
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження Міської програми 
розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства та забезпечення населення 

якісною питною водою на 2007-201 Ороки. 

Заслухавши інформаціJО директора Комунального підприємства Київської 
обласної ради "Бровариводоканал" Чипаченка М.lО. про хід виконання ·~Micы�оїї 
програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення 
населенНJI якісною питною водою на 2007-2010 роки", схваленої рішенням 
виконавчого комітету від 27.03.2007 N!!137, на виконання розпорядження 
голови Київської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2006 року "Про 
Програму забезпечення населення Київської області якісною питною водою в 
ДОС1,'3тній кількості на 2006-2020рр." та керуючись пунктом 22 статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку , 
БJОДЖету, фінансів та цін, постійної комісії з питань комунальної власності і 

приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити "Міську програму розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства та забезпечення населення якісною питною водою на 2007-
201 Ороки", додається . 

2.Начальнику фінансового управління Броварської міської ради (Зеленській 
А.М.) забезпечити фінансування даної програми в частині коштів,ЩО 
СТосується міського бюджету. 

З.Комунальному підприємству Київської обласної ради "Бровариводоканал" 
забезпечити своєчасне виконання заходів "Міської програми розвитку 
водопровідно-каналізаційного господарства та забезпеt~ення населення. Які~~ОJО 
?ИТНОІО ВОДОІО на 2007-201 Ороки " із залученням ПІдрядних оргаНlзаЦ1И та 

ІlІВесторів. .._-.. ----~ .' . 
. 4.КП кор "Бровариводоканал"~~О ?~~ ЛІ9~~,\ ВІДПОВІДНОГО року Інформувати 

МІСЬКУ раду про ,од виконання дaн~1 ~р~гр~.И:і: \'. . 
S.l{ОН1рОЛЬ за виконання" даногq: рішrн~ ~~Fасти на заступника МІСЬКОГО 
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Подання: 
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ктор Комунального ..... ~ 
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Погоджено: 

- секретар ради 

-заступник міського 

голови 

начальник управлінНJI 

І 

М.Ю.ЧипаttеIlКО 

І.В.Сапожко 

Г. п. г олуБОВСЬ"11Й 

житлово-комунапьноro tf!!f.-r' В.о.морозова 
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МІСЬКА ПРОГРАМА . -:.; .. ' 

розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства та забезпечення населення 

якісною питною ВОДОІО на 2007-20 1 Ороки. 

І.Основна мета. 

Міська програма роз~итку водопровідно-каналізаційного господарства та 
забезпечеlПlЯ населення ЯКІсною lIИ'l1Iою водою на 2007-20ІОроки (далі Міська 

програма) розроблена на виконання розпоряджеlПlЯ голови Київської обласної 
державної адміністрації від 17 лютого 2006 року "Про Програму забезпеченНJI 
населеВШІ Київської обласri .икісною питною водою В достатній кількоcri на 
2006-2020рр." та керуючись пунктом 22 стаrn 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні". 

Міська програма направлена на забезпечеННJI населеННJI міста Бровари 
стабільним та якісним водопостачанням. . 

Головною метою Міської програми є здійснеННJI заходів, які забезпечать 
JlКЇсие та безперебійне водопостачання об'ЄICriв )китла, соціальної сфери , 
підприємств, установ та організацій, підвищеННJI експлуатаціЙНИХ показників 
роботи мереж та облaдllaННJI. 

2.КОМІШексНЇ заходи по розвитку 

водопровідно-каналізаційнОГО господарства та 
забезпечення населеННJI якісною питною водою на 2007-201 Ороки. 

Заходи, передбачені Міською програмою, обумовлені прогресуючим 
заБРУднеВНJIМ водних об'єкriв, що є джерелами господарсько-питного 

ВОДопостачання. ці заходи спрямовані на досяrнеННJI HapO~eННJI потужносте~ 
Водозабірних, водоочисних та каналізаційних споруд та mдтpимaННJI JlkО~ 
lIИnIої води в межах Дер)кавного стандарту .. та змеlППеННJI витрат енергоресурсІВ 
ІІа ВИДОбуток, підготовку та доставку ПИТН01 води . . . . 

у зв'JI3КУ З тим ,ЩО системи водопоста~ання та Boд~~~eдeННJI ~ МІСТІ 
будувались . аН1·з .. mauv по спрощеН1И дoкyмeнтaцu 1 без неоБХІДНОГО 
б 

рІЗНИМИ орг CiLЦ&IU.... .ф. 
О rp~"" 8лись недостатньо кв8JП !Кованим персоналом, на 

" .... .1.DaRНJI ,експлуатув ... А .. 
СЬОГОдні б.. потреБУЮТЬ peKoHCТPYКЦU· з причини ПОВНОI 

шьпnсть З них . . 
ІМОР'І'Изації, деякі об'ЄЮ'И потреБУЮТЬ взаг8Л1 зам1НИ. 
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Міська програма 

розвитку водопровїдво-кавалізаційного господарства та 

- - - -
Наймеиув8ВIDI робіт Bapricть 2007 

робіт р1К 

всього ТИС.грн. 

тис~н. 

2 З 4 
Рекоиcrpукціи водоnpовїДНо- 589,8 
каналізаційних мереж та споруд 
м.Бровари - заміна насосного 

облaдRaвнJl: 
а)насос занурений фірми "FL УОТ" 52,9 
в муловій насосвій ставції 52,9 
б)компресор фірми "Кайзер" в 149,5 
повітродуввій насосвій ставції. 149,5 
в)два насоси NP фірми "FL УОТ" на 92,5 
ставції сирого осадУ 92,5 

.. 
2008 2009 
р1К р1К 

ТИС.грн. тис. грн. 

5 6 
О О 

-

2 

2007-2010 JГ ---

2010 
рІК 

ТИС.грн. 
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Джерело 

фінансування 

8 

Обласний бюджет 
кп кор "Бровариводоканал" 
Обласний БІОДЖет 
кп кор "Бровариводоканал" 
Обласний бюджет 
кп кор "Бповапивоnоканап" 
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(2 І BQдoziPjilfмanr.вi orOnoJiюГ- ----- - --876,9"- - .. -
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ДеCИJUfСЬХОro водозабору 399,9 Обласний бюджет. 

. м.Бровари - реконструкція. 40,0 Місцевий бюджет 

100 кп кор "Бровариводоканan" 

ЗЗ7 Iиmi дже~enа 

З Водоочисні споруди (друга черщ 398,6 О О О 

топкова) м.Бровари . 136,0 Обласний бюджет. 

13,6 Місцевий бюджет 

100 кп кор "Бровариводоканал" 

149 Інші джерела 

4 Заміна аварійних мереж 600 200 200 200 кп КОР "Бровариводоканал" 
водопроводу, З'ЄДНaниJI та 

переЮlадю1 водопроводів міста: 
а) заміна водопроводу в Південній 
частині міста (ф600мм, L lSOм) 
б)заміиа азбестоцементного 
водопроводу на каналізаційні 

очисні споруди ва поліетилевовий 
в)переюпочеВRJI водопровідних 
мереж ва нову лінію по вул.Кірова 
(вул.ГогоЛJI, Папаніиа, Каліиіва) 

5 Насосна станція другого підйому 109,9 О О О 
по вул. Щоmciвськїй, м.Бровари - 99,8 Обласний бюджет. 
технічне переобладвaннJI (друга 
черга) 10,1 Місцевий бюджет 

-



-tГТl1jiоеюyJrаніінТбУдііііііцтво мёре;;с·,- 222100 І -- 50-0 -
ВОДОІІРОВОДУ та каиaniзаціі по IV 
житлового району. 

7 І Проекry:ванвя і будівництво мереж І 32000 
водопроводу та каналіЗації 
Промислово-комунальної зови в 

• районі 01фуж&оі ДОООГИ. 
8 'Проекry:ванвя і будівництво мереж І 174300 

водопроводу та каналізації по VI 
житлового оайову. 

