
ПРОЕКТ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради И!! 1498-82-05 від 
22.04.2010 року «Про затвердження Правил благоустрою міста Бровари та 

втрату чинності деяких регуляторних актів» 

Розглянувши подання начальника спеціального відділу контролю за 

станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, з метою здійснення 

ефективних і комплексних заходів з утримання території міста Бровари у 

належному стані, їі санітарного очищення, збереження об' єктів загального 

користування, створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері 

благоустрою, керую:"ись частиною другою статті 5 Кодексу України про 
аДМІН1стративні правопорушення, статтею 34 Закону України "Про 

благоустрій населених пунктів", пунктом 44 частини першої статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5, 9, 12, Закону України 
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, постійної комісії з питань законності та правопорядку, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни до «Правил благоустрою міста Бровари», затверджених 

рішенням Броварсько:, міської ради И!! 1498-82-05 від 22.04.2010 року «Про 
затвердження Правил благоустрою міста Бровари та втрату чинності деяких 

регуляторних актів»: 

1.1. Виключити з пункту 1.3. Правил терміни «ордер», «стаціонарна мала 
архітектурна форма», «пересувна мала архітектурна форма». 

1.2. Пункт 1.3. Правил доповнити наступними абзацами: 
1.2.1. Присадибна ділянка - територія від межі земельної ділянки 

власника садиби до краю проїжджої частини або бордюрного каменю 

вулиці/тротуару; . 
1.2.2. Контрольне картка на тимчасове порушення благоустрою -

документ встановлен')Ї форми згідно з додатком до цих Правил, який 

видається суб' єкту го(, '10дарської діяльності спеціальним відділом контролю 

за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, на підставі якого 

здійснюються фіксація та контроль за порушенням існуючого благоустрою та 

його відновленням; 

1.2.3. ТимЧ&,::ова споруда торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених 
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конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених 

технічним реглам~нтом будівельних виробів, будівель споруд, 
встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту; 

1.2.4. Пересувна тимчасова споруда - споруда, яка не має закритого 

приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути 

розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, 

ємність, торговеЛЬНИh автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної 

торгівлі та іншої підприємницької діяльності; 

1.2.5. Стаціонарна тимчасова споруда - споруда, яка має закрите 

приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру 

площу до ЗО кв.М.; 

1.2.6. Мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, 

допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення 
естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації 

простору та доповнює композицію будинків, будівель, Їх комплексів. 

1.3. В пункті ~,2. виключити слова «висувати для затвердження 

кандидатури на посади громадських інспекторів з благоустрою». 

1.4. Пункт 2.7.9 викласти в наступній редакції: 
«Забезпечувати виконання робіт з оформленням Контрольної картки на 

тимчасове порушення благоустрою, виданою у встановленому порядку, 

дотримуючись при цьому зазначених умов та вимог». 

1.5. Пункт 4.4.7 викласти в наступній редакції: 
«Стаціонарні тимчасові споруди - на відстані 5 м по периметру 

ділянки». 

1.6. Пункт 4.6.1 О викласти в наступній редакції: 
«Стаціонарних ти:vrчасових споруд здійснюється за рахунок власників». 

1.7. Пункт 6.7.7 ви.-mасти в наступній редакції: 
«Не допускати виникнення осередків пошкодження зелених насаджень 

шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин (амброзії та 

інших) на території міста, а також вести боротьбу з ними дозволеними для 

міського середовища методами». 

1.8. Пункт 6.9.9 вдкласти в наступній редакції: 
«Виконання земляних, будівельних та інших робіт без оформлення 

Контрольної картки на роботи з благоустрою території, за винятком робіт, 

що проводяться спеціа.'Іізованими підприємствами у галузі озеленення». 

1.9. В пункті 6.12 виключити слова «видаляє Їх на підставі ордера». 
1.10. В пункті 7.1.7 виключити слова «кіосків, лотків, навісів, палатою>. 
1.11. Розділ 8 Правил викласти в наступній редакції: 

8. РОЗМІЩЕННЯ, УТРИМАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

РРГ АНІЗАЦІЯ ВИЇЗНОЇ торгmЛІ 

8.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності визначений Порядком розміщення тимчасових 

споруд для проваджеfIНЯ підприємницької діяльності, затверджених наказом 
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Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21 жовтня 2011 р. И2244. 

8.2. При проведевні робіт зі встановлення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності оформляється Контрольна картка 

тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з 

виконанням віДl!овідних робіт спеціального відділу контролю за станом 

благоустрою та зовнішнім дизайном міста. 
8.3. Обов'язки ,13ласників тимчасових споруд: 
8.3.1. Утримувати об'єкти тимчасових споруд та прилеглу територію до 

них, згідно зоною обслуговування, в задовільному санітарно-технічному 

стані, не допускати пошкодження дорожнього покриття та газонів; 

8.3.2. Використоозувати для розміщення товарів тільки обладнання 

встановленого зразка т. 'о використовувати за цільовим призначенням; 

8.3.3. Біля кожної стаціонарної тимчасової споруди повинно бути 

зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до них покриття 

вдосконаленого типу завширшки (метрів): 

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м; 
- З боку вітрини і службового входу - 1 м; 
-з боку входу для покупців - 1,5 м. 
У разі розміщення стаціонарних тимчасових споруд на відстані більше 1 

метра від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована пішохідна 

доріжка завширшки 1,5 метра; 
8.3.4. Біля стаціОk'іРНИХ тимчасових споруд та пересувних тимчасових 

споруд має бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, 

а також забезпечуватися прибирання прилеглої/закріпленої території. 

Власники стаціонарних тимчасових споруд та пересувних тимчасових 

споруд проводять заходи з озеленення закріпленої для обслуговування 

території; 

8.3.5. Власники (балансоутримувачі) стаціонарних тимчасових споруд 
зобов'язані ПРОВОДИТl-І (при необхідності, але не менше одного разу на рік) 

відновлення зовнішнього вигляду стаціонарної тимчасової споруди згідно з 

паспортом, затверджеі~ИМ управлінням містобудування та архітектури; 

8.3.6. Стаціонарні ~имчасові споруди та пересувні тимчасові споруди, які 
розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої, в 

установленому порядку, дозвільної документації, з відхиленням від проекту, 

вважаються самочинно розміщеними стаціонарними тимчасовими спорудами 

та пересувними тимчасовими спорудами і підлягають демонтажу за кошти 

особи, що здіЙСF.ила встановлення, у терміни, визначені в приписі 

спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизайном міста; 

8.3.7. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення стаціонарних 
тимчасових споруд та тrересувних тимчасових споруд, не здійснила демонтаж 

у визначені строки, де;·.юнтаж здійснюється в порядку, встановленому п. 8.4. 
цих Правил; 
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8.3.8. Особа, яка' ЗДІИснила або ЗДІИснює самочинне встановлення 
стаціонарних тимчасових споруд, не набуває права власності на них. 

8.4. Порядок демонтажу самовільно встановлених стаціонарних 
тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд: 

8.4.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених 

стаціонарних тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд, власники 
яких ухиляються від демонтажу або власники яких не відомі, відновлення 

благоустрою на місці самовільного встановлення стаціонарних тимчасових 

споруд та пересувних тимчасових споруд здійснює балансоутримувач 

земельної ділянки. 

8.4.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених розміщених 

стаціонарних тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд 

приймається виконавчим комітетом Броварської міської ради з урахуванням 

пропозицій служб міста, які виявили самовільне розміщення стаціонарних 

тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд. 

8.4.3. Демонтаж самовільно встановлених стаціонарних тимчасових 

споруд .та пересувних тимчасових споруд здійснюється в наступному 

порядку: 

Комісія у складі: представника спеціального відділу контролю за станом 

благоустрою та зовнішнім дизайном міста, представника міліції (за згодою), 

представника управлііІНЯМ містобудування та архітектури Броварської 

міської ради, представника земельного відділу Броварської міської ради, 

представника балансоутримувача земельної ділянки та особи, яка здійснила 

самовільне розwіщення стаціонарних тимчасових споруд та пересувних 

тимчасових споруд (у разі ії присутності), складає акт зовнішнього вигляду, 

огляду та демонТ1.жу стаціонарних тимчасових споруд та пересувних 

тимчасових споруд (додаток N2 1) У 3-х примірниках, який містить: 
1. Дату, адресу розташування тимчасових споруд та пересувних 

тимчасових споруд і підстави для Їх демонтажу. 

2. Прізвище, ім'я, ',."10 батькові та посади членів комісії. 

3. Опис стаціонщ:,них тимчасових споруд та пересувних тимчасових 
споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж 

електро та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, 

пошкоджень. 

