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На виконання доручення заступника голови КиТвськоi Micb*oi державl|оi
адмiнiстрацii Густслева о. о. вiд 29 .0,7 ,202l J\ъ п_93 82 у Департаментi транспор гl lo]
ittфраструктури виконавчого оргаIIу Китвськот MicbkoT ради (киiвськоi rricbkoT
державноi алмiнiстраuii) в межах компетенцii опрацьовано лист Управлitrttя
патрульнот полiцii у MicTi КиеBi !епартаменту патрульноi полiцii Нацiонмыtоi псl;tiцiт
УкраТни вiд2"7.07.202l Ns269/714|/|ll10/02-202l щодо звернення гром. !. Повесьми
стосовнО приведеннЯ до нalлежногО експлуатацiйНого станУ дiлянкИ ДОрОги вiл ýрсс.1,
Литовськог,о шосе до вул. ABiaKoHcTpyKTopa Антонова с. Чайки (вул, Зв'язкiвrtiв).

Повiдомлясмо. що дiлянка дороги вiд Брес.I.-JIиr.овського шосе JlO
вl,л. ABiaKoHcTpyKTopa Антонова с. Чайки. яка прохолlt,I ь в |\lежах bticTa KllcBa.
збу,лована за сприяllня {обровiльного товариства сприяння aplriT, aBiauiT i флоr.1, в
колtплексi iз спорткомплексом <Чайка)) для зручностi пiд'iЭлу до нього напередолrli
Олiмпiйських iгор у l980 роui.

наразi вищезазначена дiлянка дороги не перебувас на бмаtlсовому утримаrrнi
комунilльних служб MicTa Кисва та вiдповiдно до cTarTi ll9 розлiлу V Бюджетrtог<r
колексу Украiни вони tle мають законодавчих пiдстав ви користову вати кошти Micbkot tl
бюджету на проведення робiт на таких об'скгах, якщо iнше tte передбачено
розпорядчими документами виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ
м iськоi державноТ алмi н iстрачiТ).

Вiдповiдно До Про'гоколу доручень вiд l 1.12.20l9 Nl l rtапрачьоваttих ttijt ,tac
tIаради щоло виз}lачення сдиного мгоритму дiй по закрiплеtttttо бсзбалансових l]\,jltll(b
tla правi госпо/lарського вiдання lоридичним особам KoMyttMbHoi форми власtttlс гi,гери,горiалыtоi громади MicTa Кисва (копiя додасться) районним в MicTi Кисвi
ДеР)ltаВНИМ аДМiНiСТРаЦiям Доручено вrкити органiзаttiй гrо-правовц1 ззхбдjз 11ц,1,1цl

закрiплення безбалансових вулиць на rlpaBi господарського вiilаtrня Iориличнltl\I особалt
комуна,rьноi форми власностi територiальноi lромади MicTa Киева.
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Пiсля визначення балансоутримуваrIа дороги вiд Брест-Литовського шосе ло
вул, ABiaKoHcTpyKTopa Антонова с. Чайки (вул. Зв'язкiвlliв) питання приведенllя до
належного експлуатацiйного стану вказаноТ дороги буле опрачьоваIIо в установлеIIоN{у
порядку та в межах доведеного фiнансування tta вказанi цiлi,
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