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jП"ро за~~ерджеННR у новій редакції ПраВllЛ благоустрo.q 
TepIITOp •• по забезпечеННIО ЧИСТОТІІ і порядку у 1'1. БроваРl1 

3 метою подальш.ого поліПІ~ення . благоустрою, санітарного стану, 
забезпечення чистоти І порядку, ВІДПОВІДНО до частини другої ст.5 Кодексу 
Украіви про адміністративні правопорушення, керуючись п. п. 44 '1.1 ст. 26, ст.73 
Закову Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 34 Закону України 
"Про благоустрій населених пунктів", враховуючи рекомендації деііутАтської 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій. земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
I.Затвердити в новій редакції "Правила благоустрою території по забезпеченню 

чистоти і порядку у м. Бровари", з~ порушення яких пер~дбаче.на 
адміністративна відповідальність згідно ЗІ ст. 152 Кодексу УкраІНИ про 
адміністративні правопорушення, що додаються. . 
2. Уповноважити спеціальний відділ контролю за станом благоус~ою та 
зовнішнім дизайном міста відповідно до п. 2 ст.255 Кодексу ~~аIНИ пр~ 
адміністративні правопорушення складати протоколи про адм~~стративн~ 

К Украіни про адМІНІстраТИВНІ 
правопорушення за ст. 152 одексу 'оо 

. П авил благоустрою терИТОрІІ по 
правопорушеННJI при виявлеННІ порушень Р 

заб~печеншо чистоти і поряд~ у м. Бровари;и та затвердити тарифи на оплату 
З.ДОРУЧИТИ виконавчому KOMIT~;Y РОЗР:~~іщення об'єктів торгівлі, реклами, 
по~ по обстеженюо Tep~pи ~ р н аються спеціальним відділом 
БУДІВельних та ішпих маиданчИК1В, що ад.. . ... 

. шнім дизаином МІста. 
kОIlТp~ЛІО за станом БЛаго!.сТJ?ОЮ ~ зоВНІ В. 05.07.2002 р. Н!! 69-04-24 «Про 
4. РlІПеННJI БроваРСЬКОl МlСЬКОl ради .. ~ о забезпеченню чистоти і порядку 
8СТааовлеННJI правил благоусТРОЮ теРИТОРІІ, п . 
у • • тратило чиННІсть. 
МІСТІ Бровари» вважати таким, .що в 2008 . 
S. Це ріІПеННJI набирає чиННОСТІ з 01.01: e~· покласти ва постійну к~місію з 

n б. Контроль за виконанням да ~~ .. земельнИХ відносин, аРXlтектури~ 
~ розвитку та благоус ІР; b"r·6~. ·ськоГО голоВИ Руденка В.В. І 
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ПРАВИЛА 

ЗАТВЕРджЕНО 
Рішення J9 сесії 
Броварської міської ради 

V скликання 
від М. 11- 2007 р, 
Н!! .;1,;--(іУ- aff 

БJlоrОУСТРОIО території по забезпечеННIО ЧІІСТОТІІ І' пор Б 
идку У 1\1. роваРl1 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Правила б~агоустрою території по, забезп~ченню чистоти і порядку у м. 

Бро~а?и (Haдa~I1 Правила ) розробл~НІ на ,.Пlдставі Кодексу У країни про 
8ДМIH1~~a~BHI правопору~~ння, ЗакОНІв УкраІНИ «Про місцеве самоврядування 
в УКР81Нl», Про блаГОУСТРІИ населених пунктів", «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», 
nПро охорону А"УЛЬТУРНОЇ спадщини". 

1.2. Правила регулюють права й обов'язки учасників правовідносин в області 
благоустрою на території міста Бровари, визначають комплекс заходів, 
необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті. 

1.3. Учасникам правовідносин з питань благоустрою відповідно до цих Правил 
є керівники та інші працівники підприємств, організацій, установ незалежно від 
форм власності і відомчого підпорядкування (надалі відповідальні посадові 
особи), фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати 

контроль за станом благоустрою. 
1.4. Контроль за дотриманням цих Правил .і .. координація д~й відпові~ал~них 

Посадових осіб зв'язаних з виконанням, ЗДІИСНЮЄТЬСЯ спеЦІальним в1ддшом 

контролю за ~OM благоустрою та зовнішнім дизайном міста (надалі 
спецвідціл). . оо 

1.5. Правила складаються з текстової та графlЧНОІ частин. 

п. ПОРЯДОК ЗДnїСНЕННЯ шЛЯХОВИХ ТА ІНШИХ ЗЕМЛЯНИХ 
РОБІТ , 

21 З '.. б 'ельних аварійних і інших земляних робlТs у 
'. Д1Иснення шляхових, УДІВ ~... довж автодоріг перетинання 

тому Числі прокладка всіх видів комун~кацlИ УЗ. ац1JlМИ' нез,нrе~но вІД' їхньої 
Д • Оо' • та УСІМа органlЗ ,со.І& 
~P1Г комунікаціями на терИТОРll МІС кається після узгоджеННJI іх із 
ВІДОМчої підпорядкованості, і громадянами, допус амн ,"пw.rv;в управлінням . ... власниК uи~ , 
ВЛасниками підземних КОМУНІкацIИ,. . 
apXЇTettтvn • б ання ДержавТОІнспеКЦІЄЮ. , .. , . 
JТ •• ".1 !lи та МІСТО удув , , ) видаєтьсЯ органІзацІІ-ПІДрЯДЧИКУ 
~ОЗВіл на провадження робіт (надалІ ордер ання робіт 
(замОвнику), на яку покладаєтьСЯ обов'язок викон 1Дд' ілом. Ордер офорМЛJIЄТЬСЯ 
ОП видаєтьСЯ спецв б' '" . ,"дер встановленого зразку , підземних спорудах та УДІВНИЦТВ1, 
ВІДПОВідно до "Правил ВІС<ОНання роБІТ на 
11(0 затверджуЮТЬСЯ Броварською міською р~оюо, би відповідальні за здійснення 
2 2 '" '.. . . посадОВІ ос , П . . ~ерівники організацlИ та ІНIПl обіт згідно з ЦИМИ равилами, 

РОбіт, Зобов'язані виконувати умови веденНЯ Р 



"праВІІЛами виконання робіт на підземних 
ВllftlогРfИ зазначеними в ордері. спорудах та будівництві", та 
2.3. Початок проведення термінових ава ійни . 

В :JIlfЦЬ, допускається без оформлення розР х роБІТ, що ~имагают~ розкриття 
tржавтоінспеКЦії, пожежної інспекц7fитт~ва;е з .. негаиним П~В1ДОМ.'lенням 
спецвідділу, з О~ОВ'язк~~ою п~исутністю на 'місці п::ово~~~:~:0~ідп~~70~~{:~ 
проведення роБІТ, дО ІХ заКІнчення з обов'язковим подал 'ф Д 

ьшим О ормленням 
ордера. 

~.4. Розкриття ш~яхових покрить, тpo~apiB, газонів, а також розриття інших 
.II~~Ь загального користування при буД1ВНИЦТВ~ або ремонті підземних споруд 
3ДІИСН~ЄТЬСЯ с~особами, вс:ановленими спеЦВІдділом і власниками шляхів у 
межах І в теРМІНИ, зазначеНІ в ордері .При цьому забезпечуються збереження і 
ВІlкористання родючого шару _rpYHТY. 

2.5. Відновл~ння покриття проїзної частини після завершення робіт з 
прокладання Інженерних мереж, або тимчасового їх використання ДJIJI 
облаштування будjвельного майданчика виконувати за типом існуючих на ВСІО 
DІІІРIlНУ та довжину в межах розкриття або зайняття проїзної частини, а 
тротуарів - на всю ширину та довжину в межах розкриття або зайняття 
фігурними елементами мощення. 

2.6. Засипання tpаншей та котлованів повинно здійснюватися в термін, 
зазначений у ордері, з обов'язковим складанням акта, за участю представника 

спецвідділу . 
2.7. Відновлені ділянки шляхового покриття, тротуарів, газонів або 
відшкодування вартості газонної трави, повинні бути здані спецвідділу та 
впасникам пшяхів у терміни, зазначені в ордері. . 
2.8. Керівники організацій, що виконують земляНІ роботи, несуть 
відповідальність за несвоєчасну здачу траншей під відновлення дорожнього 

покритrя. . . . . не повинні 
Організаціі, що приймають в експлуатаЦІЮ П1Дземн~ м~реЖl, 
Видавати дозволів на експлуатацію підключених об ЄКТІВ, ~оки не буде 
. .. б агоустрою пред'явлеНІ акти на здачу ВІДНовлене дорожнє ПОКРИТl'я и елемен~ :JI , 

цих робіт з гарантійним терміном один РІК. 

2.9. При провадженні робіт забороня~ться: б· без орnеру спецвіддіпv. 
• . б· вельних І монтажних ро ІТ,... _.J' 

проводити ВСІ види УДІ . eННJI та елементи міського 
• ушкоджувати відповідні споруди, зелеНІ насадж 

благоустрою; . н кції обладнання за межами 
• складувати будівельні матеРІали, ко стру , 

будівельних майданчиків; автотранспортні засоби, машини, 
• ~озміщувати, ремонтувати та мити цього місцях ; 

МеханІЗМИ у невизначених (заборонених) для контейнери для збору сміття та 
• використовувати не за призначенням 

ТВердих побутових відходів; сміття, листя, гілки та відходи 
• РОзпалювати багаття, спалювати 
ВИРОБНицтва тощо; на проїжджій та пішохідній 
• І· бетон безпосередньО 

ГОтувати розчин 

Частинах вулиць; 



• робити відкачку ВОДИ з КОЛОдЯзів .. . .. , траНшеи та котло . б 
тротуаРІоI І ПРОІЖДЖУ частину ВУЛиць (збі ванlВ езпосередньо на 
і віДI\"J)итоі зливової каналізації), крім аваР і::: РОб~ти в Ньвні системи закритої 
підПРиємством кор "БроваРJiводоканал'~ роБІТ, Виконуваних комунальним ... , 
• залишати на ПРОІЖДЖІЙ частині вул 

будівель..не сміття .. п~сля з .. акінчення робіт; иць, тротуарах, газонах землю й 
• заимати заИВІ маl1данчики під складув 

установлеНі кордони; ання, оГородження робіт понад 

• захарашувати проходи і в'їзди у двори порушувати.. . · . 'ПРОІЗД транспорту І рух 
ПІШОХОДІВ. 