9 , Проекry:вaиRJl і будівництво мереж 
водопроводу та каналізації 
житлового комплексу ва перехреcn 

BY-!l __ Богуиського-Дорошенка. 
10 І ПроепувВRНJI і будївmщтво мереж 

водопроводу та каналізації по 
вул.Олімпійській (2 чеога) 

11 І Ремонт відcniйнmciв 

12 І Ремонт аеротевку ва 
каналізаційних очисних спорудах. 

13 І Ремонт резервуарів чистої води. 

14 І Будівmщrво водопроводу по 
вул.Дімітрова (ф400мм,L=4,5км) 

100 

250 

ІЗО 

1500 

300 

500 

200 

200 

О 

50 

ЗО 

О 

1000 20-00- 3000 , Копrrи інвесторів --

2000 5000 10000 І Кошти інвесторів 

3000 6000 10000 І Кошти інвесторів 

1000 1000 1000 
Кошти інвесторів 

1000 1000 1 ООО І Кошти інвесторів 

100 О о І кп КОР "Бровариводоканап" 

100 100 о І кп кор "Бровариводоканап" 

50 50 О І кп кор "Бровариводоканап" 

500 500 1 ООО І Кошти інвесторів 

" 



1':>h'~IDY_дpyтoI І І 2250 О Кошти інвесторів 
-

4.:»UU u 2250 
llIIТКIl ДeclUlНcloKoro водогону 

. (Ф900мм,L==18км) 
16 PeKOHC1pyкцїJI напірного колектору 70 О ЗО 40 О кп кор "Бровариводоканал" 

на КНCN!!З (ф600мм,L=SОм) 

17 Будівництво. каналізаційної 400 400 О О О Дольові коппи 
насосної ставціі по вул.Постишева підприємств-забудовників 

18 Будівництво каналізаційної 700 О 200 200 ЗАО Дольові коппи 
насосної ставціі в районі підприємств-забудовників 
Домобудівного комбінату 
"Меркурій" 

19 СтвореНИJI єдиної бази даних 100 О 100 О О кп кор "Бровариводоканал" 
систем водопоСІаЧaинJI та 

BOДOBїдвeдeНВJI міСІа в 

елеІСІрОIПlОМУ вигшщі та 

удосконanеНИJI роботи відділу 

збуту по системі "ЕКОЛАС" 
20 ВідновлеНИJI самОПJIИВного 600 О 200 200 200 Дольові кошти 

каналізаційного колектору по підприємств-забудовників 
вул.Щолківська 

(ФІОООмм,L 1,8км) 

21 Реконструкція хлораторної 70 ЗО 40 О О кп кор "Бровариводоканал" 
водоочисних споруд. 

22 Заміна запірної арматури на 200 SO SO so so кп кор "Бровариводоканал" 
мережах міста 
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З.Зaкmoчні положення. 
Джерелом фінансування заходів Міської програми є КОDЛ'И обласного 

БJОДЖету, бюджету міста Бровари, виділених в межах асигнувань на відповідні 
БJоджетні роки, кошти Комунального підприємства Київської обласної ради 

" . . 
"БроваривоДоканan та кошти ІНвеСТОРІВ. 

Виконання заходів Міської програми в повному обсязі забезпечать 
безперебійне водопостачання міста та збалансоване водовідведення, і безумовне 
дотримання вимог дер>кстандарту 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги та 

. " контроль JlКocn. . 

Міський голова 

. 
І 

І 
І ,\ 
\, ... . 

В.О.Антоненко 

. , 



IВфОРl\18ція 
щодо заходів, передбач~них Міською програмою 

розвитку ВОДОnPОВІдно-каналізаційного 
г~сподарства та забезпечеННJI населення 

ЯКІсною питною водою на 2007-2010 роки. 

