
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до «Місько·І: програми по 

будівництву та реконструкції інженерних мереж 

на 2008 - 2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N2 592-32-05 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 

міської ради від 24.11.02011 року N2 432, відповідно до рішення Броварської 

міської ради від 14 січня 2008 року за N2 592-32-05 «Про затвердження міської 
програми по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008-2009 роки· 
(із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської ради від 13.05.2010 
року N2 1509-83-05)», керуючись пунктом 22 статrі 26 Закону У країни «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 

цін, Броварська міська рада 

вир і шила: 

І. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

інженерних мереж на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008 р. N2 592-32-05(далі- Програма): 
1.1. Викласти назву Програми в наступній редакції «Міська програма по 

будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008-2012 роки»; 
1.2. Внести зміни в Завдання 8 розділу 3 Програми: «Проектування та 

реконструкція господарчо-питного водопроводу по вул. Київська м. Бровари»: 

- встановити видатки на 2012рік в сумі 113,70тис.грн., план на 2012рік читати 

«113,70тис.грн.». 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 

фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 
відповідний бюджетний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від _____ _ 
No ______ _ 



Додаток 

до рішеюtн Броварської.міськоїради 

від .N!! ___ _ 

Зміни до Міської про<рами 110 будівниІ(тву та реконструкції 
інJІсеиерних .мереJІс ua 2008- 2012 роки 

3 3 д ав ання д м· о ІСЬКОЇ ІІрограмu тис.грн. 

Завдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 

І 
мікрорайону в м. Бровари. І-ша черга. Ділянка від вул. Возз'єднання до вул. Оси·пова 

Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод ·1 території 

підтоплених районів міста Бровари 

І Проектування та бу дівниитво І Обсяг 
План на 20 12 рік 

водовідводу дощових та талих вод 

г 
фінансування 

по 10 мікрорайону 4462,00 ---
nоказники виконання 

Загальна вартість 6014,40 
Освоєно на 01.01.2012 року 1552,40 
%освоєння 25,81% 
Початок робіт 2 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву 

"Оболонь" в м. Бровари (І етап) 

2 Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території 

підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначення західної 

та південно-західної частини міста Бровари 

Проектування та будівництво Обсяг 
План на2012 рік 

водовідводу дощових та талих вод фінансування 
--- --

по масиву "Оболонь" 3721, 22 
nоказники виконання 

Загальна вартість 7102,09 
Освоєно на 01.01.2012 року 3380.87 
%освоєння 47,6% 
Початок робіт І кв. 2006 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 
Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 2-го вводу 

3 газопроводу високого тиску в м. Бровари 

Мета: забезпечення газопостачанням споживчої ГJ')'ПИ населення міста 

Передпроектні та проектні роботи 
Обсяг І 

План на 2012 рік 
2-го вводу га:юпроводу 

фінансування І 
г----е--- 820,48 

-----------
nоказники виконання -1 -- ---- --------
Загальна вартість ІО75,оо І 
Освоєно на О 1.01.2012 рокv 254.521 
%освоєння 23.68% 
Початок робіт І кв. 2007 

L_ __ . Закінчення J'Обіт -------- - _j _4_І<_~]Q_1_2 --------· 



Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 

4 
інженерних мереж дитячого містечка по програ~ і "Кіндердорф Інтернешнл" 

в м.Бровари Київської обл. 

Мета: енергозабезпечення дитячого містечка 

Проектування, коригування Обсяг 
План на 2012 рік робочого проекту та фінансування 

будівництво інженерних мереж 

дитячого містечка по програмі 242,90 
"Кіндердорф Інтернешнл" 

Показники виконання 
-----~- -·-- --- - -·---

Загальна вартість 400,30 

Освоєно на О 1.01.2012 року 157,4 

%освоєння 39,32% 

Початок робіт І кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та реконструкція дощової каналізації по вул. 

5 Малокиївська в м. Бровари, Київської обл. 