2.10. Місце здійснення Р~біт повинно бути огороджено огорожами, які 
забезпечують безпеку л~одеи T~ рух транспорту. З настанням темряви місце 
роБОТИ ПОВИННО б~и ОСВІТЛ~НО ЛІхтарями з червоним світлом. 
2.11. Роботи~ ЯКІ пр~ведеН1 бс:з ордеру та виявлені представниками органів, що 
ВІЩають ДОЗВІЛ, теРМіНОВО заюнчуються під наглядом цих представників, якщо 

поtpібно З залученням сторонніх організацій. Винні особи притягаються до 
відповідальності В порядl\."у, встановленому діючим законодавством. 
2.12. у разі пошкодження підземних комунікацій виконавці робіт зобов'язані 
сповістити про це власників ЦИХ споруд та органам комунального господарства, 
вжити необхідних заходів для найшвидшої ліквідації аваріі. 
2.13. Спостереження і контроль за виконанНJIМ робіт і відновленНJlМ елементів 

БJJ~УСТРОЮ виконується спецвідділом. 

m. ПОРЯДОК ОХОРОНИ ТА УТРИМАШІЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕнь. 
3.1. Всі зелені насадження на землях як суспільного, так і відомчого 
користування, створюють недоторканий міський земельний фонд міста Бр~вари. 
3.2. За самовільне знищення і ушкодженНJI зелених насаджень кеРІВНИКИ 