Загальноміська програма розвитку водопровідно-каналізаційного 
roспо~арства та за~езпечення населення якісною питною водою на 2007-2010 
року 1 складається ІЗ 23 КJПOчових заходів, які планується виконати протягом 
2007 року та до 2010 року. При інтенсивній хситловій забудові міста, 
необхідною умовою є паралельний розвиток інфраструюури, а саме зовнішніх 
мереж та споруд водопроводу і каналізації. Програма ВКJПOчає в себе як 
реконструкцію існуючих мереж та споруд так і будівництво нових, так як 
збільшуються навантажеННJI. Міська влада з порозумінням відноситься до 
пробпем водопостачання та водовідведення в м.Бровари, тому рішенням 
виконкому Н2137 від 27.03.2007 року дана "Програма ... " була схвалена. для ії 
реалізації рішенням сесії необхідно затвердити "Програму ... " і визначитись з 

джерелами фінансування. 
Перший пункт програми передбачає заміну застарілого енергоємного 

насосного обладнання на каналізаційних очисних спорудах в с.Дімітрово на 
енергозберігаюче насосне обладнання імпортного виробництва фірми "FL уат". 
Дані насоси добре зарекомендували себе на ринку насосного обладнання. На 
ПРОТJIЗі 2007 року, заплановано замінити насосне обладнання: 

1. В муловій насосній станції - lшт, вартіапо 105,82тис.грн, 
2. В повітродувній насосній станції - 2шт, вартіапо 299тис.грн. 
3. В насосній станції сирого осаду - 2шт, вартіапо 185тис.грн, 

Другим пymcrом програми пропонується реконструкція 
водоприймальних оголовків Деснянського водозабору. Відповідно до aкry 
06стежеНWl спеціалізованим підприємством підводних робіт ІЖ "ЕПРОН", 
ДесlfJlНСЬкий водозабір, який є основним джер.елом водопостачання Mi~ 
ЗнаходиТЬся в аварійному стані - неоБХ1ДНа повна рекоистрyкцtJI 
водоприймальних оголовків. для кп кор "Бровариводоканал" . caмo~o 
nPОфівансувати ці роботи не під силу -. ко~орисна вартІСТЬ ~пдно 
СКОРИГованого проекту cКJIaдaє 875тис.грн. В1ДПОВ1ДІІО дО ~aнy. видшення 
~ержаввих субвеlЩЇЙ на 2007 рік, цей об'єІС'Г ВКJПOчено д~ перemкy ПРІОРитетних 
1 буде профінансовано із обласного бюджety в 2007 роЦІ на суму 399,9тис.грн., 
npи Обов'язковому співфівансувавні із ~cцeBOГO. бюджcny 10%, що складає 
40тис.грн., решта _ власні кошти та коШТИ 1НВесторш. . 

пунктом 3 програми передбачено виконання 2 черги .pO~IT по переходу 
ВОдоочисвих іunтжat nvanьHe газове опалення. В ІОІЩ1 2006 року на 

споруд на ~-чv 6' 
дано"" об' . б о всього 192тис.грН., З них 9 тис.грн 13 державного 
6 ".J єICn упо освоєн "Б" У 
lО_ету 96 сних коштів кп кор ровариводоканал . 
Ф. та тис.грн. ма 'б· 
1Нансовому ІШані виділення субвеlЩЇЙ цей об ЄІС'Г перед ачено: видшяється 



136,ОтиС.ГРН. із обласного бюджету та 136 . . 
. б ' ТИС.грн. - СП1Вф1В8Всування' 

аllсцевого юджету, решта власні кошти кп кор "Б ІЗ 
роботи необхідно обов'язково довести до логіч ровариводоканал" . Ці 

192 ного завершеН8JI так як уже 
вкnадеио ТИС.грн. Перекточнвшись на " ' 
11 " • ІНДИВІДУальне опалеВНJI, 
Бровари~одоканап матиме МОЖЛИВІСТЬ заощадити обігові кошти. 

