посвідчує право власності на земельну ділянку чи право ко�

ристування земельною ділянкою (при необхідності);
— для фізичної особи — копія паспорта;
— для юридичної особи та фізичної особи — підприєм�

ця — копія виписки з Єдиного державного реєстру;
— копія правовстановлюючого документа на об’єкт не�

рухомого майна або сертифікат відповідності (для новозбу�
дованих об’єктів);

— довідка Головного управління економіки та інвестицій
про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженер�
но�транспортної інфраструктури м. Києва (для новозбудо�
ваних об’єктів);

— копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна,
виготовленого БТІ.

2.6. Районна в місті Києві державна адміністрація розгля�
дає заяви про присвоєння поштової адреси багатоквартир�
ним житловим будинкам, домоволодінням, жилим будинкам
садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будин�
кам, гаражним, садовим, дачним кооперативам (товари�
ствам) за винятком випадків, передбачених п. 2.8. цього
Порядку, та протягом 2 робочих днів направляє запит до БТІ
та Головного управління земельних ресурсів. 

БТІ та Головне управління земельних ресурсів протягом
5 робочих днів надають погодження присвоєнню поштової
адреси або відмовляють у погодженні із зазначенням під�
став.

Протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформа�
ції від БТІ та Головного управління земельних ресурсів район�
на в місті Києві державна адміністрація направляє лист�об�
ґрунтування щодо можливості присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна до Головного управління місто�
будування та архітектури.

Головне управління містобудування та архітектури про�
тягом 3 робочих днів опрацьовує лист�обґрунтування район�
ної в місті Києві державної адміністрації та надає висновок
щодо можливості присвоєння поштової адреси.

На підставі позитивного висновку Головного управління
містобудування та архітектури районна в місті Києві дер�
жавна адміністрація протягом 5 робочих днів видає розпо�
рядження про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухо�
мого майна, копію якого протягом 2 робочих днів направ�
ляє Головному управлінню містобудування та архітектури
для внесення поштової адреси до єдиного реєстру адрес.

2.7. Головне управління містобудування та архітектури
розглядає заяви про присвоєння поштової адреси об’єкту
нерухомого майна (окрім присвоєння поштової адреси ба�
гатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, жи�
лим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та са�
довим будинкам, гаражним, садовим, дачним кооперативам
(товариствам)) та протягом 2 робочих днів направляє запит
до БТІ та Головного управління земельних ресурсів.

БТІ та Головне управління земельних ресурсів протягом
5 робочих днів надають погодження присвоєння поштової
адреси або відмовляють у погодженні із зазначенням під�
став.

Головне управління містобудування та архітектури про�
тягом 5 робочих днів з моменту отримання листів від БТІ та
Головного управління земельних ресурсів приймає рішен�
ня щодо присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого
майна та заносить поштову адресу до єдиного реєстру ад�
рес.

2.8. Питання присвоєння поштових адрес на підставі рі�
шень суду та при поділі об’єктів нерухомого майна шляхом
виокремлення окремої поштової адреси опрацьовуються Го�
ловним управлінням містобудування та архітектури в поряд�
ку, передбаченому п.2.7. цього Порядку.

2.9. У разі надання неповного комплекту документів, за�
значених у п.2.5. цього Порядку, відсутності підстав та не�
можливості присвоєння об’єкту нерухомого майна пошто�
вої адреси заявнику протягом 10 робочих днів надається
вмотивована відмова.

2.10. Адреса вважається присвоєною з моменту внесен�
ня її до єдиного реєстру адрес. Витяг з єдиного реєстру ад�
рес протягом 2 робочих днів направляється заявникові че�
рез відповідний дозвільний центр, відповідній районній в
місті Києві державній адміністрації, державному підприєм�
ству “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України,
Київській міській дирекції українського державного підпри�
ємства поштового зв’язку “Укрпошта”, БТІ та оприлюднює�
ться на офіційному сайті Головного управління містобуду�
вання та архітектури.

Заст пни олови — ерівни апарат
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Хрещатик  15 вересня 2011

Про затвердження скоригованого проекту 
“Удосконалення процесу видалення органічних сполук 

і підвищення енергетичної ефективності 
Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1 

у Дарницькому районі м. Києва”
Розпорядження № 1221 від 15 липня 2011 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Порядку
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 11.05.2011 № 560, та у зв’язку з коригуванням проекту “Удосконалення процесу вида�
лення органічних сполук і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації на вул. Ко�
лекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити скоригований проект “Удосконалення проце�
су видалення органічних сполук і підвищення енергетичної ефек�
тивності Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1 у
Дарницькому районі м. Києва”, рекомендований до затвер�

дження Київською міською філією ДП “Укрдержбудексперти�
за” (позитивний висновок від 14.03.2011 № 11�00465�10) та
ДП “Укрдержбудекспертиза” (висновок від 26.05.2011
№ 2092) з основними техніко�економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що
передбачені проектом будівництва, здійснюється замовни�
ком будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та
результатів їх детальної перевірки ДП “Укрдержбудекспер�
тиза”.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 11.06.2008 № 833 “Про пе�
резатвердження скоригованого проекту “Удосконалення про�

цесу видалення органічних сполук і підвищення енергетич�
ної ефективності Бортницької станції аерації” на вул. Колек�
торній, 1 у Дарницькому районі”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації О. Мазурчака.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

По азни и Одиниця
вимір

Кіль ість

За альний об'єм спор д - аеротен ів-втис вачів без ре енерації а тивно о м л
№№15,16,17,18
том числі:

