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г Про зат~ердження "Правил виконання робіт
на ПlДзеМНlfХ спорудах та будівництві"

з метою
прокладання

зростання дієвості контролю під час проведення робіт з
мереж,

надземного

інженерного

обладнання

та будівництві

об'єктів містобудування, а також підвищення відповідальності інженерно
технічних праці~ників та виробничого персоналу будівельних, експлуатуючих
підприємств, установ, організацій та громадян м. Бровари за дотриманням

нормативів при виконанні робіт з прокладання та перебудови існуючих
підземних споруд, будівництва об'єктів містобудування і посилення контролю
за відновленням порушеного благоустрою під час виконання цих робіт,
відповідно до п.42 ст. 26, ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Украіні", враховуючи рекомендації депутатської комісії з питань розвитку та

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та
інвестицій, Броварська міська рада,
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І. Загальна чаСТІІна

"Правила виконання робіт на

1. .
Правила) регулюють

п~рядок

.

.

.

.

П1дземних спорудах та БУДІВНИЦТВІ" (далІ

проведення

будь-яких

робіт

пов'язаних

з

прокладанням, ремонтом ~нженерних мереж, комунікацій, а також визначають

порядок провед~ння роБІТ на підземних спорудах та будівництві об'єктів
містобудування І обов'язкові для всіх установ, підприємств, організацій та
громадян м. Бровари.

Прокладання комунікацій і будівництво підземних споруд можуть
здійснюватися відкритим і закритим способами.
Доцільність застосування того чи іншого способу повинна визначатися в

2.

кожному випадку проектом з ура>..-уванням місцевих умов.

Прокладання підземних комунікацій і будівництво підземних споруд в
центральній частині міста, на вулицях і площах з удосконаленим IIIJUlXОВИМ
покриттям та інтенсивним рухом транспорту і пішоходів повинні здійснюватися,
як правило, закритим способом.

з. Дозволяється проведення будівельно-монтажних робіт після попередньої
підготовки проведення таких робіт, яка забезпечує максимальне збереження

існуючого інженерного обладнання, споруджень, покриття доріг і тротуарів,
зелених насаджень, також життєдіяльність прилеглих до місця проведенНіІ робіт
територій.

4. Реконструкція

. .

.

w

•

існуючих і прокладання !'ОВИХ ПІДЗемних КОМУНІкаЦlИ ПОВИННІ

впроваджуватись одночасно з реКОНСТР~IЄЮ шляхово-~анспортних споруд, а

також з інmими роботами по благоустрою МІСЬКИХ теРИТОРІИ.
..
Комплексний благоустрій територій, що освоюються, виконується тІЛЬКИ ПІСЛЯ

завершення прокладок і переробки підземних споруд.

..

5. Організації, які проводять будівництво ~БО ~ксплуатацlЮ Пlдзе~них споруд,

розміщених на проїздах і тротуарах, зобов я~ан~ ~становлювати и утримувати
ЛЮКИ оглядових колодязів і коверів на одному РІВНІ з! ~OB~ покриттям.
В

.

ків оглядОВИХ колодязІВ І ковеРІВ, а також перепаду

. разІ "~peKOCY, YCaдIG1І лю аз'ані організації зобов'язані негайно переставити

В1ДМ1ток БІЛЬШ як на
см ук
JIJO
б
бхідних відміток.

ки а о ковери до нео

... іючих теплоВИХ мереж і піДКJПOчення до діючих

6. Роботи по peKOHcтpy~l1 Д

.

еННЯМ теплопостачання, проводити, як

теIIJIових мереж, пов' язaНl З припип
правило, в період з 1 травня до 1 ~ОВ~·з

тимчасовим порушенням благоустрою

7. Ордери на всі роБОТ~, пов язанlення діючих підприємств, реконструкції,
(будівництво нових об'єКТІВ, розшир обладнання об'єктів, влаштування вхідної

реставрації, капітальноГО рем~нту~впе:З~облення фасадів, встановлення МАФ та
Грynи, поточного ремоНТУ об ЄКТ!, адання інженерних мереж, влаштування
ОЗР, розриття траНПІеї для ПРОJ(Jl. ьоro благоустрою, встановлення огорожі
деКоративних та інших елементів зоВНlІПН
2

. ,..