УНКТОМ четвертим даної програми передбачається заміна аварійних 
мереж водопроводу на суму 600тис.грн. за рахунок власних коштів кп кор 
"Бровариводоканап". Якщо говорити конкретно, то це Ш1анується: 

<- По-перше, виконати перекnвдку аварійного напірного каналізаційного 
Ko~eктopy по вул. ~yryзова, ~iд вул. Красовського до вул. Чкалова. 
(opIЄ~OBHa ПРОТЯЖНІСТЬ 978м, ДІаметр 22SMM, матеріал труб ПХВ, 
вар11СТЬ 4S0тис.грн). Це вирішить проблему аварійного ставу існуючого 
коле~ор~ .. та в зв' яз~ з ~бinьwенВJIМ діаметру - перспективу розвитку 
канaзuЗ8ЦІІ в даному ран0НІ . 

• :. По друге, кільЦЮВ8ВНJI магістрального водопроводу діаметром SOOMM по 
вул.Металургів, в районі цеху ВОС та вул. Незалежності. Даний захід 
дасть змогу направити додатковий обсJIГ води в центральну частину 

міста. Вартість даних робіт ISОтис.грн 
П' JIТИМ пунктом програми заплановано технічне переоснащення 

насосного та енергетичного обладнання насосної станції 11 підйому, що 
JIВJUIЄfЬся кіІщевою стадією реконструкції енергетичного обладнання цеху ВОС. 
ЦІ робота нашим підприємством ведеться уже два роки і В>Ісе на даний час 
фапичва економія по електроенергії становить 24тис.грн щомісячно. На 
сьогоднішній день, у нас є у>ке напрацьований досвід і ми розуміємо, що при 
стрімкому зростанні вартості на енергоносії, енергозберігаючі заходи значно 
утримують собівартість видобугку, знезаражеВНJI та подачі питноі води. На 
2007 рік підприємство планує освоїти 109тис.грн., З них 99,8тис.грн.
обласний бюджет та 10,lтис.грн. - місцевий бюджет. 

Щодо шостого пункту програми, то це будівництво бюветів 
артезіанського водопостачання, яке в нашому місті уже є традиційним. в 2007 
році ВКВ міськвикошсому планує за коПІТИ місцевого бюджету збудувати бювет 
в районі парку "Перемоги" і запуС1ИІИ його В експпуатацію до Дня міста. 

Сьомим пунктом програми передбачено проектування та будівництво 
мереж водопроводу та каналізації IV житлового району. Орієнтовна Bapricть 
проеny 222100тис.грн. Це довгостроковий проект і повніспо буде 
фівавсуватиCJI за рахунок інвесторів-забудовників. 

Пункт 8,9,10,11 теж працює на п~рспеІС1'ИВУ. O~ часом м.Брова~и 
стало дуЖе привабливим ДJIJI ihbeCTOP1B-забудов~ житлов~ КОМШІекс1В. 
Тому необхідно за кошти інвесторів замовити єдинии проеп БУДІВництва мереж 
і споруд водопостачання і каналізуванвя. Бажано це виконати в 
~пеціaniзованому регіонально~ YКP~C~KOМY державному H~YКOBO-Д.?cniднoмy 
І . npoeImlO-Виmyкyвальному шCТJl1Y'11 . Укрводо~anпpеп '. JIlCИИ виконає 
ГІДравлічний розрахунок і врахує існуюЧІ по~оcn 1 д~дaТКOBl Haв~~ННJI: 

Пymcr 12 програми передбачає ~тапыlии ремонт в1ДСТ1ШІИІС1В 

ВОДОочисних споруд за рахунок власних КОІП11В. 



Пункroм 13 програми !Шанується капітальний . 
специфічна споруда потребує повної заміни системи а peM.~НТ аеротеНІОВ. Ifr 
кп кор "Бровариводоканал" . ерацІІ за рахунок коurпв 

Пункт 14 передбача~ ремонт резервуарі чистої води на водоочисних 
спорудах по вул .. Металурnв. 