- се цій для видалення спол фосфор Віо-Р
- се цій нітри-денітрифі ації

м3

м3

124800,0

22750,0
102048,0

Концентрація а тивно о м л в аеротен ах 3,70

Кіль ість повітря, я е необхідно подавати в аеротен и:
- середньо одинна
- ма симальна за один

м3/ од
м3/ од

99000,0
116000,0

Витрати стічних вод, що обробляються аеротен ами:
- середньо одинна
- ма симальна за один
- середньодобова

м3/ од
м3/ од
м3/доб

14457,0
14180,0
346970,0

Кіль ість біо енних забр днювачів, що знімаються додат ово:
- спол и фосфор (по Р)
- спол и азот (по N)

/доб
/доб

1520,0
10298,0

Кошторисна вартість цінах 2011 ро (з рах ванням ПДВ)
том числі:

- б дівельно-монтажні роботи (без ПДВ)
- стат вання (без ПДВ)
- п с онала одж вальні роботи (без ПДВ)
- інші витрати

тис. рн

тис. рн
тис. рн
тис. рн
тис. рн

46432,689

35941,707
149,914
384,853
9956,215

Про визнання такими, що втратили чинність, 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.12.2007 № 1761 та від 26.06.2009 № 747

Розпорядження № 1277 від 21 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 27.12.2007 № 1761 “Про ут�
ворення та затвердження складу Координаційної ради у
справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” та від 26.06.2009
№ 747 “Про затвердження змін до розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 27.12.2007 № 1761”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно із розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
7 вересня 2011 року за № 35/894

Про встановлення тарифів на виробництво та постачання
теплової енергії, що виробляється котельнею ПрАТ

“ОТІС”
Розпорядження № 1473 від 18 серпня 2011 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону Укра�
їни “Про теплопостачання”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 833 “Про внесення
зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731” з метою запровадження еко�
номічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на виробництво та постачання теп�
лової енергії, що виробляється котельнею Приватного ак�
ціонерного товариства “ОТІС” терміном до 01.01.2012, що
додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опри�
люднення.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 18 серпня 2011 року № 1473
Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 7 вересня 2011 року за № 35/894

Тарифи
на виробництво та постачання теплової енергії, що виробляється 

котельнею Приватного акціонерного товариства “ОТІС”

Заст пни олови — ерівни апарат

№
п/п

Споживачі Тариф, рн за 1 Г ал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі ( рім населення) 445,48 534,58

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення 
інвестора до здійснення заходів з облаштування 

підземних пішохідних переходів станцій Київського 
метрополітену, що знаходяться на балансі 

КП “Київський метрополітен”
Розпорядження № 1255 від 19 липня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007
№ 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу�
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 10.06.2011 № 4/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік інвестиційних об’єктів для реалі�
зації на конкурсних засадах, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Київське інвестиційне агентство” спільно із замовником,
визначеним в установленому порядку:

2.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники
об’єкту інвестування та надати їх Головному управлінню еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) для підготов�
ки умов конкурсу в установленому порядку.

2.2. Вирішити в установленому порядку майново�право�
ві питання та питання, пов’язані з користуванням земель�
ною ділянкою, необхідною для реалізації інвестиційного про�
екту, що визначені на підставі орієнтовних техніко�економіч�
них показників об’єкта інвестування.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Головному управлінню земель�
них ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Головному управлінню еколо�
гії та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації), Головному управлінню з питань надзвичай�
них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям за запитами комунально�
го підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Київське інвес�
тиційне агентство” подати висновки щодо реалізації інвес�
тиційного проекту, зазначеного у п. 1 цього розпоряджен�
ня.

4. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на замовлення комунального
підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Київське інвести�
ційне агентство” на безоплатній основі надати містобудівні
умови та обмеження забудови земельної ділянки для підго�
товки орієнтовних техніко�економічних показників інвести�
ційного проекту, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвес�
торів до фінансування будівництва, реконструкції, рестав�
рації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфра�
структури м. Києва у встановленому порядку провести від�
повідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення 
інвестора до будівництва сміттєпереробного комплексу

на вул. Колекторній, 44
Розпорядження № 1256 від 19 липня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007
№ 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу�
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 10.06.2011 № 4/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік інвестиційних об’єктів для реалі�
зації на конкурсних засадах, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Київське інвестиційне агентство” спільно із замовником,
визначеним в установленому порядку:

2.1. Розробити орієнтовні техніко�економІчні показники
об’єкту інвестування та надати їх Головному управлінню еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) для підготов�
ки умов конкурсу в установленому порядку.

2.2. Вирішити в установленому порядку майново�право�
ві питання та питання, пов’язані з користуванням земель�
ною ділянкою, необхідною для реалізації інвестиційного про�
екту, що визначені на підставі орієнтовних техніко�економіч�
них показників об’єкта інвестування.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню охорони культурної спадщини ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню екології та
охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям за запитами комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�
ство” подати висновки щодо реалізації інвестиційного про�
екту, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на замовлення комунального
підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Київське інвести�
ційне агентство” на безоплатній основі надати містобудівні
умови та обмеження забудови земельної ділянки для підго�
товки орієнтовних техніко�економічних показників інвести�
ційного проекту, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвес�
торів до фінансування будівництва, реконструкції, рестав�
рації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфра�
структури м. Києва у встановленому порядку провести від�
повідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча


