
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г "Про хід виконання заходів міСЬКОЇ І 
програмИ капітального ремонту 

житлового фонду на 2007- 2011 роки", 
затвердженої рішенням Броварської 

місЬКОї ради від 25.01.2007 Ng 214-16-05 

Заслухавши інформацію начальника управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради ( далі - УЖІ<Г) 
Морозової в.о. "Про хід виконання заходів міської програми 
капітального ремошу житлового фонду на 2007-2011 роки" , 
керуючись статreю 25 та пунктом 22 cтaтri 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в україні", враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 

міська рада: 

вирішила: 

1. Інформацію начальника ужкг "Про хід виконання заходів 
міської програми капітального ремонту житлового фонду на 2007-
2011 роки", затвердженої рішенням Броварської місько! ради від 
25.01.2007 Ng214-16-05 взяти до відома, додається. 

2. Визнати роботу ужкг ПО виконанню заходів "Місько! прогр~ 
капітального ремонту житлового фонду на 2007- 2011 роки' 
задовільною. 
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• Інформація 
про ХІД Вllконання заходів міс .. 

ЖІІТЛОВОГО ФОНДУ на 2007- 2011 ЬКОІ програМl1 капітального ремонту 
міськ .. Р.ОКІІ", затвердженої рішенням Броварської 

01 раДl1 ВІД 25.01.2007 Ни 214-16-05 

Управлінню житлово-комунального 
заходів «Міської програми ка . господарства БМР на виконання 
?011 роки" в 2007 РОЦІ· . П1тального ремонту житлового фонду на 2007-
- з МІСЬКОГО бюджету ви . . . 
тис. грн., в тому числі КП «Сл б ДІЛено ЛІМІТ асигнувань 4330,0 

. .. уж а замовника»- 2180,0 тис. грн. за напрямками· 
- на капІТальнии ремонт м'яких п . ' . 

2050 
ОКРІвель та шатрових дахів було виділено 

тис. грн. 

- на капітальний ремонт epKe~iB ~б по вул. Незалежності, 1 О - 50 тис. грн. 
на ~кспертне обстеження ЛІфТІВ термін експлуатації яких перевищив 25 
РОКІВ - 50 тис. грн. 

- на кап~тальни~ ремонт ліфтів - 500 тис. грн. 
на капІТальнии ремонт внутрішньо будинкових мереж 12 ж/б -1500 О ~ ,~ 

- на прид6ання та заміну поштових скриньок - 180 тис. грн. 
Фактичне виконаня за напрямками: 

- на .капіта~ьниЙ ремонт дахів та покрівель 1640,07 тис. грн., в тому числі 
каП1Т8JIЬНИИ ремонт шатрових дахів 3 ж/б, а саме, вул. М. Лагунової 19, 
вул. Олімпійська. І-б, вул. Шевченка, 8 - на суму 341,67 тис. грн. 
Виконання 100%. 
Капітальний ремонт м'яких по крівель на 27 ж/б за адресами: 
вул. М. Лагунової 10-а (1,2 під.), вул. Короленка, 50 ( 1-4 під.), вул. М. 
Лагунової, 4 (1,2 під.), вул. М. Лагунової, 18 (1-4 під.), вул. Незалежності, 10 
(4,7,8 під), вул. Незалежності, 3 (5,6 під.), вул. Олімпійська, 8 (1-3 під.), вул. 
Незалежності, 7 (6 під.), вул. М. Лагунової, 13-б (1, 2 під.), вул. Короленка,47 
(1,2 під.), вул. Незалежності, 19а (1 під), вул. Короленка,60-а (1,2 під.), вул. 
Короленка, 64-а (2,3 під.), вул. Олімпійська, 2 (2 під.), вул. Олімпійська, 6-а 
(1, 2 під.), вул. Грушевського, 17-б (1, 2 під.), вул. Возз'єднання, 15-6 (2,3 
під.), вул.Короленка,68-6 (1,2 під.), вул. Незалежності, 16-а ( 1,2 під.), вул. 
Кирпоноса, 13 (1,2,3,5,6 під.), вул. Черняхівського, 13 (2, 3 під.), вул. 
Черняхівського, 13-а (1,2 під.), вул. Черняхівського, 15(4,5 під.), вул. 
Черняхівського, 23-6 (6,8 під.), вул. Короле~ка, 56-а (2~6 під.), вул. 
Короленка, 64-6 (1,2 під.), вул. НезалеЖНОСТІ, 8-б (1-3 ПІД.), загальною 
площею 22085 2 м2 _ на суму 1298,4 ТИС. грн. Виконання 78% станом на 
20.11.20007 po~. На даний час виконуються peM~HTHi роботи на ? ж/6 (вул. 
Незалежності 11(34 під.) вул. НезалежносТІ, 12 (4, 7 ПІД.), вул. 
Незалежності: 10-6 ( 3 під.), вул. Незалежності, 4-а (1,2 під.), BY~· Гагаріна, 
27(4,5 під.),вул. Незалежності 2 (1 під,) вул. Короленка 68-а (3 ПІД.» роботи 
будуТЬ завершені до кінця поточного року. . 

_ капітальний ремонт 7 еркерів ж/б по вул. НезалежносТІ, 10 (в кв. 94, 123, 

127, 139,239,267,259) - 43,86 ТІІС. rpH. 



.. експертне обстеження б3 ліфтів термін експлуатації яких перевищив 25 
років на суму 49,6 ТІІС. грн • 

.. капітальний ремонт б ліфтів за адресою вул. Возз'єднання, 9 -2 од., вул. 
Возз'єднання, 11 - 20Д., вул. Лагунової, 13-а- 2 од. на суму- 300,0 ТlIС. грн. 
Окрім того виконано ремонт ліфта в ж/б по вул. Білодубравна, б на суму -50 
ТІІС. грн. та укладено угоди на ремонт 4 ліфтів ( вул. Короленко БО-Б, 1 під., 
вул. Короленко 60 .. а, 1 під., вул. Черняхівського 25, 1 під., вул. 
Чернихівського 25а, 1 під.) роботи буду виконані до кінця поточного року . 

.. капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж завершено 
на 8 будинках(вул. Олімпійська 1, вул. Олімпійська І-а, вул. Красовського б, 
Красовського 10,вул. Красовського 12, вул. Возз'єднання 9, вул. 
Возз'єднання 7, вул. М. Лагунової 13-а ) - на суму 905тис. грн. станом на 
20.11.2007 р. Закінчуються роботи по житлових будинках вул. Кірова, 36, 

вул. Київська, 300 В, вул. Гагаріна, 7, вул. Гагаріна, 5. 
- на придбання та заміну поштових скриньок підготовлено документи на 
міжвідомчу комісію на закупівлю поштових скриньок в одного виконавця, 
після отримання позитивного висновку буде закуплено та встановлено 

поштові скриньки . 
Всього фактичне виконання по програмі - 2988,53 ТІІС. грн. 

Начальник управління Морозова В. о. 
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