8.4.4. Після складання акта демонтажу стаціонарних тимчасових споруд 
та пересувних тим~асових споруд вони опечатуються та перевозяться на 

майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під 

розпис. 

8.4.5. Демонтовані стаціонарні тимчасові споруди та пересувні тимчасові 
споруди видаються ВЛі,СНИКУ або його представнику після оплати ним робіт з 
демонтажу, перевезеІ-.НЯ, розвантаження та зберігання стаціонарних 

тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд, відновленню 

благоустрою на місці самовільного встановлення стаціонарних тимчасових 
споруд та пересувних тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами. 

Якщо протягом 6 місяців власник не провів оплату, витрати 

відшкодовуються зе рахунок продажу демонтованого об'єкту. 
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8.5. Розміщення та утримання об'єктів пересувних тимчасових споруд: 
8.5.1. Розміщення та утримання пересувних тимчасових споруд для 

виїзної торгівлі у місцях, визначених для проведення загальноміських заходів 

(ярмарків, сезонної торгівлі, торгівлі в поминальні дні, торгівлі ялинками до 

Новорічних свят тощо), торгівлі продукцією власного виробництва 

сільськогосподарськими виробниками, торгівлі продукцією 

сільськогосподарськОІV виробництва та тваринництва, тощо) проводиться 

відповідно до рішеh'" виконавчого комітету, Броварської міської ради, 
комісій, рад по сприянню в роботі виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, в яких обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання 

пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, 

забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і 

прилеглих територ~:fi, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для 

сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів. 
8.6. Порядок оформлення Контрольної картки розміщення об'єкту 

виїзної торгівлі для рuзміщення пересувних тимчасових споруд для виїзної 

торгівлі: 

8.6.1. Для оформ!! ~І;ІНЯ Контрольної картки розміщення об'єкту виїзної 
торгівлі для розміщення пересувних тимчасових споруд для виїзної торгівлі 

суб'єкт підприємницької діяльності звертається до виконавчого комітету 

Броварської міської ради з заявою про оформлення Контрольної картки 

розміщення об'єкту виїзної торгівлі (додаток 2). До заяви додається: 
висновок державн;.ої санітарно-епідеміологічної експертизи (у випадку 

здійснення торгівл~ продовольчими товарами), документи, передбачені 

чинним законодавством, на певну групу товарів, (сертифікати якості, 

підтвердження екологічної безпеки, тощо), трудові угоди з працівниками, 

відповідні докумеН1;И державної податкової інспекції (разовий патент, 

свідоцтво платника !::,сl,Иного податку, тощо), угоди на вивіз сміття з 

уповноваженим підприємством. 

8.6.2. Відсутність або невідповідність законодавству одного з 

документів, зазначених у п. 8.6.1. Правил, є підставою для відмови у 

прийнятті заяви 'або в оформленні Контрольної картки розміщення об'єкту 
виїзної торгівлі. 

8.6.3. У разі необхідності, оперативного розміщення пересувних 

тимчасових споруд для виїзної торгівлі для забезпечення проведення заходів 

загальнодержавного, обласного, міського та районного рівнів, Контрольна 

картка розміщення ,-?б' єкту виїзної торгівлі оформляються на підставі 

розпорядження міськщ') голови. 

8.6.4. Контрольна картка розміщення об'єкту виїзної торгівлі 

розміщення пересувних тимчасових споруд для виїзної торгівлі 

оформляється на безоплатній основі спеціальним відділом контролю за 

станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста. 

8.7. Термін дії Контрольної картки розміщення об'єкту виїзної торгівлі 
та його продовження, скасування: 

8.7.1. Контрольна картка розміщення об'єкту виїзної торгівлі для 

розміщення переСУВНI1Х тимчасових споруд для виїзної торгівлі дійсна на 
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термін зазначений ь Картці. Терміни дії контрольної картки встановлюються 
відповідно до ріше,,!ь виконавчого комітету, Броварської міської ради, 

комісій, рад по сприяз:ню в роботі виконавчого комітету та розпоряджень 
міського голови. 

8.7.2. Контрольна картка розміщення об'єкту виїзної торгівлі, термін дії 
якої закінчився, є недійсною. 

