
БРОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г "Про внесення змін до рішення 
БроварськоУ міськоУ ради від 22.02.2007 року 
N!! 245-17-05 "Про затвердження міськоУ 
програми капітального, поточного, 

ямкового ремонтів вулиць міста 

на 2007-2011 роки" 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово
комунального господарства БроварськоУ міськоУ ради (далі - 'У)І<КГ) 
МорозовоУ В.О. від 15.11. 2007 N!! 02-527, керуючись пунктом 22 cтaтri 
26 Закону украУни "Про місцеве самоврядування в Україні" 
враховуючи рекомендації постійно У комісіУ з питань комунально У 

власноcri та приватизаціУ, міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до рimеlШЯ БроварськоУ міськоУ ради від 22.02.2007 
року N! 245-17-05 "Про затвердження міськоУ програми 
капітального, ПОТОЧНОГО, ямкового ремонтів дорожнього 
покритrя вулиць міста на 2007-2011 роки": . 

1.1 Встановити термін дп "МіськоУ програми капітального, 
ПОТОЧНОГО, .ямкового ремоигу дорожнього покрmтя вулиць 

міста на 2007·~2011 роки" виключно на 2007 рік та викласти 
назву в наcтymriй редакціУ : "Міська програма капітального, 
ПОТОЧНОГО, ямкового ремонтів дорожнього покритrя вулиць 

міста на ·2007 рік"; 
1.2 Внести зміни до "МіськоУ програми капітального, поточного, 

ямкового peмoН'liB дорожнього по~итrя вулиць міста на 
2007рік ", виклавши таблицю роздшу 2 "Заходи МіСЬК?У 
програми капітального, по:о~ого, ямк~~ого P~~OНТ1B 

дорожнього покритrя вулиць МІста в H~cтymn~ p~~: 



001003 



N!! 
оІ Найменування заходів 
п 

1 Кшітanьний ремонт доріс 

- перевлаштування, або заміна новим 

асфальтобетоном зношеного 
асфальтобетонного покриття проїзної частини 
доріг, вулиць, тротуарів; 

- асфальтування проїзної частини доріг, ВУЛИЦЬ, 
тротуарів з використанням на основі існуІОЧИХ 
цементобетонних, щебеневих, гравійних та 
інших покрипів; 

- улaurryвання бордІОРів, повна, або часткова 
заміна ісНУlOчих бордІОРНИХ каменів; 
- виправлення пошкоджень водостоків, 

водоприймальних та оглядових колодязів на 

і~очих мережах закритих водостоків тощо. 

2 Поточний, JlМXовий ремонт доріс 

- ліхвідація всіх дрібних пошкоджень проїзної 

частини вулично-дорожньої мережі; 

- ліхвідація окремих пошкоджень покритriв 
усіх видів на тротуарах, майданчиках дорогах, 

ВУЛИЦЯХ; 

- виправлення та заміна пошкоджених 
бордюрних каменів і поребриків на окремих 
ділянках вулиць та доріг тощо 

з Експертне обстеження шляхопроводів по вул. 
Кутузова та підземного переходу по вул. 

Киівська 

всього 

Секретар ради 

Головний 

розпорядн. 

коuniв 

2007 
рік 

тис. грн. 

14015,8 

855,0 

210,0 

15 080,8 

І.В. Сапожко 



llодання: 

- начальник управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник фінансового управління 

~п{1( r 
UV"~ в.о. МОРозова е 

........ -...::г.п. Г олу60ВСЬКИй 

І.Г. Лавер 

~M. Зеленська 

-начальник ~иоro B~ :> н.І. ГиаТlOЕ 

. . . , 
- голова коМІсії з питань комунальної _ 1/ 
власноcri та приватизації . (JJJ" М.А. Пелих --=------.;..-

- нач8JIЬНИК управліИIUI -~ 
економіки ~a~'" Н.І. СачеJIICО 
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