Мета: Відведення дощових та талих вод та осушення території м. Бровари 

' 
Проектування та реконструкція Обсяг 

План на 2012. рік 
дощової каналізації по вул. фінансування 

Малокиївська 

Показники виконання 

Загальна вартість 1711,00 

Освоєно на О І .О 1.20 І О року 1711,00 

о/о ОСВОЄННЯ 100,00% 

Початок робіт з кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2011 
-

Завдання: Проектування та будівництво водопроводу по вул. !.Сірка в м. 

6 
Бровари 

Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з 

території підтоплених районів міста Бровари 

Передпроектні та проектні 
Обсяг 

План на 20 12 рік 
фінансування 

роботи 
74,10 

Показники виконання 

Загальна вартість 100,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 25,90 

%освоєння 25,90% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4кв.2012 
---··· ---- ------



-----

Завдання: Проектування та будівництво гаюnроводу до церкви парафії 

7 
Святого Аnостола і євангеліста Іоанна Богослова no вул. Черняхівського в 
м.. Бровари Мета: 

забезnечення газоnостачанням сnоживчої груnи населення міста 
~ ~~- --~-~~-- ~~-~

-~ 

Проектні роботи та 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

будівництво газоnроводу 

Показники виконання 
-- ---··· ~ ---,---------------~ - - ------· 

Загальна вартість 227,42 

Освоєно на О 1.01.20 І О року 227,42 

%освоєння 100,00% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2008 

------------ --~ 

Завдання: Проектування та реконструкція господарчо-питного 

8 водопроводу по вул. Київська м. Бровари 

Мета: інженерне забезпечення даного району 

Обсяг 
План на 2012 рік 

Проектні роботи фінансування 

5077,37 113,70 

Показники виконання 

Загальна вартість 5906,00 
-····------ ----

Освоєно на О І .О 1.2012 року 828,63 

%освоєння 14,03% 

Початок робіт 2 кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівництво каналізаційно-напірної станції на 

9 території промислово-комунальної зони в районі Обїзної дороги в 

м.Бровари 

Мета: побудувати каналізаційно-напірну станцію 

Обсяг 
План на 2012 рік 

Передпроектніроботи фінансування 

200,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 200,00 
f-------~~ --

Освоєно на О 1.01.2012 року 0,00 

%освоєння 0,00% 

Початок робіт 2 кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 



Завдання: Проектування та будівництво очисних споруд в районі міського І 10 кладовища по вул .. Кутузова в м. Бровари 
Мета: інженерне забезпеченн~ даного району 

І Обсяг 
План на 20 І 2 рік 

Проектні роботи фінансування 

200,00 ! 
Показники виконання 

---·--
Загальна вартість 200,00 

Освоєно на 01.01.2012 року 0,00 

%освоєння 0,00% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівництво водопровідних споруд на території 

11 
промислово-комунальної зони в районі Обїзної дороги в м. Бровари 

Мета: побудувати водопровідні споруди для постачання та забезпечення 
району водою 

Обсяг 
План на 2012 рік 

Передпроектніроботи фінансування 

200,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 200,00 

Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 0,00 

%освоєння 0,00% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівництво штучного водоймища для 
акумулювання очищених зливових стоків на перетині залізниці та 

12 шляхопроводу Обїзної дороги в м. Бровари 

Мета: побудувати штучне водоймище для акумулювання очищених 

зливових стоків 

Обсяг 
План на 20 12 рік 

Проектні роботи фінансування 

100,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 100,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 0,00 

%освоєння 0,00% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 



Завдання: Проектування та будівництво ~~~о~рові~них споруд на тep~;~;ifl 
.про~ислово-комунальної зони в районі Обїзної дороги в м. Бровари 

..,., 
13 

Мета: побудувати водопровідні споруди для постачання та забезпечення 

району водою 
--. -·. -·-- -· . - -~ 

Обсяr 
План на 2012 рік 

Передпроектніроботи фінансування 
---------

100,00 

Показники виконання 
--------

Загальна вартість 100,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 0,00 
-------

%освоєння 0,00% 
----- ------- ----- --

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4кв.2012 

Міський голова І.В.Сапожко 
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