організацій, установ, підприємств всіх форм власності, а також фізичні особи, 
безпосередньо винні в заподіянні збитку зеленим насадженням, притягуют~ся до 
Відповідальності У встановленому порядку, зі стягненням з них зanод1JlНОro 

~~~. . . ... . ємства, установи ЮРИДИЧНІ 3.3. Землекористувачі і всі органlзацll, пІДПРИ , 
особи . Ф м власності зобов'язані не допускати забруднення 

, незалежно вІД ор . .. боло aнНJI та заростанНJI 
зелених насаджень відходами, СМІТТЯМ, ІХ за чув 
буР'янами . . 
3 •• • •. • ї ЩО здійснюЮТЬ промислове І Інше 

б .~. БУДІвеЛЬНІ та ІНШІ оргаН1З8Ц1, вого покрову, зобов'язані знімати і 
УДІВИИцтво, пов'язане з порушеННЯМ фунто використанНJI 

зб • .. подальшого . 
еРlгати РОДЮЧИЙ шар rpуиту для ного аС8Джень протягом всього року за 
3.5. Відповідальність за збере~еиня зеле~~ по боротьбі зі шкідниками та 
Y'rpUМанням і виконанням caнlтap~oгo мІН і пошкоджених гілок і суків, 
ХвОРОбами, у тому числі і за ВИРІЗУВання ~~ організацій, установ, житлові 
замазку ран на деревах несуть власНИІСИ, K~PIB nncrllИ власнИКИ індивідуальних 
Oph •• • ' креМІ rpOM~·' -1ІІ11заціі юридичні особи, а також о 
~ , . 

ТJIОВИХ будинків. ання зеленИХ насаджень на територ1JlX~ 
3.б. Усі види робіт з поточного утрИМ організаціями, ведутьСЯ силами І 

3arr..· ановами та 
~'УlltJIевих за підприємствами, уст 



. 
"'1соб~fJI ЦИХ ПІДПРИЄМСТВ, Установ о . . оо 
~ КП "Б ' ргаН1заЦ1И чи н . підПРІIЄМСТВОМ роваРи-Флора". ,а ДОГОВІРНИХ умовах із 
3 7 Контроль за виконанням дійсних п . . ... б равил по охорон . 

Насаджень ЗДІИСНJОЄ алаНСоутримуваЧI· І та утриманню зелених 
... .. зелених насаджень в оо 

БроварСЬКОI МІСЬКОІ ради. ' иконавчии комітет 

3.8. Відповідно до існуючого законодав .. 
, ВН·І. ства всІ кеРІВНИКИ підприємств 

зобоВJIЗ • 

3.8.1. Забезпечити повне збереження зелених на 
заходів щодо розширення площі озеленення. саджень, а також уживати 
38.2. При здійсненні будівельних та ремонтних б· 

кo~eHi настилами на лагах. ро ІТ огороджувати дерева, а 

3.8.3. При здійсненні асфальтування тротуарів зал . . . ишати навколо дерев і 
чагарниюВ ВІЛЬН] простори не менш 1 м2. 
3.8.4. При здійсненні земляних робіт не допускати оголення кореНI·В І· з .. .. асипання 

KopeHeBOI шиики дерев. 
3.8.5. ні в якому разі не залишати смітrя, бруд на зелених насадженнях після 
закінчення торгівлі. 

3.8.6. Забороняється посадка зелених насаджень, без узгодження з власниками 
підземних комунікацій і повітряних мереж, а також у місцях, що негативно 
впnивають на безпеку руху. 

3.8.7. При здійсненні робіт, підкоп у зоні кореневої системи дерев і чагарників 
здій~нюваПI нижче кореневої системи на 1,5-2,0 м. 
3.8.8. Забороняється складування будівельних та інших матеріалів, стоянка 
мaпnш, механізмів, автомобілів на газонах. Складування паливно-мастильних 
матеріалів здійснювати не ближче 1 О м від дерев і чагарників із забезпеченням 
захисту від влучення паливно-мастильних матеріалів у рослини "lерез !рунт. 
3.8.9. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на 
прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, пішохідних 
доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їз~ти автотранспортом 
по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон МІста ,.·а паркуватися на 

НИх. 

3.9. Підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форм власн?стї ~ 
фізИЧНИм і юридичним особам зріз зелених насаджень дозволяється на ПІдставІ 

ОРдера, Виданого кп "Бровари-Флора". .. 
3 10 підп . ... установи всіх форм влаСНОСТІ, ЮРИДИЧНІ та .. риємства, органІзацІІ, б' . 
фізичні особи які зацікавлені в зрізі зелених насаджень, зо ов язанІ укласти 
ДОГоВ. . ' . . . иємством, що має в установленому 

Ір Із спеЦІалІЗОВаним ПІДПР обіт із землеустрою, озелененню, 
закОнодавством порядку право на проведення Р 
ІІа по • JIНД 3 садку дерев, чагарниюв, тро. Б овари є громадським обов'язком 

.11. Охорона зелених нас~жень м. р кі відвіДУЮТЬ зони відпочинку, 
:~)J(&oro· меппсанця міста. УСІ ГРОМ8ДJIНИ'і:а інші місця масового відпочинку, 
~~опарки, сади, сквери, бульвари, набережн дбайливО відноситися до зелених 

ОВ'язані підтримувати чистоту, порядок, сування дерев, чагарників, квітів, 
lІас=-"". б·"УУПV\ ламання та п . 
1'р ~eHЬ, сприяти запо Ircuuu'" •• ії виконкому міської ради І власникам 
ОІНд, газонів, сприяти органам МІЛІ~~ цИХ Правил. 

3eJtеlfИХ насаджень у боротьбі з порУШИ 



3 12. Категорично забороняється па · сти худобу (' ... 
псувати дерева, чагарники ТРОянди к' КІЗ И ІНших тварин), ламати та 
вnвштовувати ковзанки в H~ BiДBeдeH~X ::ики, зр~вати бруньки, листи, квіти, 
і скоби, захаращувати газони, ловити птахі~Ь~О МІСЦЯХ, вбивати ~ .. дepeBa цвяхи 
місUЯX та в порядку встановленому "П . игул собак має ЗДІиснюватись у 
rpОl\lаДflНами, підприємствами, устан:а~~,::~и ~и~анн.я в ~. Бровари тварин 
Броварською міською радою 19 06 2003 "r. ргаНlзаЦIЯМИ , затвердженими 

" р. J,!!257-1 3-24 
3.13. За знищення або ПОШКодження зелених . . '" насаджень, окремих дерев 

чагаРНlіЮВ, газоНІВ, КВІТНИКІВ та інших об'єктів озеленен ' . .. ня в населених пунктах, 
Н~8ЖИТТЯ захОДІВ дЛЯ ІХ охо?они, а також самовільне перенесення в інші місця 
ПІД час з~буд~ви о~емих ДІЛянок, зайнятих об'єктами озеленення винні особи 
несуть В1ДПОВ1далЬНІСТЬ, встановлену Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

ІУ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА 
4.1. Комунальні підприємства санітарної очистки здійснюють механізоване і 

ручне прибирання проїжджої частини вулиць, площ планово, а вивезення 
твердого сміття і опалого листя за планово-регулярною системою за договорами 
з організаціями різних форм власності та з громадянами, які володіють 
будинками на праві приватної власності. 

4.2. ffiдприємства, установи, організації, а також індивідуальні власники 
бу~инків, зобов'язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, в 
довжину - в межах Їх ділянок, у ширину-до середини вулиці, провулку, проїзду, а 
при однобічній забудові - в межах повного профілю вулиці. 
4.3. Територія садів, парків, скверів, бульварів, лісопарків, і цвинтарів та 

прилеглі до них тротуари і проїзди прибираються та підтримуються в належному 
санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться. 
4.4. Залізничні колії, мости, укоси, насипи, переїзди, переходи через колії, які 
знаходяться у межах смуги відводу, що знахо~ться на території. підприємства, 
установи, організації, які експлуатують даН1 споруди, ПОВИННІ прибиратися 
організаціями, що їх експлуатують. . " 
4 5 К . . приємств торгівлі всіх форм власносп зобов язаНІ " еР1ВНИКИ П1Д . 
забезпечити прибирання територій і скошування трави на ~риле~лих д1ЛЯ~ках д~ 
магазинів, Їдалень, наметів, кіосків, ларьків, ло~к~в на ВІДстанІ 20 м ВІД .меЖІ 
Відведеної земельної ділянки, а при розташуванНІ Об'~ фасадом на ~УЛИЦІ - до 
серединИ оїжджої частини та належне норм~тивне ОСВІтлення. 
4 б П ПРб ання зупинок МІСЬКОГО пасажирського транспорту 
,'. ри ирання .та ~и~ . в ві анні яких вони знаходяться. 

3ДІЙСВJOЄТЬся органІЗацІЯМИ І ПІдприємствами Д ..' n ... . млених зупинок (зупинкових маиданчиюв, 
~Ибирання теРИТОР1И неВІДокре . і сполучених з тротуарами, 

nав1Л'" . . оо кишень) 1 СТОЯНОК такс , . 
ЬИОН1В, НВВ1СІВ, заlЗНИХ о ганізаціі, орендарів, забудовнИКlВ, у 

nОКJIадається на підприємства, у~анови, р 
kОРИстувавня яких вони відведеНІ. б . енажів призначених для відведення 
4.7. Прибирання і очищеННЯ канав, тру 1 др тpo~apiB, очищення колекторів 
ПОверхових або rpунтових вод з вули~ь та нИХ колодязів здійснюються 
зnl'''ов оо ..оо· дощеприИМаль ..' Ud~ • 

• ЦІ 01 канаЛ1ЗВЦll 1 . И закріплеНІ згІДНО з РlшенПIU ... 
11iдnpиємствами, які експлуатуюТЬ ~I С~О~:И~СТВ і організацій - житловими 
BltkOllI(oмy. У дворах та на теритОР1ЯХ пІД 



підJ1РИЄМСТВами, забудовниками всіх фо 1\ • • 

пiдJ1риємствами та організаціями. Відомчі во Р! . ВЛ~СНОСТІ І зазначеними 
ПіДJ1РИЄМСТВами, у віданні яких ці споруд ДОВІДВІДНІ споруди обслуговуються 

•. и зна."оДSlТЬСЯ 
4.8. КеРІВНИКИ ПІДПРИЄмств, установ ..~.. 
.. ,,"адів власники іНДИВI·ДУanьних б' ор!"аНlзащи, ВІДОМСТВ, навчальних 

ЗCUW' , УДИНКІВ ф. .. . 
бов'язані укладати договір на ,ІЗИЧНІ І юридичНІ особи 

3~ иємствами будь-якої фо МИ в вивезен.ня ~вердих побутових відходів з 
"!А"Р . р лаСНОСТІ, ЯКІ мають право займатися цією 
ДIJU1ЬНlСТЮ. 

4.9. Bi~MOBa від у~адаН~J1 договору на вивезення відходів, а також створення 