...а влаштування ПІД ІЗНИх ШЛяхів до

...

іДдіnОМ контролю за станом благо

НОВОГО будівниц

)

,тва, видаються спеціальним

ВпецвіДДіл)
згідно з ПроеlСТами узг УСТРОЮ та ЗОВНІШНІМ дизайном міста (далі
С
,

Одженими з

архітектурИ, Форма ордеру наведена в

yn'

,

равлlННЯМ МІстобудування та

,
додатку 1
8, виконання роБІТ, пов'язаних з тим
'
'іДІІовідного відкритого ордеру спецв' ,часовим порушенням благоустрою, без
В
б .
IддlЛУ забороняється
Порушення УДІвельною організацією по я
'
'.
,
іше виданим ордером є '
р ~кy І СТРОІ(ІВ проведення роБІТ за
ран.
'"
,
. ПІдставою для ВІДМОВИ спецвідділу у видачі цій
оргаиlзацll ордерІВ на НОВІ роботи до завершення

виправлення допущених порушень.

б'

нею розпочатих ро ІТ або до

9. Забороняється
підприємствам,
що обслуговують та експлуатую'
,
. . ..
.
ть ІнженеРНІ

мереЖІ ~ДІИСНЮВ~ТИ ПІдключення об'єктів будівництва до відповідних
централІЗОВаних Інженерних мереж без ордеру на проведення робіт спецвідділу,

.
11. ,Порядок отримання ордеру
. І, Виконання рОБІТ,. пов язан~ з прокладанням, ремонтом і переустроєм
ПІДЗемних сп~руд, БУДІВНИЦТВОМ І ремонтом будинків і шляхів, проведенням
благоустрою І озелененням територій, бурінням свердловин, дозволяється тільки

за ордерами спецвідділу, які видаються на основі проектів, погоджених З
управлінням містобудування та архітепури

.

Ордер видається тільки особам керівного і інженерно-технічного складу
(начальник дільниці, старший виконроб, виконроб, майстер), допущеним до
виконання будівельних робіт, що підтверджується наказом відповідної організації.

За самовільне виконання будь-яких будівельних робіт та робіт пов'язаних З
розриттям, ЩО проводяться без ордеру спецвідділу, керівник організаціі несе

2.

відповідальність нарівні З безпосереднім виконавцем робіт.
Ордер на виконання робіт, термін дії якого закінчився, вважається недійсним, а
роботи, які проводяться на підставі такого ордеру є такими, що здійснюються без
ордеру спецвідділу,

, ,

.

За здійснення робіт без відповідного opд~py спецвІДДІлу ВИННІ особи

ПРитягуються до адміністративної відповідалЬНОСТІ,

3. Ордери на виконання робіт, пов'язаних з будівництвом багаТОКDартирних

ЖИтлових будинків, об'єкти виробничого та i~oгo призначе~, видаються

генеральному підряднику на весь комплекс роБІТ в межах БУДІвельного
Мяl"а~l'l'ЖУ#

б

-~иц~а а о

За межами

кварталу на нових масивах,

...

бо

будівельного маиданчика ві

кварталу
,

на

нових

масивах

'"

піп.
' підземнИХ коМУНlкацlИ проводяться по окремих
'~lОІючеННJI І прокладання всІХ

ОРдерах спецвідділу.

пня робіт зацікавлені особи повинні
'.
з
. .'
До заяви додаються.
вернутися до спеЦВІДДІлу ІЗ заявБОЮ' бочі креслення погоджені з управлінням
.4.1. Техво-робочий проект а о ро
'
>dlстобудування та архітеКТУРИ'
.
м керівника організаціі про призначення
.4.2. Копію наказу замовника. за ш!~;~д за об'єктом (ДJIJI юридичних осіб,
ВІДПОВідальної особи за теXВlЧНИИ .