8.7.3. Контрольна картка розміщення об'єкту виїзної торгівлі 

скасовуються спеціальним відділом контролю за станом благоустрою та 

зовнішнім дизаfI;r-ІОМ міста при порушенні вимог цих Правил або втрати 

чинності документів, на підставі яких вона оформлювалась, використання 

об' єктів пересув5.ИХ тимчасових споруд не за функціональним 

призначенням, зазначеним у Контрольній картці. 

1.12. В пункті 9.1 останній абзац викласти у наступні редакції: 
«Перед початком .IJобіт, пов'язаних зі встановленням рекламних засобів 

в спеціальному відділі контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизайном міста оформлюється Контрольна картка на порушення 

благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт. Контрольна 

картка офОРМЛЯЄl'ься на підставі дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

виданого ДозвіЛЬНІ1М центром. 

1.13. Розділ 11 Правил викласти в наступній редакції: 
11. ПОРЯДОВ: ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАРТОК НА 

ТИМЧАСОВЕ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, їх ПРИЗУПИНЕННЯ, 
UОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ 

11.1. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою (далі -
Контрольна картка) - документ встановленої форми згідно з додатком до цих 

Правил, який Еидається суб' єкту господарської діяльності спеціальним 

відділом контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста, на 

підставі якого здійснюються фіксація та контроль за порушенням існуючого 

благоустрою та його,відновленням 

Контрольна картуа вводиться на період створення електронної бази 

даних на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення. 

Після створення електронної бази даних підставою на порушення 

благоустрою буде наявчість реєстрації в електронній базі даних звернення 

заявника (виконавця робіт) на порушення благоустрою та його відновлення. 

Контрольна картка в паперовому вигляді видаватися не буде. 

11.2. Поряд(к подання документів на оформлення Контрольних карток 
на тимчасове ПОРУІпення благоустрою при виконанні земельних, будівельних 

та інших робіт та капітальних ремонтів на території м. Бровари наступний: 

11.2.1. Заявник звертається до спеціального відділу контролю за станом 
благоустрою та зовніІЕнім дизайном з заявкою встановленої форми (додаток 

5); 
11.2.2. До заяВКИl'одаються необхідні документи: 
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- заява на ім'я начальника спеціального відділу контролю за станом 
благоустрою. та зовнішнім дизайном міста; 

генеральний план (схема) погоджений/на з управлінням 
містобудування та архітектури; 

- копія наказу замовника за підписом керівника організаЦll про 

призначення віД;ІОвідальної особи за технічний нагляд за об'єктом (для 

юридичних осіб, фізичних осіб - приватних підприємців). 
11.2.3. Заявка та документи опрацьовуються в спеціальному відділі 

контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста та за 

результатами, не пізніше 5 робочих днів, видається вмотивована відмова або 
лист погодження Контрольної картки з переліком баланеоутримувачів 

об'єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд. 

11.2.4. Лист погодження, наданий виконавцю робіт (додаток 6), повинен 
бути погоджений відповідними службами та відкритий у спецвідділі 

протягом ЗО календарних днів. Перелік служб, з якими погоджується 

Контрольна кагтка, визначається спецвідділом згідно з проектною 
документацією. 

11.2.5. Термін погодження не може перевищувати 1 місяць. В окремих 
випадках, термін погодження може бути подовжено, за зверненням заявника, 

не більше ніж на 1 Mi()IlЦЬ. 
В разі неподання погодженого листа погоджень у визначені терміни, 

заявнику надається ві,Б.;мова в отриманні Контрольної картки. 

11.2.6. КОНТРОЛЬШ1. картка на тимчасове порушення благоустрою при 

виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на 

території м. Бровари (додаток N!! 7) видається спеціальним відділом 

контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста в термін 5 
робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів 

(включаючи лист погоджень). 

11.2.7. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою 

надається на кожен окремий об'єкт за умови відповідності наданої дозвільної 

та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам. 

11.2.8. Термін д:ї Контрольної картки визначається спецвідділом в 

кожному окремому ВІ;Падку, індивідуально, з урахуванням складності та 

об'єму робіт (крім Контрольної картки порушення благоустрою при ліквідації 

аварій). 

11.2.9. На, прокладання інженерних мереж поза будівельним 
майданчиком видаються Контрольні картки по кожній мережі за винятком, 

коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі. 

