
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕ ННЯ 

Про затвердження Програми запобігання 

та ліквідації наслідків підтоплення території 

міста Бровари на період 2012 - 2015 років 

З метою запобігання та ліквідації наслідків підтоплення територї; :>lіст2. 

Бровари, відповідно до рішення виконавчого комітету Броварської міської p~;"'iI 

від 10.07.2012 р. N2 331 "Про СХНaJІСННЯ Програми зшюбігання та ліквідації 

наслідків підтоплення території міста Бровари на період 2012 - 2015 років", 

Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного 

кодексу України, керуючись п. 22 ст.26 Закону України "Про місц.;пе 

самоврядування в Україні ", враховуючи рекомендації постійної КО}.!ІСІІ з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінаІІсіі) і цін 

та постійної комісії з питань комунальної власності і приватизації, Броварська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму запобігання та ліквідацїі наслідків .підтоплеl-:!~ІЯ 

території міста Бровари на період 2012 - 2015 років(додається); 

2. Фінансування передбачити в мсжах бюджетних асигнувань; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного та культурного ршвитку, бюджету, 

фінансів і цін та постійну комісію з питань ко~!унальної влаСІІОС-:;'; : 
приватизації. 

Міський голова І. В. СаПо)~<l:О 

М. Бровари 

BIД, ___ _ 

N~ -----



2 

Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
_______ N!2 

Програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплення території міста 

Бровари на період 2012 - 2015 років 

Bcryn 
Програма _1іквідації наслідків піл:топлення території міста Бровари на період 

2012 - 2015 років (далі - Програма) спрямована на створення безпечних умов 
життєдіяльності населення 

Основним принципом Програми є дотримання інтересів громади міста, що 

досягається шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, спрямованих на розв'язання проблеми ліквідації наслідків підтоплення 

територій міста та зменшення впливу причин і факторів розвитку цих процесів. 

Визначення проблеми 

Забудова територlИ, експлуатація будівель та споруд, інших комплексів 

об'єктів практично скрізь супроводжується накопиченням вологи в грунті та 

підвищенням рівня грунтових вод, що призводить до порушення природної 

рівноваги у водному балансі та негативно позначається на стані довкілля, 

соціально-економічних умовах життєдіяльності на цих територіях. 

у межах підтоплених територій виділяються ділянки, де склалися 

несприятливі, а інколи й небезпечні для життя людей умови (просадки, 

деформація споруд, будівель, підземних мереж, вимокання зелених насаджень, 

заболочування, повторне засолення грунтів). 

Серед причин підтоплення територій міста переважають: 

- зміни умов формування поверхневого стоку; 
- підняття рівня грунтових вод; 
- засипання природних дренажів (ярів, балок); 
- недостатня увага до розвитку зливової каналізації; 
- втрати води з водоносних мереж і комунікацій житлово-комунального 

промислового призначення та інше. 

Підтоплення призвело до погіршення стану забудованих територій та 

санітарних умов проживання людей, забруднення води і грунтів, заболочення 

значних ділянок землі, розвитку небезпечних геологічних процесів, 
пошкодження або руйнування будівель, споруд, мереж. 

Незважаючи на зменшення техногенного навантаження на території у зв'язку 

із спадом виробництва в умовах економічної кризи, рівень грунтових вод 

продоюкує підвищуватися. 
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За ОСТанні роки відсутні інвестиції у будівництво систем інженерного захисту від 

підтоплення міських територій. 

Технічний стан існуючих систем захисту від піДТОПJlення незадовіJJЬНИЙ. 

На забудованих та освоюваних територіях не здійснюються заходи із запобігання 

розвитку процесу підтоплення. 

На підтоплених міських територіях ведеться лише періодичне обстеження. 

Мета Програми 

Мета Програми полягає у визначснні стратегії і тактики розв'язання 

проблеми ліквідації наслідків підтоплення території міста, захисту їі від 

шкідливої дії вод та у впровадженні комплексу узгоджених і взаємопов'язаних 

природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших 

заходів. 

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми; обсягів та джерел 

фінансування, етапів виконання Програми 
Проблема підтоплення міських територій буде вирішуватись ш;rЯХОі\J: 

- вивчення гідрологічної ситуації на території міста та прилеглих територіях; 
- усунення причин, що впливають на розвиток підтоплення зеr-.ІСЛЬ; 
- здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків шкіДЛИJОЇ дії во.::::., 

включаючи поліпшення екологічного стану водних об'єктів, запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів; 

- удосконалення системи контролю за використанням підтоплених територій, ЗОН 
можливого затоплення. 

Поліпшення ситуації зпідтопленням територїі міста ~!Ожливе лише за 

умови: 

обмеження будівництва та господарської діяльності на потенційно 

підтоплюваних ділянках; 

- утримання у належному стаНІ існуючих та будівництво НОВИХ СИСТ~:-'1 

інженерного захисту територій; 

- посилення позитивних тендснцій водозбереження в усіх гшrузях госпо;.щрс;,l(ОЇ 

діяльності та для побутових потреб; 

- запобігання аварійним ситуаціям на інженерних спорудах і мереж:ах; 

- розширення досліджень у підземній гідросфері, проведення моніторингу 

підтоплених територій. 

Економічний механізм повинен забезпечити цільове спрямування коштів на 
виконання передбачених Програмою заходів за рахунок усіх дж:ерел 

фінансування в межах коштів, що виділяються на їх виконання державним та 

місцевими бюджетами. 

Джерелами фінансування заходів Програми є бюджети різних рівнів: 
державний, обласний, міський. До виконання заходів Програми залучаються 

кредитні кошти, кошти підприємств, організацій, незалежно від форми власності 
та підпорядкування, інші джерела фінансування, які не заборонені 

законодавством України. 