4.

для одержання ордера на проведе

Фізичних осіб-приваТНИХ підприЄМЦІВ).

4.3· для одеrж~ня. ордеру на проведення п.

б"діВИИЦТВУ об ЄКТІВ МІСТОбудування не б .
І'

б·

•

.

...

.

lДГОТОВЧИХ І основних робіт по

о ХІДНо предста

БУДІвельних ро lТ ІнспеКЦll Державного а хіте

.

в~ти дозвІЛ на виконання

s. Строки
на проведення будь-яких БР. KTYPho-БУДlвельного контролю.
. .
..
УДІвельно-монтажн
б·

спеЦВІДДІЛОМ У ордерІ І встановлюютьс.

.

б

их ро ІТ зазначаються

я для .

.. виконання УДІвельних робіт з Нового б .
та капітального ремонту будинків с
УДlвни~тва, реконструкції, реставрації
технічНОГО переоснащення, підклю~ен:;РУД .та ІНШИХ об'єктів, розширення і
О
дозволу на виконання будівельних РОбі: і~:::нер'НИХ мереж - на :repMiH дії
будівельного контролю.

КЦll державного аРХІтектурно-

.. проведення
робіт зі встановлення МАФ ОЗР б б
.
а о
удь-яких ІНШИХ споруд
.
,
виконаних ІЗ полегшених конструкцій без влаштування Ф
.
.
на 2 місяці.
ундамеНТІВ - теРМІНОМ
. .. розрш:я траншей для прокладання зовнішніх мереж -

термін проведення
роБІТ встановлюється спецвідділом в кожному окремому випадку

:wmx.

ІНДИВІДуально З урахуванням складності та об'єму робіт .

. 6. ?ланк ордеру наданий виконавцю робіт ДJUI отримання погоджень
ВІДПО~І~ служб повинен бути погоджений виконавцем робіт та відкритий у
спеЦВІДДІЛІ протягом ЗО календарних днів. Перелік служб у яких погоджується
ордер визначається спецвідділом згідно проектної документації.

7. Строки закінчення робіт, встановлені ордером, обов'язкові ДJUI виконання.
В разі

порушення

строку виконання робіт з об'єктивних причин, ордер

продовжується спецвідділом за заявою зацікавленої особи після перевірки стану

робіт на

об'єкті

і

причин

іх затримки,

а винні

особи

притягаються до

адміністративної відповідальності.
8. Відновлення покриття повинне початися не пізніше З днів після завершення

робіт і закінчитися в строки, передбачені ордером спеціального відділу.
9. Відновлені ділянки покриття здаються спецвідділу для закриття ордеру.

10. Шсля закриття ордеру спецвідділом ви~ається довідка (додаток 5) для
пред'явлення

в

інспекцію

архітектурно-БУДІВельного

благоустрою після проведення робіт.
Відновлення

11.

шляхового

покриття

~овинно

контролю

про

вико~в~тися

.

стан

.

ЦІЛОРІЧНО

(незалежно від пори року) в строки, обумовлеНІ ордером с~ецв1ДДШУ.
. ...
12. оновленню ПІДЛЯГає розриття смуги прокладання.
ПІдземних
КОМУНІкацIИ.
..
. . У.
разі Пошкодження асфальтобетонного покриття ~РБО~ЖОІ частини. В~ЛИЦІ І

n

.

троту .
б·
. мами або складуваннІ УДІВельних матеРІалІВ поза
аРІВ при ро ОТІ механlЗ
. .
б
М--•
v.о•.nmікаціЙ органІЗацІЯ, яка проводить ро оти,
"lІ\ею

Зоб

смуги

,.