БудівництвО водопроводу по вул.Дімітрова діаметром 400мм, ДОВ>КИНОІО 
4,5ІСМ З8ІШановано на 2008-201 Ороки за рахунок інвесторів (п.15) 

Пунктом 16 про~ами зarшановано будівництво другої нитки 
ДeCНJIНCЬKoгo... водогону ДІаметром 900мм. ПопереДНJI "Програма ... " теж 
ВКJllочала цен пункт, але через відсутність копrriв не виконаний. Вартість 
проекту 4,5~H.ГPH. для кп.. кор "Бровариводоканал" така сума непосильнІ, 
тому неоБХІДНО шукати сериозне д>керело фінансування. Хочеться пояснити 
всім присугнім, ЩО від водозабору в с.Пухівка до міста Бровари 18км 
"ІРубопроводу, і лише 5,3км іде в дві нитки, решта - в одну нитку. цк ситуація 
ставить під загрозу стабільність водопостачання 90 тисячного міста у разі 
аварійної ситуації, яка може виникнути саме в тій частині водогону, де 
проходить в одну нитку. 

17 пункт програми ВКJПOчає роботи по реконструкції напірного 

каналізаційного колектору від каналізаційного колектору на каналізаційну 
насосну стalЩЇю Н!!3 - головну і саму поту>кну. кп кор "Бровариводоканал" 

манує цю роботу виконати в цьому році і за свої кошти. 
По вул.Постишева уже майже 1 О років стоїть недобудована 

~алізаційна насосна станція, яка дуже потрібна цьому району. у свій час її 
будівництво було розпочато ПДБП-2, але на жаль так і не завершене. Тому, за 
кошти інвесторів-забудовників даного мікрорайону необхідно закінчити 
будівництво цієї КНС У 2007 році, що і передбачає "Програма ... " в пункті 18. 

В 19 пункті "Програми ... " планується будівництво КНС в районі 
ДОМОбудівного комбінату "Меркурій" на 2008-201 Ороки. 

Привабливою, на нашу думку, є пропозиція науково-виробничого цеmpу 
"Єкопаст" про cтвopeННJI єдиної бази даних систем водопостачaнНJl. та 
ВОДОВЇДВедеlШJl у елеКТРОIDIОМУ виг~. ми вже M~ЄMO ~a руках ДОГОВІР з 
~ОЮ організацією, але через брак коШТІВ не можемо иого mдписати - просто є 
БUIЬm нагальні проблеми. Фінансування цього ДOГOB~PY МИ ВКJIIOЧИnИ В п.20. 

пунктом 21 Програми передбачено ВІДно~еlПlJl самопnивн?го 
lС8Ііaniзаційвого промзливового колеІС1'ОРУ по ВУЛ.~JIIQВська .. 3а ~опере~и 
Р?зрllXYИКaми вартість проекту 600тис.грн. для иого реamзацu неоБХІДНО 
Вtдu1yкyвати стабільні джерела фінансування. . .... 

22 та 23 пункти "Програми ... " ПJIануємо профшансув~ти за. CBI~ 
рахунок _ це реконструкція хлораторної водооЧИСИИХ споруд та замша зamрнО1 
арматури на мере>ках міста. 

ДllpekТop 
kI1I(OP "Бровариводоканал" 

М.Ю.Чипачеико 
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07400, t.I.БРОВВР'I,К'lіоськоі обл ., оуп. КарбlШJсва 8 
ТCn. 5·35-36,5-35-37 , факс S-3S-36 

РІР 26002003362002 Броварська філія 
ЛТ"Укрїllбанк" МФО 321808 

На Н! від"" "--- -------
! .подання на сесіJO 

Міському голові 
Авшоиенху в.о. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

"в 
Комунальне підприємство КИївської обласної ради 

роваРИВОДОІ<анал" просить Вас на чергов~и сесії Броварської 
міСЬКОї ради затвердити "Міську програму розвитку 
ВОДОПРОВіДНО-І<аналізаційного господарства та забезпечення 
населення ЯІ<існою питною водою на 2007 рік", ЯІ<У було 
СХвалено на засіданні виконхому від 27 березня 2007 роху. 

ЗnоsаZОl0 
,,~peK~Op :кп кор 
РО8ар ИВОДОІ<анал" 

І 

М.Ю. Чипаченко 
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