11.2.10. Види робіт, які не потребують оформлення Контрольної картки, 
якщо інше не передба'):ено розпорядженням міського голови, але потребують 

завчасного повідомлення спеціального відділу контролю за станом 

благоустрою та зовніILнім дизайном міста: 
- встановлення квіткових ваз; 
- встановлення дорожніх знаків; 
- встановлення декоративних огорож на час проведення масових заходів; 
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- влаштування мереж зовнішнього освітлення по існуючих опорах; 
- фарбування наземних пішохідних переходів, мостів; 
- встановлення опор без розриття траншей та обмеження руху; 
- поточний ремонт у межах червоних ліній; 
- відновлення транспортних огорож І-ої та 2-0Ї групи; 
- встановлення паркоматів. 
11.3. Основні види робіт, які потребують оформлення КОНТРОЛЬhОЇ 

картки спеціального ВlДділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста: 

11.3.1. Нове будіВі.ицтво; 
11.3.2. Реконструкція будівель і споруд; 
11.3.3. Капітальний ремонт будівель і споруд; 
11.3.4. Ремонт фасадів будівель і споруд; 
11.3.5. Прокладання, реконструкція та ремонт інженерних мереж; 
11.3.6. Встановлення тимчасових споруд або малих архітектурних форм; 
11.3.7. Встановлення ринків, встановлення збірних конструкцій, які не 

потребує улаштування заглибленого фундаменту; 

11.3.8. ВстановлеhНЯ (монтаж) об'єктів зовнішньої реклами; 
11.3.9. Знесення будівель і споруд; 
11.3.10. Встановш"ІНЯ тимчасових огорож; 
11.3 .11. Розширення діючих підприємств; 
11.3.12. Переобладнання об' єктів; 
11.3 .13. Влаштування вхідної групи; 
11.3.14. Поточний реМОіІТ проїзних частин вулиць, площ, тротуарів 

внутрішньо квартальних проїздів, дворових територій; 

11.3.15. Влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового відстою 
автотранспорту без капітальної забудови; 

11.3 .16. Встановлє,ння пересувних атракціонів; 
11.3 .17. Розміще~я автомобільного газозаправного пункту; 
11.3 .18. ПорушеНЕ:,! благоустрою при ліквідації аварій; 
11.3.19. Інші види робіт, пов'язані з порушенням благоустрою та його 

відновленням, визначаються спеціальним відділом контролю за станом 

благоустрою та зовнішнім дизайном міста, на підставі нормативно-правових 

актів, рішень Броварської міської ради, виконавчого комітету Броварської 

міської ради. 

11.4. Отримання Контрольних карток на порушення благоустрою: 
11.4.1. Контрольна картка видається тільки особам керівного і 

інженерно-технічного', складу (начальник дільниці, старший виконроб, 
виконроб, майстер), допущеним до виконання робіт, що підтверджується 

наказом відповідної ор:--анізації. 
11.4.2. За самовільне виконання робіт пов'язаних з порушенням 

благоустрою, що проводяться без Контрольної картки спецвідділу, керівник 
організації несе відповідальність нарівні з безпосереднім виконавцем робіт. 

11.4.3. Контрольні картки на виконання робіт, пов'язаних з 

будівництвом багатоквартирних житлових будинків, об' єкти виробничого та 
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іншого призначення, видаються генеральному підряднику на весь комплекс 

робіт в межах будівельного майданчика або кварталу на нових масивах. 

За межами будівельного майданчика або кварталу на нових масивах 

підключення і прокладання всіх підземних комунікацій проводяться по 

окремих КонтрольниХ- картках спецвідділу. При порушенні благоустрою у 
зв'язку з виконанням uобіт, на які термін дії Контрольної картки перевищує 

один місяць, виконав('ць цих робіт зобов'язаний розмістити на місці робіт 
інформацію про себе, про термін виконання робіт та порушення благоустрою 

тощо. 

Зовнішній вигляд інформаційного засобу, його зміст визначається 

спеціальним відділом контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста. 

11.4.4. Строки закінчення робіт, встановлеНІ Контрольною карткою, 

обов'язкові для виконання. 
В разі порушення строку виконання робіт з об'єктивних причин, 

Контрольна картка продовжується спецвідділом за заявою зацікавленої особи 

після перевірки стану lJобіт на об'єкті і причин Їх затримки, а винні особи 

притягаються до адміністративної відповідальності. 

11.4.5. Відновлення шляхового покриття повинно виконуватися 

цілорічно (незалежно від пори року). 