JlесанIЩIОНОВ~ИХ СМІТНИКІВ, РОзглядається як факт забруднення навколишнього 
сер~д?вища В1Дхо~ами ~пожи~ання ~a Порушення ЦИХ правил, що тягне за собою 
адмІНІстративну ВІДПОВІДальНІСТЬ ЗПДНО з Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

4.1 о. Власники індивідуальних будинків зобов'язані здійснювати оплату за 
ВlІвіз відходів . 
4.11. Громадські туалети і міські смітники повинні утримуватися в належному 
санітарному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони 
знаходяться. Побутове сміття в очікуванні сміттєвивізного транспорту необхідно 
залишати на вулиці тільки у спеціальному посуді або у смітrєвих мішках. 
Виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу 
частину, складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні та 
промислові відходи на ВУЛИЦЯХ і проїздах забороняється. 
4:12. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно

будівельних та відновлювальних робіт зобов'язані прибирати на ПРlfлеглих до 
будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, rpyнтy і 
будівельне сміття в одноденний термін. 
4.13. 3 метою запобігання засміченню на вулицях, мощах та інших 
громадсысих місцях повинні встановлюватися урни. 

Крім того, урни встановлюються: ... 
- підприємствами, установами, організаціями усіх форм влаСНОСТІ проти СВОІХ 
будинКів, як правило, біля входу та виходу; .. 

•• • • БІЛЯ· входу та виходу з торгових ПРИМІщень, б1ЛJl - органІЗацІЯМИ ТОРГІВЛІ 

наметів ларьків павільйонів та ін.; . . 
.' , .. ми у скверах на бульварах, у парках, у ВІданНІ - ПІДПРИЄМствами та оргаНlзац1Jl , 

J1IС1ІХ вони знаходяться; . б дування та архітектури Урни 
ТИ управлінням МІСТО у, • •• 
п ~H узгоджується З та охайному СТані, очищатися ВІД СМlтrя В 

"~ВИНИІ утримуватися у справному иждень промиватися і дезінфікуватись. 
МІру накопичеННJI його, одии раз на т . . 
Урни повинні фарбуватися не рідше ДВОХ разІВ на РІК. 

ИМАВ8Я ДВоРОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
V. ІІРИБИР АННЯ І ~ТP ися в чистоті. Прибирання і очищення 

5.1. Дворові території повИННІ утримуват nuua вивезення снігу та смітrя, 
дво • лі мїтання поливопп-, . 

РІВ проводиться щодня. Д '. дренажів ПОВИННІ провадитися 
"ОСипання піском, очищення ВОДОСТО~В~овинне закінчуватися до 6 години 
реГУЛИрно. Прибирання й очищення ДВО:l: 15 жовТНЯ по 15 квітня - до 8 години 
Ранку в період з 15 квітня по 15 жовтня, 
Ранку. 



5 2. Забороняється спалювати опале . . . б листя ПЛI\И а . 
ВоlІll ПОВИННІ ути вчасно вивез .' ,ПОП1Л висипати на дорогу. 

.... . ею власниками б . 
еJ\сPJIуатаЦІИНИМИ оргаюзаціями. & удинК1В, ЖИТЛОВО-

5 3. Побутове сміття повинне зберігатися в . 
"кі не поtpапляють мухи і гризуни Рідк' СМІТТЄЗбиральниках і контейнерах, в 
11 Оо. б . І нечистоти в бvдинк . 
J\ВналізаЦІІ, з ираlOТЬСЯ у водонепроникні ви іб' ( J... ах, ЯКІ не мають 
влаштовані таким чином щоб до них н гр НІ помиию) ями ЗЛІоками, 

, е проникали зливові' . 
відстані згідно з санітарними нормами. води І розташоваНІ на 
5.4. Майданчики під сміттєзбірники виконую 

б б ) 
. ться З твердим покриттям 

(асфВЛЬТО етон, етон РОЗМІРОМ за розрахУНКОМ '1 ОГОРОДЖ . . . б 20' ею з трьох СТОРІН на 
відстаНІ не лижче м ВІД житла. 

Під'їзди до майданчиків і вигрібних ям ПОВИННІ' бути . . . .. впорядкованІ І 

заб .. езпечув~т~ ~І~~Н~И розворот спе~ашин. Відповідальність за благоустрій 
маиданчиКlВ І ПІД ІЗДІВ ~o них, справюсть сміттєзбірників і освітлення у дворах 
несуть власники будинКІВ. 

5.5. Майданчики під сміттєзбірники, повинні вчасно очищатися від сміття .. . . ' 
бруду І СНІГУ, а ВЛІТКУ, ОКРІМ того, промиватися водою з допомогою шлангів і 

дезінфікуватися не рідше одного разу на тиждень. Також промиваються і 
дезінфікуються забірні рукави асенізаційних машин. Миття і дезінфекція 
проводяться підприємствами, які здійснюють санітарне очищення за договорами 

з наймачами. 
5.б.3абороняється зберігати сміття на території двору більше трьох діб - у 

холодні часи року, та одну добу - У темі. Вивезення сміття та нечистот від 
домовласників проводиться за планово-регулярною системою відповідно до 
графіка й за разовими заявками комунальним автотранспортом, підприємствами і 
відомствами, фізичними особами, які мають спеціальний транспорт та 
відповідний дозвіл. 
Забороняється складати сміття на тротуарах та зеленій зоні, під бордюрами 

доріг, сміття необхідно прибирати у двір. 
5.7 JIкщо підприємства та організації не забезпечують своєчасн~ виве~ен~ 
сміnя та нечистот і це створює антисанітарну обстанов~, останНІ зобов язанІ 
УКЛасти договір на вивіз сміття з ~ому~аль~ ПІдприємством, або з 
Підприємством, яке має право займатися ЦІЄЮ Д1ЯЛЬНІСТІО. 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЗНИЩЕmпo.БУР'~~ . 
б.I.Територія міста повинна бути постійно вільна ВІД бурянш, ЯКІ завдають 

lUКоди з' . культурним рослинам. 
доров Ю людини І . Ф влаСНОСТІ' орендарі а також 

б 2 m . '" анови всІХ орм , , 
'. дприємства, оргаН1З8Цll, уст . б 'язані системf.ТИЧНО і вчасно 

Вnасвик б . равах власНОСТІ, зо ов . - ... 
И УДИНК1в на n ... ... ілянці та прилеГЛІЙ до неІ теРИТОРll 

ЗІІИЩУВати бур'яни на відведеН1И земеЛЬНІИ Д 
ІІа Відстані 20 м від межі відведеної.~ш.ян~ садів скверів, лісопарків, відкритих 
б.3. 3Юlщення бур'янів на теРИТОРl1 мІсь них' управлінням комунального 

3JJ • лянок визначе 
r ИВвестокіs і прилеглих до НИХ Д~ .' f віданні яких вони знаходяться, 
ОСподарства, провадиться органIЗ8Ц1JIМІ, У . 

СІ! тивНОГО пеРІОДУ. 
СТематично протягом всього вегета: 



64. Своєчасне знищення бур'янів у Cl\ з· . . . 
~~ населеного пункту пров ІУ І ВІдведення З~JJ1ЗНИЦЬ, ЯКІ проходять У 

)lel1\~ ,адиться силами І зас б . . .. 
зanізиИЧНОГО tpанспорту. о ами оргаНlзаЦIИ 

VII. УТРИМАННЯ ~АЛИХ АРХІТЕКТУРНИх ФОРМ ТА ІНШИХ 
. . ОБ ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ. 

7 1 БУДІВНИЦТВО І встановлення малих архітектурних Ф . . . . . орм та елемеНТІВ 
зовніШНЬОГО благо~с~о~ - КІОСКІВ, павільйонів, наметів сезонних базарів, літніх 
кафе, о~рож, павIЛЬИОН1В на зупинках транспорту, телефонних кабін, огорож 
1РотуаРIВ, малих спортивних ~поруд,. елементів благоустрою кварталів, садів, 
парків, рекламних тумб, стеНДІВ, ЩИТІВ для газет, афіш і оголошень, світлових 
реJCЛВМ, вивісо~, установок для декоративного підсвічення пам'ятників, ліхтарів 
вуличного ОСВІтлення, опорних стовпів допускається з дозволу і за проектами, 
узгодженими з управлінням містобудування та архітектури (головним 
архітектором), відповідними службами міста. 

7.2. Організації, підприємства, установи всіх форм власності - повинні 
утримувати в зразковому порядку всі споруди малих архітектурних форм, 
проводити їх ремонт і фарбування згідно з затвердженим проектом зовнішнього 
оздоблення, виданим управлінням містобудування та архітектури. 

7.3. Фарбування кіосків, павільйонів, наметів, лотків, огорож, і огорож 
тротуарів, павільйонів очікування тран~по~ту, телефонних кабін, мал~ 
архітектурних форм, рекламних тумб, афlШ І оголошень, лавок, покажчИКІВ 

зytiинок транспорту провадити не рідше ДBO~ разів на рік. . 
7.4. Фарбування кам'яних, залізобетонних І металевих огорож, ВОРІТ, провадити 

не рідше одного разу на рік. 

VIII. ПЕРЕСУВНА ДРІБНОРОЗДРІБ~ .тор~mля. . 
8.1. Розміщення пересувних МАФ, а саме: наметів, ЛІТНІХ кавяре~ь, овочевих І 

.. .. в тому ЧИСЛІ сезонних та квіткових базарів та інших форм ВУЛИЧНОІ торпвл~, . .. . 
·б·· ·ВЛl (ЛОТКІВ ВІЗюв СТОЛІВ) -установка об'єктів пересувної РОЗДРІ НОІ торп " . . 

'Іn;1; ісля О'І"Пимання відповідного погодження спеЦВІДДІлу. 
~СНlOється виключно п "r на організації вvличноі 
82 П на одержаННJI погодження '.І' 
.. ереважним правом . иданнями періодичної преси, 

торгівлі користуються підприємства, яю торгують В (у ) 
. ами фруктами сезон. 

КВІТами, прохолодними напоями, ов~ч , . ф уктами повинні бути легкої 
8 3 С · гіВЛІ овочами І Р :. езОННl споруди для тор . Д сезонної торгівлі та прибllpатися 

ЗБІРНОї KOHCtpyкцiї, установлюватися на перlO 

піСJIJI ії закінчення. . . авш·ьи" онів наметів різного типу 
8 4 О КІОСКІВ п , 
. . Забороняється зводити д. 'едбачені узгодженими проектами, 

ПрИбудови, козирки, навіси, стаВНІ, не . пер. н ..... етіВ павimJйонів, а також 
. біля КІОСКІВ, ш." , 

СkJIадати тару і запаси товаРІВ . .. встановлеННJI холодильних шаф 
ВИкористовувати їх під складСЬКІ. ~1. питань благоустрою і розташування 
ДОЗВоляється тільки за рішеНJIЯМ КОМІСII з 
М8JJиx архітектурних форм. 

РЕКЛАМИ І ВІТРИНИ. 
ІХ СВІТЛОВІВИВІС~, амн peкnaмoHociїB здійснюється У • . . ЬОІ peкn , 9.1. Розміщення елемеНТІВ зоВНIШН 

ВcraнoвпeHoмy порядку. 



9.2.Установлення світлових вивісок . 
. І реклам для м . 

81ІДОВИЩНИХ ПІДприємств та організаЦI'и" агазИНІВ, культурно-
провадиться за Ф ескізами, узгодженими з управлінням містоб . отозавданням і 

архітектором). удування та аРХІтектури (головним 
9 3. Підnриємства, які експлуатують . . 

tll~ДНЯ вмикати їх з настанням тем СВІТЛОВІ реклами й вивіски, повинні 
щ • ряви та вимикати з . 
забезпечити своєчасну заміну перегорілих г' н&станням СВІтла, 

. аз0СВІТЛОВИХ трубок і електролам у 
81IDВДКУ неспраВНОСТІ окремих знаків реклам . п. 
94 Приклеювання газет пла . ф' B~BICKa повинна вимикатися. 
. . . '. каТІВ, а ІШ, РІЗНОГО роду оголошень і реклам 

дозволяється ТІЛьки на спеЦІально встановлених щИТ 
В. . '. ах чи рекламних тумбах 

9.5. lДПОВlДальН1 посаДОВІ особи підприємств установ о . '.. . . . " ргаНlзаЦ1И, незалежно 
8!Д форм влаСН~СТІ, а також громадяни зобов'язані проводити своєчасне 
ВІДно~ення З~ВНІШНЬОГО вигляду p~КJIaмoHociїB згідно з паспортом, погодженим 
упраВJI1ННЯМ МІстобудування та аРХІтектури (головним архітектором). 

Х. РЕМОНТ І УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ, КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ 
І СУСПІЛЬНИХ БУДИНКІВ І СПОРУД. 

10.1. Експлуатація будинків і споруд та їхній ремонт проводиться відповідно до 
встановлених правил і норм технічної експлуатації. 

10.2. Поточний та капітальний ремонт, фарбування фасадів будинків 
проводиться при потребі, залежно від технічного стану . 
1~.3. Будь-які зміни фасадів будинків, пов'язані з ліквідацією або зміною 

окремих деталей, їх кольору, а також пристрій і реконструкція існуючих 

віконних і дверних прорізів, прибудови на балконах особливо тих, що виходять 
ва головний фасад, проводиться за погодженням з управлінням містобудування 
та архітектури та на підставі ордеру спецвідділу. 
1 0.4. Усім житлово-еlссплуатаційним підприємствам, власникам відомчих 

будинків, ставиться в обов'язок контроль за установленням і утриманням 
вивісок, які знаходяться на їхніх будинках. 

10.5. Ремонт, очищення і фарбування фасадів будинків проводя~ся тіль~ при 
ваявності письмового дозволу управління містобудування та аРХІТ~КТУРИ І при 
УЗГОдженні архітектурних кольорів фарбування. Фа~бування и очищен~ 
Окремих частин фасадів будинків, а також очищення ТІЛЬКИ перших повеРХІВ 

забороняється. . . 
10.6. Забороняється самовільне будівництво РІЗНО~ роду ,госпо~арських І 
ДОпоміжних будівель (дерев'яних сараів, будок, гарВЖ1В, го~б ятниКlВ, теплиць 
та . . . п исадибних земельних ДШJIнках; проводити 

ІНШе) на прилеглих територІЯХ ІР. '" без отримання дозволу в 
будь-які конструктивні зміни бanКОНІВ, лодЖ1И 

Установленому порядку: обіт на фасадах будинків і споруд для 
10.7. При проведеННІ ремонтних р ється захисна сітка чи плівка 

забезпечення техніки безпеки використову 
ВідпОВідно до проекту виконання робіт. . 'чеuucr пожежних проїздів на 

10 8 ння І заСМІ DПA '. Забороняється захараще територій металевим брухтом, 
:РIf~УДlmкових 'Іериторіях~ прилег~ матеріалами; робити надписи 
Уд!вепьним, побутовим СМІТТЯМ та 

АllUIIoики на стінах будииків, споруд· 
10.9. Забороняється: 



.. витрушувати ОДJlГ, білизну ков"ри т 
• • w • '~ощо випив . 

бanКОНІВ, ло.цЖ1JI, ВІКОН та сходів бу"и . .' ати РІДину, кидати предмети з . . ~ НІОв, 
- ВlfВ1UІУвати дорожНІ знаки без ПОгодж 
10.1 О. На зовнішньому фасаді кожь енБНJI з Державтоінспекцією. 

. цого УДJ.lнку незал ... 
нanеЖНОСТІ, встановлюється бу"J.lЬКОВ .. ежно ВІД ного відомчої 

~ ц ии номерний зн 
зазначенням номера будинку На бу"и . ак, затвердженого зразка, із . ~ нках ЯКІ ВИХОДЯ . . . 
знаКlI встановлюються з боку кожної вул .' ть на ДВІ ВУЛИЦІ, номерНІ 

ИЦ1. 

. ХІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
11.1. План захО~IВ з благоустрою території населеного ПУНКТУ. 
-Проведення ОСІННЬОГо та весняного двомісячн б . .. ика по лагОУСТРОIО озелененню 
та полшшенню саНІтарного стану міста Бровари ' 

вересень - листопад щороку; 

-ПроведеННJI акції" День довкілля" 
березень - травень щороку. 

квітень щороку. 
~ ~часть у всеУАl'аїнському конкурсі "Населений пункт найкращого благоустрою 
І ПІДтримки громадського порядку". 

щорічно (у разі необхідності) 
11.2. ОбмежеННJI використання об'єктів благоустрою. 

11.2.1. Керівники підприємств, установ та організацій (орендарі, якщо це 
п~редбачено договором) зобов'язані постійно утримувати належні їм, закріплені 
та прилеглі території у належному санітарно-технічному стані. 

- у разі оренди території, будівель і приміщень порядок утриманНJI їх в 
належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі 
оренди. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає 

відповідальності за санітарний стан з власника. 
- Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по 

лінії бордюрного каменю проїжджої частини вулиці вздовж підприємств, 
організацій установ а в інших випадках на відстані 1 О метрів від фасадів , , . 
будинків, споруд, огорож (крім випадків, коли вказується конкретне МІсце 

проходження). 

11.2.2. Забороняється використовувати: . 
- парки, сквери та площі міста для рОЗМІЩення МАФ; . 
_ ttmп.б . ни для паркування та мИ'lТЯ транспортних засоБІВ; 

--"J ..... и, зелеНІ зо . б· .. ання гоид" алок мотузок для СУШІННЯ шизни, - дерева для ПІДВІШУВ '. 
прикріплення рекламних щитів, електрОПРОВОДІВ. 

11.3. Схема меж об'єктів благоустрою м. Бровари наведена в додатку. 

хп в овIДAJIЬШСТЬ ЗА поруmЕ~ ПРАВИЛ 
• ~ бов'язкові на терИТОРll МІста норми, за 

12.1 Правила МІСТЯТЬ загальноО . . зі ст 152 Кодексу Украіни про 
ПОРУШення яких наступає відповідалЬНІСТЬ зnдно . 

адміністративні правопоруше~ня. о скоєННЯ правопорушень, накладання і 
12.2. Складання ПРОТОКОЛІВ щ~д n ами здійснюються уповноваженими 

С1'Jll1ІеИIIJI штрафів, які установnею равил , 
lJа Те органами (посаДОВlіМИ особами). 



12.3· Застосування відносно посадової особи чи . . 
стягнеННЯ не звільняє ВИнного від обов'яз ві громадянина аДМІ~IСТР~ТИВного 
МіСЬКОМУ господарству і відшкодувати по~у дш~одуват~. за?ОДІЯНИИ збиток 
початкОВИЙ стан об:єкті~, визначених Правилами~аРТIСТЬ ро ІТ ІЗ приведення в 
За збl1ТОК, заПОДІЯНИИ у результаті порушення 

законодавства про охорону 
lІавКОЛlіШ~ЬОГО . прир~дного. сер~довища, про охорону атмосферного повітря, 
наступає ВІДПОВlдалЬНIС:Ь ЗГІДНО ІЗ законодавством. 

розмір зБИТ~, з.anОДІЯНО~? пам'ятнику історії й культури, визначається з 
урахув~ням ИОГО .1~ТОРИЧ~ОI, наукової, художньої, культурної цінності, а також 
ваРТОСТІ реставраЦIІ~НИХ, ВІДбудовних робіт. 

Обчислення РОЗМІРУ шкоди, заподіяного зеленим насадженням і іншими 
об'єктам озеленення загального користування в місті, здійснюється за таксами 
установленими Кабі~етом Міністрів у країни від 08.04.1999 р. N!! 559 «Про TaKC~ 
ДJ1JI оБЧlіслеННJI РОЗМІРУ шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та 
інших населених пунктів». 

12.4. Відповідальність за порушення Правил, допущене неповнолітніми, несуть 
їхні батьки, чи опікуни (піклувальники), керівники дитячих установ згідно з 
чинним законодавством У країни. 

12.5. Рішення щодо відшкодування збитку, заподіяного правопорушенням, 
зазначеним у Правилах, щодо вартості робіт із приведення об'єкту 
правопорушення в первинний стан, щодо розмірів відшкодування збитку, у тому 
чи~ немайнового (морального) збитку, може бути оскаржене у встановленому 

законом порядку. . . . . 
12.6. Оскарження й опротестування постанови в справІ про адмIНІ~аТИВНІ 
правопорушення здійснюється в порядку, встановленому Кодексом УкраІНИ про 
адміністративні правопорушення. 

ХІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕ~ 
13.1 Внесення змін і доповнень до цих Правил ЗД1йсmoється в тому ж порядку, 
що і їх затвердження. 

Секретар ради 
І. В. Сапожко 



УКРАЇНА 

БРОВАРСЬКА М1СЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСП 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ 

БЛАГОУСТРОЮ 
ТА ЗОВНІШН1М ДИЗАЙНОМ МІСТА 

01400, .\f. 6PO(lOPII, ІІ)'Л. Го;оор;"о. 15, 
m.lф (294) 5-34-91 

Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І. В. 

Просимо Вас включити в порядок денний роботи 29 сесії Броварської 
міської ради V скликання розгляд проекту рішення Про затвердження в новій 
редакції "Правил благоустрою території по забезпеченню чистоти і порядку у 