Інженерних

Ф

~ "'&J АА

ОВ язана ВlДбудувати ас альто

.....

.

бетонне покриття npОIЖДЖОІ частини І тротуарІВ

8Межах всієї монтажної зони.
біт і відновленням покриття
Контроль за своєчасНИМ виконанням ро

.:3.

ЗД1ИСНЮє спецвідділ.

1

n

..

.

ОК видачі аварійного ордеру
...
.
m
~opJIД
'ана з розриттям, попередНlИ дозвІЛ дається
..
..
..

аТТ1 СІ' 1fJ(ИX поВ яз
ри аварІЯХ, ЛІІСВlД~А 1&
станоМ благоустрою та ЗОВНІШНІМ ДИЗаином

С~еЦlanьним відділом контроЛЮ за Ф млеННЯМ аварійного ордеру (додаток 2)
t.tlcTa ПО телефону з подалыJIим о o~вчеННЯ робіт по аварійному ордеру - З
ПРОтягом 1 робочого дня. строки зaКl
4

J(8JIe

ндарні дні з розрахунком що

б во)

,

(І1ілоДо о

•
кщо
роботи
по аварійному ор
Я

.

.
-UІЗацlЯ
ор.си... ..'

яка

усуває

.

б

ро оти ПРОводиться обов'язково в три зміни

.
деру неможливо закІНЧИТИ протягом З днів
.
аваРІЮ зоб '
.. . .
:
...'
ов язана отримати на загалЬНІИ ПІдстаВІ

звИЧаЯНИИ ордер З~МІСТЬ аваРІИНОГО.

2. Прибира~ня.

1

о~ищен.~я. Mic~ь роботи проводити одночасно з основними

роБОТами по ЛІКВІдаЦll аваРІИ І заКІнчувати не пізніше 12 годин після завершення
робіТ.
..
3абороняєть~я в зи~ов~и час проводити відкачування води на проїжджу

часТИНУ ВУЛИЦІ. ОргаНІзаЦІЯ, яка здійснює заходи з ліквідації аварії, повинна
проводити сколювання льоду, що утворився в результаті аварії, і його вивезення.

3. Після ліквідації аварії організація, яка проводила розриття повинна надати до
спецвідділу гарантію на поновлення шляхового покриття (додаток 3) або гарантію
на відновлення зелених насаджень та відновлення газонів (додатоУ.

4).

Відповідальність за своєчасну здачу ордеру на закриття несе в установленому
порядку керівник організації, яка ліквідувала аварію.

IV. Порядок проведення робіт

1.

З

метою

уникнення

пошкоджень

підземного

господарства

будівельні

організації перед початком робіт зобов'язані уточнити наявність в місцях розриття

підземних комунікацій і погодити свою роботу з відповідними службами, які
ведуть експлуатаціl0 цих мереж.

2. Виконавець робіт зобов'язаний:
2.1. Встановити на траншеї з обох боків
дорожні знаки,

. . .
щитове огородження, переХІДНІ .~ІСТКИ,

нічне освітлення (якщо роботи проводяться на ПрОІЖДЖИХ

частинах).
.
.
б
2.2. Завозити матеріали на місце проведення р~бl: не ранІШ як за до у до
роБІ· т. Складування матеРІалІВ проводити в межах
початку
виконання

.
б.
..
фl3n~тобетон
вивозити
протягом
24
годин
ПІСЛЯ
початку
ро
ІТ.
2.3. Знятии ас QOI~
адження
mYНТOM і матеріалами ІнженеРНІ мереЖІ, зелеНІ нас
,
2..
4 Не завалювати .!"
••
Ж вуличні лотки для

огородження.

• • •

•

таки, колодязі підземних комунікацій і ПРОІЗДИ до них, а тако

стоку води.
.
2.5. Прибирання І

очищення

роботами.