11.4.6. Поновленню підлягає розриття смуги прокладання підземних 
комунікацій. У разі пошкодження асфальтобетонного покриття проїжджої 

частини вулиці і тротуарів при роботі механізмами або складуванні 

будівельних матеріалів поза межею смуги інженерних комунікащи 

організація, яка проводить роботи, зобов'язана відбудувати асфальтобетонне 

покриття проїжджої Ч<:1СТИНИ і тротуарів в межах всієї монтажної зони. 

у разі зміни а6') ліквідації (призупинення діяльності) генеральної 

підрядної організації замовник зобов'язаний переоформити Контрольну 

картку на нового виконавця робіт. 

11.4.7. Якщо роботи призупинені в зв'язку з відсутністю фінансування, 
Контрольна карка, за згодою замовника (забудовника) і підрядної 
організації, переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника 

(забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової 

огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані. 

у разі невизначе.:rого терміну відновлення фінансування, об'єкт може 

бути законсервовано; а після надання до спеціального відділу контролю за 

станом благоустрою 1<:1 зовнішнім дизайном міста затвердженого акта про 
консервацію об'єкта, Контрольна картка підлягає закриттю. 

Відповідальність за санітарно-технічний стан об'єкта несе замовник. 

11.4.8. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів 

робіт) вносяться відповідні зміни у видану Контрольну картку за письмовим 

зверненням замor:ника. При збільшенні обсягів робіт видається нова 

Контрольна картка. 

11.4.9. Виконання робіт вважається самовільним, якщо Контрольна 

картка на тимчасове п~)рушення не було завчасно подовжено. 
11.4.1 О. КонтроЛІ: за своєчасним виконанням здійснює спецвідділ. 
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11.5. Оформлення Контрольної картки порушення благоустрою при 
ліквідації аварій: 

11.5.1. ОфОРМЛЩlНЯ Контрольної картки порушення благоустрою при 
ліквідації аварій має з~явницький характер. 

Відповідальність за своєчасне повідомлення та подачу документів для 

оформлення Контрольної картки несе балансоутримувач (власник) мереж, 

споруд та інших об'єктів. 

За несвоєча('.не повідомлення, подачу документів відповідальна особа 

балансоутримувача (власник) притягується до адміністративної 

відповідальності. 

11.5.2. У разі виникнення аварш на інженерних мережах, спорудах 
власник або їх балансоутримувач зобов'язаний в цей же день проінформувати 

спеціальний відділ ко.нтролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста, ДАІ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та балансоутримувача 

території, на якій відбулася аварія, та негайно вжити заходи щодо її 

ліквідації. 

11.5.3. При аваріях, ліквідація яких пов'язана з розриттям, спеціальний 
відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста 

попередньо інформується в телефонному режимі з подальшим оформленням 

Контрольної карткУ. порушення благоустрою при ліквідації аварій протягом 

1 робочого дня. Строки закінчення робіт по Контрольній картці порушення 
благоустрою при ліКl'ідації аварій - 3 календарні дні з розрахунком, що 
роботи проводяться обов'язково в три зміни (цілодоБQВО). 

Якщо роботи пс Контрольній картці порушення благоустрою при 
ліквідації аварій неможливо закінчити протягом 3 днів, організація, яка 

усуває аварію, зобов'язана отримати, на загальній підставі, звичайну 

Контрольну картку замість Контрольної картки порушення благоустрою при 

ліквідації аварій. 

11.5.4. У КОF,Iтрольну картку обов'язково вноситься інформація про 

організації-балансоутримувачі існуючих інженерних мереж, яким виконавець 

робіт зобов'язаний повідомити по телефону про початок робіт та запросити їх 

на місце ліквідації ава,ії. 

Опори освітлення при аваріях на інженерних мережах демонтуються 

власником по заявці експлуатуючої організації інженерних мереж. 

11.5.5. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою, у 
зв'язку з погодними умовами, в Контрольній картці порушення благоустрою 

при ліквідації аварій визначається термін виконання робіт у період 

сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове 

відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою 

або бетонною СУlV.ішшю з наступним відновленням по типу існуючого 

покриття в період сприятливих погодних умов. 

Після ліквідації аварії організація, яка проводила розриття повинна 

надати до спецвідділу гарантію на поновлення шляхового покриття (додаток 

9) або гарантію на відновлення зелених насаджень та відновлення газонів 
(додаток 1 О). 