1\1. Бровари". 

Начальник спеціального відділу 
контроJПO за станом благоустрою 

та зовнішнім дизайном міста 
о. В. Василевська 



, • РОВ&ІРИ, вуn. Гагаріна. n'n, т/ф 6-1.4-13, т. 5-2О-16 
Від ~~ /1' ~.~(I"y _____ H~ 1,2,('- J~/ 

r:r. N!' зв . __ .... _- -.... - --.... ----

Про благоустрій вулиць 

Депутату 

Броварської міської ради 
Балашовій Н.О. 

Шановна Наталіt: Олегівно! 

Ваші депутатські звернення на ім'я міського голови Антоненка 
в.о. щодо благоустрою вулиць міста, за дорученням, розглянуго 
управлінням житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради (далі уж<І<Г). По суті звернення повідомляю наступне. 

Стосовно асфальтування вулиць старої частини міста, на даний 
час закінчується сезон робіт для виконання робіт по капіталыloмуy та 

поточному ремонтам дорожнього покритгя вулиць міста. ТОМУ, 

необхідно завершити розпочаті роботи по улаJ.uтyванню 
асфальтобетонного покриття вулицям М. Лагунової, Еliгепьса тощо і 
розпочинати роботи по іншим об' єктам в ЦЬОМУ році не має 

МОЖ.11ивості. 
Щодо асфальтування ВУ.Т(ИЦЬ старої .части'"!..,. міста MaKap-§.иs:~,--

Боже1lка (діТІянка, Сі .ка( Заслонов~ __ CT~~~axa, Tap!!ЦC!~~ ~ 
провулку арковий ВИ можете ініціювати вкmочеНlІЯ в!!!Ц~~азаНИХI ( 

. в ~елl' в лиць міста о ОЖJiє покритгя яких' • 
ли ь в п оект пе . 

- '1'008 ПОЦІ' (далі Пере.ТJlК). Роботи по 
потреБУЄJ<апі:г,мьнощ-р-емонту D ~ с..:_ . .--

. жнього покритгя ВИКQНУЮТІJСЯ ЗП~~ 
каПІТальному ремонту .1Шро -. 
Пе . eHoMv ОРR\нами .влади .. --. _ 
__ pe.'!~!9!! .. ~~P~ __ .- -:/.- в-лиці Некрасова, провулків Ульянових та 

Щодо асфальтування ~ асова в жовті проведено. роботи по 
Партизанського, то на вулиЦІ Некр б ~Y.nf сумішей на .провулках 

асфальто eтo~~V&l' , 
улаштуванню покрf.'1ТГЯ з _ _ мате іалів фрезерування. 
Ульянових та Партизанськии з р 

•• :41.:0 .'\1 !.~ 
,~, .-і.і: {{ с!/ 

d 
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Секретарю BpOBapCЬKO~ міської ради СапОЖІСО І.В. 
МешкавЦІВ буднвку Н!!7, під'їзд N!!2 

вул •. ВОЗЗ'єдвввu7, .1. BpOBap~ 
(БатвроваЛ.І. кв. Н!!188) 

Ми, мешкввці під'їзду Н!!2 по вул .• Возз' •• 
І 077 від 11.1 О.О7р. про проведеві ремовтві РОб:'ВIIIIJI 7, B~~~~Єl\IO ва Ваш mlCТ за Н!! 

ми просили пофарбуватв стіни (з обитв вашому ПІД ІЗДІ. 
проходах. Нажаль це наше прохВIIIIJI ве в:Ховвв П1а~б?В~ паиenь) ва міжповерхових 
JJiфт часто не працює і копи дві особи пови • о. ПІД ІЗДІ проживає близько 400 осіб, 
поcrpаждає від креЙДJIНоі пввenі. НИІ РОЗМИнутись то одна з вих обов'язково 

У відношенні підлоги ве зроблево абсоJllOТВО· Д б 
Biдкneєвe то так і зanиmиnось. ВІЧОГО. е що уло рОШІІМаве чи 

Вікна JIК буnи побиті, в павутивві так і ЗВJJИlDИJlИсь в· . . 
закрИВllIOТЬс~. А взимку ~ сквозllJlКИ дуже відчутні. . ШЬШІСТЬ з вих ЗОВСІМ ве 

Ще прша ~ИТУ~1JI з поштовими скрниьками. Іх пофарбувапи, 8Jlе частнва іх JIК 
B~CЬ на П1ДJIОЗІ ~ І зараз лежать ва проходах. Та і причепити іх вігде. ПриміщCНIIJI, 
де ЦІ ~~КИ розмu:цyвanись коnись, передвво в аренду. Всі ваші спроби ВUСНИТВ хто 
K~МY І с~ки ПJlатить за аренду нам вaxauп. ве ВД8JIОСЬ. МоЖJIИВО всі ПРОDJIатв за цю 

ки:maтy ~ пр~. призначе~ у масну киmевю пвва Ковриrи. ми проповувDJIИ 
ЗРІЗати СМlтrєпpов1Д МІЖ першим І другим поверхами і там розмістити поштові скриньки і 
цим вашим прохввНJIМ знехтувВJIИ. 

ми щиро хочемо подикувати тим XJJОПЦJIМ, ві маЯже по кісточки у воді міllJUlИ 
труби опапеНВJI, хоча пвв Хмenьницькd пише звов таки Вам і вам, що в ПЇДВВJJЬвому 
приміщеввї було сухо. В аварійному ставі ще З8JlИШИJlась кввалізаціЬа труб0. Однв раз 
вона прорвапа влітку при температурі ЗО rpaдyCiB, а вдруге - коли мiвJши ОП8JIЮВВJJЬві 
труби. Вони цю трубу і залатали, 8Jlе чи надовго, чи витримає вова зиму. 

Генеральний директор кп «Служба замовника» відповідаючи Вам ва наше 
звервеНIIJI обманює не тільки вас а і Вас. Вів пише, що в під'їзді проводитьCJI дезівфеКЦЇJI 
розчином хлорного вапнІ. 3 ТОГО часу, JПC будинки Не7,9 11 було передано «Службі 
замоввика», ЖОДНОГО разу не те що з вапном просто ВОЛ?ГОГО прибирВВIIJI ве 
проводилось. Нова посада двірвиІс-прибирвлыDщJl не зобов JJЗує роБJr?l ВOJIоге 
приБИРВIIВJI в під'їзді; один раз в тиждень підмі~ до. ДРУГОГО поверху 1 все •. А ~ 
першому під'їзді взагалі прибирають корВСЄЖКИ. Цікаво ТІЛЬки хто отримує rpоШ1. JIКI 

ПJJaТJIТЬ мешканці п квартплату. 
б •• таку «Г'_...J:.у замовlIJПC8) 

Нам зaлиmаєтьCJI одне - добиватись, що тквщували . '-И&r-v • ,_ •• 

Така «служБІ» па тільки збирає коШТИ і робить ремовти виБІРКОВО (у ВІД ІЗДВХ • VlР-
персов). нам H~ потрібнІ. чи не краще було б ~оводити ОDJIату ва рахунок ЖЕКів. а 
п •• • відвих роБІТ 
onм З вих І вимагати викон8IIВJI BIДDO • б оза увагою і допомоzете вам У 

Сподіваємось. що Ви не запишите В8ІП1 про :JIеМИ п 
їх вирimевві. , 7 

3 повагою мешканці під'їзду N!!2 по вул. Возз єднання 
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БРОВАРСЬКА MICLКA РАДА КИІВСЬКОf ОБЛАСТІ 

Управління житлово-коl\'уllалы�огоo господарства 

07400, Кllівська область 1'1 Б . 
, • роварп, вул. Гавр_па, І-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від І) (1Д2-'І Н!! 1Jl·.I:t~ 
НаН!! 3а ______ _ 

Секретарю 

Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігорю Васильовичу ! 

На виконання протокольного доручення 27 сесії Броварської 
. міської ради щодо включення до відповідних Програм та І1ланів на 

2008 рік робіт, запропонованих депутатом Броварської міської ради 
Балашовою н.о. повідом.лщо про те, ЩО до повноважень управління 

Житлово,:,комунального господарства Броварської міської ради (далі -
vжкг) відносяться пункти 2, 3, 9, 10, 11 депутатського звернення 
Балашової Н.О. Запропоновані роботи будуть ВІ<1ПОчеНЇ в план робіт 
по благоустрою на 2008 рік. Щодо пунктів, які не відносяться до 
повноважень ужкг , нами направлено лисги на адреси організацій та 
служб до компетенції ЯІ<J(fX відносяться питання, ВИХ1Іадені у . . , 
депутатському зверненш. 

З повагою 

Начальник управлінНЯ 

Нагорна 
6-04-13 

В.О. Морозова 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
РАДА КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

vп . 
.. раОЛIННИ ЖИТЛОВО 

-IСОl\fУН8JJLНОГО господарства 
-= 07400, Квівськв 06лвttь ~I Б 

, • pOBapll, вуn. ГагарІна, в.а, т/ф 6-04-13. т. 5-20-'6 

Від 1J.,f{. tUtJl Н!! Д/- .5(/ . -
На Н!! за Секретарю Броварської міської 

ради 

Про надання пояснень до скарги 

Нілової І.д. 

Сапожку І.В. 

Шановний Irope Васильовичу! 

На виконання Вашого доручення щодо надання матеріалів по 
скарзі Нілової І.Д. повідомляю наcryпне. 

. . Управлінням житлово-комунального господарства Броварської 
МІської ради в межах своїх повноважень надано роз'яснення щодо 

виконання заходів "Міської програми по безпеці дорожнього руху". в 
часгині вcraновлення елементів примусового зниження швидкості, 
перспектива їх встановлення та правила заcrосувaIOlЯ згідно вимог 
дсгу. Крім того, для вирішення питання про заборону проїзду 
транзиmого транспорту по м. Бровари направлено ЛИСІ' на адресу 

начальника Служби автомобільних доріг в Київській області. 
На теперiпmій час відділом капітального будівництва 

завершуються І черга проектних робіт на реконструкцію ділянки 
ВУЛИЦі Київська вщ в'їзду з боку м. Києва до "Розвилки". Цим 
проектом передбачено розширення дорожнього полотна вулиці, 
Встановлення всіх необхідних пристроїв регулювання дорожнього 
руху як то світлофорів розмітки, дорожніх знаків. Початок робіт по 
реконструкції вулиці K~BCЬKa заплановано на кінець 200? року. . 

Враховуючи те, що вулиця ПЇД1UIгає peKoHcтpyкцtl У вереснІ .-
Жовтні поточного року КиївоблавтодОР за рахунок ~?шnв 
Д тоЧНИЙ ремонт вул. КИІвська 
ержавного бюджету було проведено по . 

віц вул. Гагаріна до "Розвилки" на суму 240,0 тис. грн. 

3 ПОвагою 
3аC'l'ynник начальника управлінНЯ 

А.П. Смалько 



• t 

Начальнику Служби 
автомобільних доріг в Київській 
облаcri 
03151 
м. Київ 

вул. Народного ополчення 11-а 
Про заборону проїзду транзитн~го 
транспорту по м. Бровари 

на адресу міського голови надходять чисельні колективні 
звернеШfЯ мешканців Micra Бровари із скаргами про те, що 
незважаючи на наявність об'їзної дороги транзитний вантажний та 
riасажирсьІСИЙ транспорт направляється чере3 міські вулиці Київська, 

Кірова та Кутузова. Така кількість транспорту значно поriрmyє стан 

навколишнього середовища, !3аважає нормальному проживанюо 

