
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

16 грудня 2011 р.                                                                                                              №  526 

 

Про створення комісії з передачі функцій  

замовника реконструкції з прибудовою і 

надбудовою до школи № 42 на  

вул. Хорольській, 19 у Дніпровському  

районі м. Києва 

 

         Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 2, 8 

Закону України «Про основи містобудування», на виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.11.2011р. № 2213  «Про передачу функцій замовника 

реконструкції з прибудовою і надбудовою до  школи № 42 на вул. Хорольській, 19 

у Дніпровському районі»: 

        1. Створити комісію з передачі функцій замовника реконструкції з 

прибудовою і надбудовою до  школи № 42 на вул. Хорольській, 19 у складі згідно з 

додатком. 

        2. Комісії забезпечити в установленому порядку передачу до                                      

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» функції замовника об’єкта, обсягів незавершеного 

будівництва  та безоплатно передати обладнання та матеріали, які придбані для 

його комплектації. 

         3. Комунальному підприємству «Дніпробудтехсервіс» забезпечити передачу 

до комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ»: 

        - належним чином оформлених документів, що засвідчують права замовника; 

        - оригіналів технічних умов, АПЗ, наявної проектно-технічної документації,   

         затвердженої в установленому порядку; 

        - правової документації (копії договорів з виконавцями робіт); 

        - фінансової документації та копій актів виконаних робіт по понесених 

витратах на реконструкцію об’єкта та інших документів, що стосуються об’єкта 

реконструкції. 

         4. Забезпечити в установленному порядку опублікування цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

       Голова                                                                                          О.  Шевчук  



Додаток 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

від „16” грудня 2011 року №526 

 

 

СКЛАД   КОМІСІЇ 

з передачі функцій замовника реконструкції з прибудовою і надбудовою                

до  школи № 42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі м. Києва 

 

Голова комісії : 

 

Кравченко С.О. –       перший заступник голови Дніпровської районної в місті   

                                     Києві державної адміністрації; 

                       

Члени комісії: 

 

Кравчук А.А. –          заступник начальника відділу будівництва, архітектури   

                                     та землекористування Дніпровської районної в місті   

                                     Києві державної адміністрації; 

 

Пасацький О.І. –        директор КП «Дніпробудтехсервіс»; 

 

Пилипенко Л.М. –      інженер з технічного нагляду; 

 

Ільєнко В.П. –            начальник управління освіти Дніпровської районної в   

                                     місті Києві державної адміністрації. 

 

Лесик М.І. –               заступник директора КП «Житлоінвестбуд – УКБ»; 

 

Баженова І.З. –          головний бухгалтер-начальник відділу бухгалтерського   

                                    обліку і звітності КП «Житлоінвестбуд – УКБ»; 

 

Городілов Є.В. –       заступник директора-начальник технічного відділу КП             

                                    «Житлоінвестбуд – УКБ»; 

 

Кукленко Л.Г. -        начальник контрольно-кошторисного-договірного   

                                   відділу  КП «Житлоінвестбуд – УКБ»; 

 

 

 

 

В.о. керівника апарату                                                                      А. Руденко                                            

 