11 

11.5.6. У разі невідновлення благоустрою у визначені в Контрольній 
картці порушення благоустрою при ліквідації аварій терміни виконавець 

робіт притягається до адміністративної відповідальності, а в Контрольній 

картці порушення благоустрою при ліквідації аварій спеціальний відділ 
контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста вказує нові 

терміни відновлення благоустрою, про що інформує виконавця робіт. 

11.5.7. Термін закриття Контрольної картки розриття порушення 

благоустрою при ліквідації аварій встановлюється до 5 діб після закінчення 
робіт по ліквідації аварії з обов'язковим його поверненням у спеціального 

відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста. 

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення 
порушеного благоустрою покладається на організацію - виконавця робіт 

протягом одного року. 

11.5.8. Усі елементи благоустрою, які знаходяться в межах охоронних 
зон інженерних мереж та заважають експлуатації, підлягають знесенню за 

першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій силами винних у 
самовільному розміщенні. 

11.5.9. При встановленні нових термінів в Контрольній картці 

порушення благоустрою при ліквідації аварій в зв'язку з виявленням значних 

обсягів пошкоджень інженерних мереж Контрольна картка порушення 

благоустрою при ліквідації аварій видається без вимоги нового проекту та 

без змін переліку погоджувальних організацій (за умови відсутності змін 

існуючого проекту) .. 
11.6. Дія Контрольчої картки може бути призупинена при: 
- виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної 

документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил; 

- виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій 

або фальсифікації документів; 

- виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території; 
- порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів 

фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством; 

- виявленні порушень установленого порядку оформлення контрольних 
карток, тимчасового призупинення дозвільної документації, на підставі якої 

було видано контролыуy картку; 

- невиконанні, в тому числі з порушенням термінів, відповідних 

приписів спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста. 

У Контрольну картку, у разі її призупинення, вноситься відповідна 

відмітка про дату та причини призупинення. 
11.7. Відновлення дії Контрольної картки виконується на підставі 

письмового звернення підрядної організації до спеціального відділу 

контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном МІста з 

підтвердженням усун~ння порушень та гарантією дотримуватись порядку 
виконання робіт, встан~)Вленого цими Правилами. 

11.8. Тимчасове призупинення дії Контрольної картки не є підставою для 
подовження (перенесення) терміну її дії. 
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11.9. Зупинення (анулювання) дії Контрольної картки застосовується в 
разі: 

- виникнення непереборних при продовженні робіт загроз безпеці 
населенню та території; 

значних порушень затвердженої проектної документації, 

містобудівних, будівельних і санітарних норм і правил у частині 

забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони 

об'єктів культурної спадщини і т. п.; 
- невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час 

призупинення дії Контрольної картки; 

- невиконання замовником (забудовником) обов'язків згідно з угодою 

(контрактом) на будівництво; 

- виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення 

Контрольної каРТЮІ, закінчення терміну дії дозвільної документації, на 

підставі якої видано Контрольну картку; 

- значних поруш~нь вимог забезпечення упорядкованого середовища 

життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці 

населення територ'ії, порушують режим безперервного інженерного 

забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення 

населення та прилеглих територій; 

у разі зупинення (анулювання) дії Контрольної картки власник повертає 

його до спеціальчого відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста. 

Рішення про г;касування або призупинення дії Контрольної картки 

приймає спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста, про що повідомляє в письмовій формі замовнику 

(підряднику) та зацікавленим організаціям. 

11.1 о. Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за 
утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії 

Контрольної картки покладається на замовника (забудовника), який 

зобов'язаний вжити заходи для усунення причин, на підставі яких зупинено 

дію Контрольної картки. 

Для відновлення робіт необхідно оформити, в установленому порядку, 
нову Контрольну картку. 

11.11. Контрольна картка після закінчення терміну ії дії повинна бути: 
- подовжена, у pa.~i необхідності подальшого виконання робіт на об'єкті, 

після перевірки, з яких причин неможливо було виконати роботи у вказаний 
термін; 

- закрита, у разі закінчення робіт на об'єкті, у тому числі з благоустрою, 

або коли роботи не розпочинались у зазначені терміни. 

11.12. Відновлення покриття повинне початися не пізніше 3 днів після 
завершення робі,\ і закінчитися в строки, передбачені Контрольною карткою 
спеціального відділу. 