мешканців зазначених вулиць та як наслідок викликає обrpунтовані 
скарги. 

Враховуючи те, що на Вашу Службу покладено обов'язок по 
yrpиманню автомariстралей ПJ?Оmy Вас провести обcreження в'їздів 
ДО мicra Бровари з боку Micra Києва, Чернігова. Відновити заборонні 
знаки в'їзду транзитного вантажного та пасажирського транспорту І 

через місто Бровари. 

Зповагою, • 
Заступник начальника управліННЯ 

. 
• 

• 

А.П. Смалько 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА тrTxi •• 
lU"uВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

07400 

ВІДДІЛ З ЖИТЛОВИХ ПИТ 

Зас нику міського голови 
Андрєєву в.о. 

.. H~ виконанНJI Вашого дорученНJI щодо зверненНJI на особистому 
ПРИ~ОМl гр. Запорожець Л.М. щодо поліпшення житлових умов 
ПОВІДомляємо наступне: 

На обліку потребуючих поліпшенНJI житлових умов у виконкомі 
Броварської міської ради гр. Запорожець Л.М. перебуває з 18.01.1989 по 
загальній черзі ( за ХІ 735) та в пільгових списках першочергового 
одержaнНJI житла, як сім'я інваліда з дитинства 2 групи, - з 13.07.2004. 
Склад сім'ї - 4 чоловіка. На О 1.11.2007 її черга на отриманНJI житла в 

піпьговому списку за ХІ 910. Попереду неі - з 1983 року перебувають 
громадини, які також мають право першочергового отриманНJI житла, в тому 

числі з 13.01.86 - 114 сімей інвалідів (витяг з списку додається). 
Що стосується питання перебування на квартирному обліку батька 

гр. Запорожець Л.М. повідомляємо, що гр. Запорожець Микол~ Михайлови~ 
на квартобліку потребуючих поліпшення житлових умов У М~СЬКВИ!<~НКОМІ 
Броварської міської ради не перебував, документи на иого ІМ я не 
Н~алися, в архіві виконкому квартирна справа даного громадянина 

BiдcyтНJI. 

Б.М.МаковськиЙ 
Начальник відділу 







u Київська обласна рада 

СПРАВА Nп 3-617 
о 

...----.;... __ ВІд 02.11.2007 
по пропозиції, заяві скарз' , І 

,-
lН11еlCt документа Дата надіслання Дата надходження 8 РДА 

[ J І І 
38lдIfИ одержано 

І: 02.11.2007 ] І І 
~ 

Фlзична аса&. 

naпереднl38ернення: юl 18ltl[ ) юl І 8(4 ( І 
Кореспондент . 
(t1l3внще, ім 'я, по-батькові ЗАПОРОЖЕЦЬ Л.М. 

ВІдмітка про 
контроль 

ilдреса &РОВАРИ, вул. НЕЗАІ1ЕЖНОСП 2-А кв 1~ ' , .~. ШШ 
Тел. 1 

Категорія піm.гl І 
СоціальниR станІ І 

IвУд IH~oi установи І (Особисте І Ізаява І 

Типпнтання Жиrnове rocnoAapCТBo 

Тип пlдпнтання Жиrnовеrосподарство 

Короткніі зм/ст питання ПРО ОТРИМАННЯ ЖИТЛА 

РозrЛRД 
КАлЕНИК 0.1. • 
РОВНИЙ А.Ю. _ ПРОШУ ТЕРМІНОВО ПІДГОТУВАТИ ЛИСТА ГаПОВІ М. &РОВАРИ 
РОв lОВНИЙА.Ю.-О2.1.1.2007 

НИ А.Ю. 
ДАНЬКо М.М. - ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЛИСТА 

ДАНЬКО М.М ... О9.11.2007 І" НАПРАВЛЕНО ЛИСТ ГОnОВІ &РОВАРСЬКО МІСЬКОІ РАДИ АНТОНЕНКУ 8.0. 

Brд 09.11.2007 

• 

. 

ПередІІно на виконання 02.11.2007 
Tepr-,IH виконання 03.12.2007 виконано 09.11.2007 

• 
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Пшевко В.А. 
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.. 1?l" .11 2007р. 
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111 ~ICA ОШІАСИА РАДА ~I 
• РовикIА.Ю . 

Прошу терміиОВО пiдroтуватв JJИста ro.пoві к.Б вари 

~ 
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• ~ І 
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, 

Kuemuc о. L 

Вх. 16 07-3-617 
Від 02112007р • 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА t.п~1в 
AU'1 СЬІ(ОУ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 
07400, Мо Б ова и в По Гага іна 1 S тcn 294 

,о '-40-94, 224-62-7~ ТCJJo- ІКС: 5-53-82 

Biдff./,I,o ,~ N!,t../~ --1- ~гI~ Г 

HaN!.L~/~ ~ за oJ;/,t, .. t.1..r 
Запорожець Л.М. 
БУЛЬв.Незалежності. 2-а. кв.17 

. Бровари. 07400 

Щодо попіпшеиНJI житлових умов 
• 
Шановна Людмило Миколаївно! 

на Ваше звернення на особистому прийомі щодо ПОJlіпшення 
житлових умов повіДОМJIJIЄМО, що Іlа квартобпіку у виконкомі міської ради 
Ви перебуваєте з 18.01.89. В зв"зку З в.кmoчевням до складу Вашої сїм"ї ДПJI 
перебувавиа ва квартобпіку зятя гр. Губського М.М., який є інвалідом з 
дитииства П групи, рішенням виконкому від 13.07.04 Н!! ЗЗ2 Вашу сїм"ю 
вюпочеио в пiJIьroВkй список першочергового O'l'pимания житл&. Попереду 
Вас, почииа..Ч)чи з . ..l982 ~щсу, .перебувають г.ромадани, які відповідно до 
статсі 45 ЖиТловоr6 КО'Дексу Украіни та іиших нормативно-правових актів 
теж мають право на першочергове ОТРИМamDI житла. .. . 

Згідно зі статreю 43 :>ІСитповоro кодексу УКРаіНИ rpoMaдRНIМ, ~ 
перебувають ва обліку потребуючих поni~еиия житпов~ умов, ЖИЛІ 
приміщеНWI надаються в порядку черговосТІ. Порушувати 11 виконком не 

І • 

має законних піДСтав. .. -
Особи ВI(JП()чеиі ДО списків пільговиків, користують~ однаковими 

правами Над' аиия переваг в наданні житпа, незалежно ~IД будь-~ 
· б ,\ТJ'--"·ми прИМlщеНIUIМИ ВСІ 

обставин законодавством не. перед ачено. Л\.nJUJ 
, .. . . а часом ВICJIЮчення ДО них. 

забезпечуються згідно ВІДПОВІДНИХ СПИСКІВ З. .• 
. • В·· їм''"і бvДУТЬ потпwеИ1 виконкомом s ПО~J1Д~ 

ЖитЛОВ1 ~ови ашОI С'/' М П В наявності відпОВІДНО. 
черги, передбаченої чинним законодавство р 
ЖllТЛової площі. . 

ІСОIIJIJC Н.І. L S-23-89 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоl ОБЛАСТІ 
~ИІСОВАВЧИй КОМІТЕт 

07400 м. Jj II Н В п. Гвra ін J S. тeJJ. 294 5-40.94 224 62 72 
- - ТCn.- ІХС: 5-53-82 

-".15' ~ • а,оо! МА, 4'3 - ~ - ь.\о Г Запорожець Л.М. 
ГуБСЬІ<ОМУ М.М. І 

ialt.=SPQ·a. зв рА. 016. P-DD! вул. Незалежності 2-а [(в 17 "g,. а. 4\& ,O~. a.oO-:l., . м. Бровари ' . 

... На Ba~i ~uви від З 1.О8.2007р. та від 12,09.2007р. повідомuємо, що 
П~CТlива КОМ~СlЯ з питань. розвитку та. благоустрою територій, земenьвих 
ВІДКОСИВ, аРХІтектури, БУДІвництва та Інвестицій, засідання якої відбулоCJI 
18.09.2007 року, розглянула Ваше питання щодо надання Вам земельної 
дimппcи для індивідуальної житлової забудови в м. Бровари і повідоМJUlЄ 
наступне. 

Рішенням Броварської міської ради від 01.06.06 N2 30-05-05 
······зітвq1.ФКеВо ... в . ·новіЙ··· редакції···· . ПОРJЩOХ" надання зе~ек---

rpOM8ДSUIIМ для будівництва і обслуговування ЖИJIИХ будинків, 
roсподарських ·будівель і споруд. Згідно даного Порядку, гром8ДJIИИ, що 
)lВlОТЬ пільги і законодавством передбачене позачергове забезпечеННJI іх 
дішпп<ами ДmI індивідуального житлового будівництв&, виділені в окремий 

~~ . . 
Заява Запорожець Л.М. зареєстрована в реєстр! заяв вІД 

ветеранів праці за N!! 48-а від 2з.05.1;rP., з BpaxyB~ ~отреби в 
поліпшенні житлових умов. 3 ~ ~ ~. (}~r.. ,y.I-~ 1.Yr1~·U.:L L.,:: 

Заява Губського М.М. зареєстровіні в реЄСТРІ з~в в1Д ~ 
сімей ию потребують поліпшення ЖИТJIОВИХ умов 1 перебув~ть 
кваРТ~бліКУJ за Не 207 від 19.10,200Sp., з врахуванням пшьг для 
державних службовців. В .rп:иої дїJIJПП(И може бyrи 

р , ... _uНJJ Haд8ННJ1 ІМ зем"", .. u 
03 SlСRЮємо, що 1.&1&1.5666 'JlЯИок передбачеiJИx для 

вирішене при И8JIвиості віль~ зем~них д;.8Д~ земельних дimulо1С 
ВИЩезазначених потреб, відпов1дНО до б ОР::вання ЖИЛИХ буд~ і 
ГРОМaдJIИ8М для будівництва та о С11У • 
roсподарських будівeJJЬ. б' ПІД' р' озміщення індивід)'81ІЬиоі 

На '" ред ачеНІ · .. даний час терИТОРll, пе Б ської міської ради B1ДC~I, так 
*ИтJIовоі забудови ГРОМадя!І' в межах РО:ок -надаєтьсЯ під РОЗ!"lщеиНJ1 
JI!( перевага при виділеННІ земельНИХ Д му UCJIi для БУДІВIDЩТВ~ 
багатоквартирної житЛОВОЇ. забудоВJI, в ~~лових умов ГPOM8ДJIН, JП(1 
СОціanьного житла з метою поnїпшенв.. -
перебувають на І<вартоблlку. 

З~К міського голови 
~YAIIMeHkO Л М 

... -52·6R " 

В.О.АнДРЄЄВ 

J 



БРОВАРСьКА МІСЬКА РА тт А tn.wYh ' 

.. ~ AU'1ШСЬКОІ ОБЛАСП 

BIДЦIJI 3 ЖИТJIОВИХ ПИТАНЬ 
07400. м.GРОDари. ayn.rarapiHI 15 

• • ПUI. (294) 5=40-94. 5-23-8,2 

. 
Копія: 

CeкpeтapJe Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В . 

гр. Запорожець Л.М. 
'бульв.Незanежності. 2-а. кв.17 
Бровари, 07400 

~a виконанwr протокольного доручеиия 2б-сесії Броварської міської 
ради ВІД 23.08.2007 ВІДносно розгmrдy заок меwкaицiв міста Запорожець 
~.M. та ryбськоro М.М. щодо поniпшеВВJJ житлових умов повjдомmпo 
наступне: 

на квартобnіку у виконкомі міської ради сім"я Запорожець Людмиnи 
Миколаївни (ВОН&, чоловік, дочка та зять) перебуває 3 18.01.1989 (рішенНJI 
ВИКОНКОМУ Н!!14), перший на черзі 3 08.02.1977. 13:07.2004 (рішеНIUJ 
виконкому N!!ЗЗ2) згідно 3 поданОЮ З8JIВОЮ та нідdkми документами oiм~ 
Запорожець Л.М. була ВКJПOчена в СПИСКИ дл. першочергового ОТРИМ8ННJI 
ЖИтла (ЗJIТЬ Губський М.М. - інвanїд 3 дитинства 2 групи), перший на черзі в 