Обсяги фінансування заходів Програми визначаються у відповідності з 
чинним законодавством на підставі розробленої проектно-кошторисної 

документації окремо на кожний фінансовий рік. 
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Етапи реалізації Програми: 

На першому етапі реалізації Програми (2012 - 2013 роки) здійснюватимуться 
невідкладні першочергові заходи з ліквідації наслідків шкідливої дії вод на 

забудованих територіях міста, що на.lежать до зон підвиш:еної небезпеки, а також 

виконуватимуться роботи, що запобігають розвитку аварійних ситуацій. 

На другому етапі (2013 - 2015 роки) має бути знижено вплив основних 
причин і факторів підтоплення, повністю ліквідовано викликані ним негативні 

явища, створено безпечні умови для життєдіяльності населення. 

Перелік основних завдань і напрямів діяльності Програми 

Основними завданнями Програми є: 

- ліквідація наслідків підтоплення на забудованих територіях і в першу чергу на 

тих, що належать до зон підвищеної небезпеки. 

відновлення функціонування природних дренажів, дренажних систем, 

будівництво та належна експлуатація споруд інженерного захисту території міста 

від підтоплення; 

- упорядкування та підтримання в належному стані поверхневого водовідводу; 
- проведення запобіжних заходів. 

Будівництво захисних систем і споруд для ліквідації наслідків підтоплення 

передбачається в межах підтоплених територій, що потребують термінового 

захисту. 

Виконання запобіжних заходів Програми буде провол:итися також за такими 

напрямами: 

- суворе дотримання норм споживання та використання води; 
- зменшення втрат води з інженерних мереж та запобігання аварійним ситуаціям; 
- дотримання законодавства щодо режиму використання водоохоронних зон; 

забезпечення контролю за будівництвом та використанням земель на 

підтоплених територіях; 

- систематичний контроль за станом промислових гідроспоруд та захисних 

дренажів. 

Виконання комплексу заходів з ліквідації наслідків підтоплення територій в 

місті: 
- покращити екологічно безпечні умови життя і господарської діяльності на 

території міста; 
- знизити соціальну напруженість серед населення, що проживає в зонах 

підвищеної небезпеки ; 
- запобігти розвитку небезпечних геологічних процесів та їх наслідків; 
- упорядкувати водовідвід поверхневого стоку з міських територій; 
- відновити сприятливий гідрологічний і санітарний стан водовідвідних каналів, 
водойм; 

зменшити втрати води з інженерних мереж. 

Основними напрямами дій з ліквідації наслідків підтоплення територій є: 
- відновлення функціонування дренажних систем та споруд інженерного захисту 

території від підтоплення; 
- посилення контролю за роботою дренажних систем, зливової каналізації, станом 
гідротехнічних споруд та захищених територій; 



5 

- своєчасний очищення та ремонт систем зливової каналізації, дренажних систем, 
гідротехнічних споруд; 
- реконструкція існуючих систем інженерного захисту з впровадженням 

результатів наукових розробок; 

- зменшення причин і факторів підтоплення, запобігання розвитку процесів 

підтоплення; 

скорочення обсягів водоспоживання з впровадженням сучасних 

водозберігаючих технологій; 

застосування в промисловості оборотного повторно-послідовного 

використання води промисловими підприємствами; 

- ліквідація диспропорцій потужностей водопроводів та мереж каналізації; 
- заміна аварійних водопровідних та каналізаційних мереж, відпрацьованого 

обладнання; 

- здійснення контролю за станом і використанням підтоплених територій; 

будівництвом та експлуатацією споруд і мереж у цих зонах; 

- здійснення оцінки техногенного навантаження на території та створення 

режимної мережі спостережень; 

- будівництво систем інженерного захисту; 
- впровадження комплексного підходу до розв'язання проблеми ліквідації 

наслідків підтоплення; 

- проведення інвентаризації систем та споруд інженерного захисту територій, в 

тому числі зливових колекторів, та обліку дренажних стоків із створенням 

відповідної інформаційної бази даних. 

Перелік конкретних завдань і заходів Програми наведений у додатку до 

Програми. Перелік завдань і заходів Програми може змінюватися та 

доповнюватися за пропозиціями розробників та виконавців Програми. 

Координація та контроль за ходом виконання П рограми 

Реалізація Програми забезпечується за допомогою цілеспрямованої системи, яка 

включає в себе нормативно-правову базу, економічний механізм, управління і 

контроль за реалізацією Програми. 
Програма реалізується шляхом проведення організаційних заходів та здійснення 

контролю за ходом їі виконання. 

Організаційна робота щодо виконання визначених Програмою заходів і робіт 

покладається на головного виконавця управління житлово-комунального 

господарства Броварської міської ради та співвиконавців Програми, передбачається 

включення до планів соціального та економічного розвитку заходів з реалізації 

відповідних завдань Програми. 

Головний виконавець та співвиконавці Програми щороку на підставі 

відповідного аналізу стану територій включають до планів соціально-економічного 

розвитку конкретні завдання щодо розроблення проектно-кошторисної 

документації та виконання робіт з ліквідації підтоплення територій. 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Броварської міської ради, який здійснює: 

- координацію заходів Програми; 
- підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування; 
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- розгляд звітів за результатами виконання програмних заходів; 
- періодичну перевірку виконання заходів з реалізації Програми та використання 
КОШТІв; 

- узага..'1ЬНЮЄ пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Програми. 

Головний виконавець Програми щороку на підставі аналізу стану виконання 

Програr.ш за попередній рік надає узагальнений звіт про виконання Програми до 

),lіСЬІ(ОЇ ради. 
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