11.13. Після віцновлення благоустрою та закриття Контрольної картки 
балансоутримувачем території та спеціальним відділом контролю за станом 

благоустрою та зовнішнім дизайном міста Контрольна картка вважається 
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закритою, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе 
балансоутримувач. . 

11.14. Оформлення (продовження) Контрольної картки на виконання 
робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою м. Бровари, які оформляє 
спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста, а також обстеження територій, де будуть виконуватись роботи з 
порушенням благоустрою та систематичний контроль умов Контрольних 

карток, є платним. Тарифи наведені в додатку 11. 
11.15. Від сплати за відкриття (продовження) та систематичний контроль 

виконання умов Контрольної картки на проведення робіт звільняються 

повністю: t 
- ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни); 
Від сплати можуть звільнятися повністю або частково підприємства 

комунальної власності, за рішенням виконавчого комітету Броварської 

міської ради. 

1.14. В пункті 12.1.7 слово «ордера» замінити на «Контрольної картки». 
1.15. В пункті 12.1.21 останній абзац викласти в наступній редакції: 
«Уникання участі в комісійному обстеженні не звільняє організацію, на 

яку було оформлено Контрольну картку від відповідальності. 

1.16. В пункті'12.4.2 слова «закритого ордера» замінити на «закритої 
Контрольної картки». 

1.17. В пункті 15.2.9. слова «дозволу (ордера)>> замінити на «оформлення 
Контрольної картки» 

1.18. В пункті 15.2.13. виключити слово «стаціонарні» та доповнити 
пункт словами «тимчасові споруди». 

1.19. В додатку 1 до Правил слова «мала архітектурна форма, пересувна 
мала архітектурна форма» у всіх формах та відмінках відповідно замінити на 

«стаціонарна тимчасова споруда, пересувна тимчасова споруда». 
1.20. В додатку 2 до Правил: 
1.20.1. Слово «походження» замінити на «Контрольна картка 

розміщення об'єкту виїзної торгівлі»; 

1.20.2. Слова (<пересувної МАФ» замінити на « пересувної тичасової 
споруди»; 

1.20.3. Виключити слово «дозволу». 
1.21. В додатку 5 до Правил: 
1.21.1. Виключити слова «планового дозволу»; 
1.21.2. Слово «ордер» у всіх формах та відмінках заміНИТИ на 

«Контрольна картка». 

1.22. В додатках 6 та 7 до правил Слово «ордер» у всіх формах та 
відмінках замінити аа «Контрольна картка». 

1.23. Виключити додатки 8 та 12 до Правил. 
1.24. В додатку 11 до Правил: 
1.24.1. Назву додатку викласти в наступні редакції: 
«Плата -за оформлення (продовження) Контрольних карток порушення 

благоустрою при виконанні робіт пов'язаних з порушенням благоустрою у 
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м. Бровари, а також обстеження територій, де будуть виконуватись роботи з 

порушенням благоустрою та систематичний контроль умов Контрольних 

картою>. 

1.24.2 Пункт 1 викласти в наступній редакції: 
«Плата за оформлення Контрольних карток, які оформляє спеціальний 

відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста 

фізичним та юридичним особам (незалежно від форм власності), а саме 

оформлення (продовження) та систематичний контроль умов Контрольних 

карток порушення благоустрою при проведенні робіт з:»; 

1.24.3 В пункті 1виключити слова: 
1.24.3.1. «І.!. Відкриття (продовження) та систематичний контроль 

виконання умов ордерів на проведення робіт: а) планових ордерів на 

проведення робіт з». 

1.24.3.2. «Заміна вітрин, вікон, дверей (в разі внесення змін у несучі 
конструкції)>>; . 

1.24.3.3. «Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжою>; 
1.24.3.4. «б) Аварійних ордерів -100,00 грн». 
1.24.4 Доповнити пункт 1 наступним видом робіт: 
«Порушення благоустрою при ліквідації аварій - 100 грн». 
1.24.5. Виключити пункт 1.2. 
1.24.6. В абзаці 2 пункту 3 слова «відкриття (продовження) ордерів» 

замінити на «оформлення (продовження) Контрольних картою>. 

1.24.7. В пункті 4 слово «послуги» замінити на «оформлення 

Контрольних картою>. 

2. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 
3. Спеціальному відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста оприлюднити дане рішення в місцевих ЗМІ. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови Андрєєва В.О., Голубовського г.п. 

Міський голова 1. В. Сапожко 