даному списку з 14.02.1983. З 01.04.200S, відповідно до нвдавихдокумевтів. 
3anОРО)І(ець Л.М. є інвалідом 2 групи загального захвОРЮВання. 

Відповідно до діючого захоиодавства Украіни (етапя 43 Житлового 
кодексу Украіни) громВДJIИ8М, ві перебувають на обniкy потребуючих 
ПОniпшенвs житлових умов, жилі приміщеJJJIII надаються в порвдку 

черroвості. '''. 
Відповідно до пункту 38 Правил обліку громадян, яІС1 цотр~бую:r

поліпшення житлових умов та надання ім жилих приміщень в ~КP81HCЬК1ii 
Ре 'D М' 'стрів уrmаіНСЬКОl РСР та Р, затвердженими постанОВОЮ сади ІНІ ·"r • 
Укрпрофради від 11 1284 N..a470 (3 ваступlіИМИ змінами) гром8ДlН1М, ЯКІ 

• • . • міщенНJI надаються в порядку 
перебувwоть на квартирному оБЛІку, ЖИЛІ при. визначається 'за часом 
чеРГОвості. Нерroвість надання ЖИJIИX ПРИМ.lщень. nCJI правом 
ІЗnТи . ка облік (вхлюч'еВНІІ до спис~іВ OCl~, JП(1 користую , 
перtuочерговоro одержання ~ при~щен:~в користуються однаковими 

Особи, ВКJПOчені до сПИСКІВ n~r:TJJa' незалежно від бу~-яКИХ 
ПРавами. Надання переваг в н&ДВИИI , 

Обставин, законодавCТD~М не перед:::. фінаисувавнв будівництва житла 
На жаль остаННІ роки дер 'vrRe · ' .. в ·дноситесr., BJДC" •••• kaтeroplr IpOM8ДJIH, до яко! И ВІ . 

• 
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ЄдИНИМ джерелом наданна житла D місті на даний час· є квартири що 
nередаю~СJl су~"ЄКТ~и підпри~и~коі дUшьності до комунвп'ЬНОі 
ВJlаСИОСТI терИТОРI8ПЬНОІ rpомади МІста ВІдповідно до Проrpами забезпечеННJI 
житлом піпьroВИХ, найменш захищених та іНПDIX катеroрій населення, 
затвердженої рішенНJIМ виконавчого комітету Броварської міськоі р8ДИ від 
23.03.2004 Н!! 12~. На .сьогоднішніЙ день це незначна KiJlькїcть квартир, які 
розпоДЇJJJПOТЬСJl ВІДПОВІДНО до вимог чинного житловоro законодавства. . 

для виконанНJI протокольного доручеНННJI пропоную по завершеННІ 

будівництва соціального будинку передбачити виділення декількох квартир 
ДJUI розподілу серед сімей, що гостро потребують поліпшеНВJI житлових 

умов. 

Начальник відділу 
з ЖИТЛОВИХ питань Б.М.МаковськиЙ 

1 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА . 
ВИІ( КИївСЬКО! ОБЛАСn 

ОIlAВЧИй :КОМІТЕт 
в n. raru іна 15 1'en 294 

• 5-40·94 224-62-72 тon.- ас: 5.53.82 

Biдj1'.IO. :LoO~ ,. НИ IL.І,! - '2 ... nl' Г ЗапОрожець л.м. 

Вбул-р НезалежнОСТі, 2-А, xв.17 ровари, 07400 
г 

Щодо поліпшення житлових умов 

~~ ....... . 

~~cькa облдержадміністрація 
В1ДЦШ роботи із ЗJJериеllВJlМИ 
rpOMaдa " 

Шановиа Людмнnо Микоnаівно! 

.. B~e зверне~ до Президента Украіни за доручевиям roлови 
КИJВСЬКОl облаСНО1 державної адміністрації розгJUlН)'ТO ВИКОВ8В1JИМИ 

_JШ~ами Ероварськоі міської РМИ. _ 
. Щодо IlИТВlDrИ ПОJIЇППІеШOJ житловиХ уМов, то як вам DО~ідОМШось 

р~ше (ваш вих. Н!! 2.17-В-271 від 23.08.07), ва обліку потребуючих 
П~nlпше~ житлових умов у вихопою Броварської міської ради Ваша 
СІМ'Я перебуває з 18.01.1989 по зaranьвіі черзі та в mm.roвих списках 
першочергового одерАаІНВЯ ЖИТJJ8 - З 13.07.2004. Попереду, ПО'DIВ8ЮЧИ з 
.!.2.'1.2:Року на квартобліху перебувають грОМ8ДSIIИ по зanuп.вiй черзі; з 1983 
Р81У':' громадяни, JJICi мають право першочергового отриманив ЖИТЛІ. 

Відповідно до діючого законодавства (cтa1ТJl 43 Житnовоro кодексу 
.. України) громaдsиам, ихі перебувають на обліку потребуючих пoniпшення 

ЖИТЛОВИХ умов, ЖИJIi приміщеннв Н8Д8Ю'1'.ЬCJI в порядку черroво~. 
. Відповідно до пункту 38 Правил обпіху rpом8ДJПI~ JIК1 пqrpеб~~ 

ПОЛІпшення житлових умов та надання ім жилих прИМ1щевь D YKpВ1~, 
затвеРДЖеними постановою Ради Міністрів ..Украіни та Укрпрофради ВІД 
11.12.84 Н!! ~70 (з наступНИМИ змінами) ГPOMaдmвм, юd перебувають н.а 
kвартирному, обліку, жилі приміщ~НIUI надaюrься в порядку qeproD~C:l. 
Черговість надання жиnнx приміщень визвачаєтьCJI за часом ВЗЯТ1'JI на о ~IК 
(ВЮпоченви д~ пїJIьгових списків). • о Н8!СОDИМИ 

Особи 'ВXJDOчені до списків піпьroВИIOD,' користуюТЬ~ \ltв ПРавами нr:давня переваг в наданні ЖИТЛІ, незалежно вІД ~дr.-я: 
обстав~ З8ІСонодавством ве передбачено. ~e, пор~:м, ~:!:OM 

, б ... ..nn.rM житловим закОИОДauvА-
надаІІНJI ЖИТЛІ, перед ~чеву -аппр.· І 

l Не має правових підстав. - ,::' І ) , , -

• __ • _1&ІІІІо",4",. 
"'Т ...... ___ ..., ..... -



2 
ВИХОДSIЧИ з Вищенавед 

• • еноro ЖИТJJОВ' ПОЛІпшеНІ в порRДICy, переnбаu ' І )'Мови Вашої сім'ї MQ'W\IOIoL б • • •• ~ .-аеному ЧИННИМ ".J .8 yrи 
ВІДПОВІДНОІ житлової площі. законодаВСТВом. при вцвності 

Щодо питаиня земельної дi.mnпcи 
від 25.09.07), доводимо до Вашоro ві':О повторно (~аш вих. Не 2.17-В-310 
розвитку та БJlагоустрою терито . іі Д м&, що ПОстїЬа KOMicїJ! з питань 
будівництва та інвеСТИЦій. засі-і:" JI::;~ІПІХ відносив. архітекtypи. 
Ваше питанНR щодо надвиНJI Вам В~б~JJОСJl 18.09.07. РОЗгuиynа 

оо б земельНОІ ДUISDDaI ""...' • 
ЖИТЛОВО1 за удови в м. Бровари і повїдоМJIJI ,.,.- IНДИВІ,ЦУIUJЬRоі 

Рішенням Броварёькоі міської є Ha~e. • 
затверджено в новій perra",," П ради вІД 01.06.06 Не 30-05-05 

1'YU~ll 0PJIДox надавва з • 
громадянам дJJИ будівництва і обr.mmо емenьвих ДlJl.RH?K 

б ', -',J. BYВВIIВJI жиnиx БVnUUVID 
roсподарських УД1Вель 1 споруд. Згідно даного па rI---. 
М.81ОТЬ пільги ~ З8І(~НОДавством передбачене' позаче;::' 3~:=~ u: 
ДШJlНками ДJШ іНДИВІДУального житлового будівництв&, виділені в окремий 
реєстр. 

. Ваша заява зареєстрована в реєстрі зао від ветеранів праці за N! 48-а 
ВІД 23.05.1997, з врахуванням ПО'1'реби в поліпшенні житлових умов. 

Заява Вашого зятя Губського М.М. зареєстрована в реєстрі 3uв від 
молодих сімей, sпd ПО'1ребують поліnmевия житлових умов і перебувають ва 

, квартобліку, за N!! 207 від 19.10.2005, з врахувaниJIМ пільг ДJIJI державвих 
cnyжбовців • 

. , - -... '-: IJиtrщпм Н8;Ц8ВIUl Bam-Земenr,коЇ дiJвnпcи "'може б)"1'В' вирішене при 
НlUIвності вільних земельних дimmок, передбачених ДJIJI вищезазначених 
пarpеб, відповідно до Порядку нвд8ИIUI земельних дiшmок rpом8ДfПIВМ ДJUl 
будівництва та обслуговування жилих будивків і господарських будіВeJIIi. 

на даний час території, передбачені під розміщеВllJl іпдивtцyam,ноі 
житлової забудови cpoмaдm, в межах Броварської міської p~ Biд~, ~ 
ИХ перевага при виділенні зем8!fЬНИХ дiшmок Нада~CJI ПІД роз~еJllU[ 
багатоквартирної житлової забудови, в тому ЧВCJI1 ДЛJI буд1ВlUlЦТВ~ 
COцi8JIЬBOro житла з метою поліпшенив ЖИТЛОВИХ умов rpoМ8ДlВ, JIXJ 

перебувають ва квартобпіІсу. 

Зповaroю 
ВиконуючИй обов'JJЗКИ міського голови 
-зacтynвик MicLKoro голови 

Ду60ваО.М. 
4.61-70 

ГYДJoreBKO Л.м. 
5'52-68 

.; 

В.О.Андрєєв 

t 
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киУвСЬХА ОБЛАСНА РАДА V СЮІИКАВВЯ 

JJ!I.If. ()~ 16' 10 t(~t.G 
ВІхl_----Від ___ _ 

Голові Броварської I'tlicIaKOЇ раДl1 
Антоненку В.О. 
07400, КНіВСІака обл., 
М. ВроваРll, аул. rarapllla, 15 

Шановний Вікторе ОJlеlссандровичу! 

До Київської обласної ради надійшов лис:r Запорожець Л.М., мешканки 
м. Бровари (ВХ. НИ 07-3-617 від 02.11.2007 P.~) щодо наданНІ житлового . .. . " 
ПРИМlщеНIUJ та земельно І ДІЛЯНКИ. . 

Відповідно ДО зверненНJ[, заявниЦІ просить сприяти ій в отриманні 
земельної ділянки під забудову та інформувати про те. ІКОЮ ВОіІа перебуває на 
обліку ГРОМaдJIИ, які потребують поліпшенНJI житлових умов. 

ОскілЬКИ. вирішення питань. порушених заявницею, BiДHOCJlТЬCI до Вашої 
компетенції, просимо розглянути зверненНJI по суті про що повідомити Київську 
обласну раду для подальшого інформуванНJI Запорожець Л.М . 

. 
Додаток: копія листа на 1 арк. 

3по~аroю 

Голова ради 

М.Дан.ко 

1 

• . . , '" . 

В.Н. Май60женко 
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Голові Броварської J\IЇChKOЇ раДl1 
Антоненку В.О. 
07400, Кllівська обл., 
,м. БроваРII, вул. Гагаріна, 15 

Шановний Вікторе Олеlссандровичу! 

До Київської обласної ради надійшов лист Запорожець Л.М., мешканки 
м. Бровари (ВХ. НИ 07-3-617 від 02.11.2007 р.) щодо надання житлового 
приМіщеННJI та земельної ділянки. 

Відповідно до звернення, заявниця просить сприяти ЇЙ в отриманні 
земельної ділянки під забудову та інформувати про те, якою вона перебуває на 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

Оскільки, вирішення питань, порушених заявницею, відно(.яться до Вашої 
компетенції, просимо розглянути звернення по суті про що повідомити Київську 
обласну раду для подальшого інформування Запорожець Л.М. 

Додаток: копія листа на 1 арк. 

3 поваГОIО 

Гоnова ради 
В.В. МайбожеllКО 
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