місць робіт проводити одночасно з основними

ння встановлене в місцях розриття, знімається

2.6. Тимчасове огородже 'б
тільки після відновлення шляхового
ор
..
проводила ро оти,
ганІЗацІЄЮ, яка
..
анспорту і пішоходів.

покриття, пе гарантує б~зпечн: p~ ;акриття проїздів, повинна бути складена
3. При розриттях, ЯКІ потр УЮ

ю дорожніх знаків передбачених чинним
Схема організаціі руху. з р?зстанов~ями об'їздів.
захонодавством і вказанІ СТРІЛК~ н .дземні комунікації, не ВКа.3ані в проектах,

а..,ууу
итті виявлеНІ ОІ
..... .
4• I~O
при розр
.. гайно сповістити експлуатацlИНУ органІЗацІЮ,
Виконавець робіт зоБОВ'ЯЗ~ не. обvДУВання та архітектури.
. . . управлІННЯ МІСТ .J І

проектну органlЗацuo 1

підземних комyнtкацlИ, споруд, вказаних в
•

• ...

5. Відповідальність за пошкоджеНН:иконавці робіт.

ПроеkТах, і зелених насаджень несуть

6. Відновлення ПОру!Пеио:М:лвroус
Паралельно з основНИМИ робо
.

трою повинно здійснюватись поетапно,
s

І1ри розритrі вулиць організація, яка проводила розритrя, зобов'язана
аі.l1f10ВJіТИ покриття з забезпеченням його подальшої експлуатації.

7.

v. Відповідальність за порушення правил
1 винні в порушенні "Правил виконання робіт на підземних спорудах та
будіВНlіцтві': несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

І. В. Сапожко

Секретар ради
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ЛРlбу.а..-оитрол .. вуn.

Apx6YДKOIIТPOn" аул ГlІПІрі"в,15 ко 412,1\:.'1.5-30-49

rarapiHa,)S ...

1\0 "&P08I1P,,-ФnОРIІ"

~11.

1CJ1 5-3049

8Y.:t чср...х08с....ОгО.

ВУКГ І)'п. ШС8ЧСIІІСа, 2 те ...

УЖКГ 8yn. rarapilla,8a 1'CJI.

28

Т 5-12-84

5-9&-81

6-04-13

ЛЦТ-ІО, ЦnM-12 вул. Сір"а, 7 1'CJI. 4-01-SS

1m КОР "GР08I1Р •• ВОДОIС8ИIІЛ" ву.'. КарС І\ШІ:ОІІ. 81'1:JI S40-79
РЕМ 8Уп. BOICla."IoHa, І О теп S-44-63
РВ3 ІУn' ГlІІ'8ріиа, 20 ~,. 5-3S-11

nТl\I "GРО8I1р.rтeпnоСНергОI"ереа.....
I)'JI. rPYWC81:IoXOГO. 3а тen.4-04-D

'іРоваРI'rп вуn. ШС8ЧС""" 4 тcn.6-27-69
ЦТєсзл коф ВАТ "YKpTenCKOI"" ауn. OcllnODa.2
'lf.l·4-04-з J

ііі "Службв :JaM08111.Ka" аул. Kyry:JOB":! 1'CJI. 5-02-26

мі аул. EIIIQIoca. 1 ~". 5-05-26

~----------------

КП "БРОВl1ри-Флора" ІУЛ. ЧерllRXOІІ:ькоro,28 т.5-12-84

ВУКГ аул. Шеа..сшса, 2 ТCJI.

УЖКГ аул. Гlll1lріив,88 ТCJI.

5-94-81

6-04-13

ЛЦТ-І О, ЦnM-12 аул. Сірка,

7 ТCJI. 4-01-55

КП КОР "БроваРIІВОДОIСІІИIUI" вул. Карбlswсаа. 8 'tCJI. 5-40-79

РЕМ аул. 801ClDllIoHI,

101CJl. 5-44-63

РВЗ ІУД. Гвrapi"в, 201CJl. 5-35-11

ПТМ "GРО8аРlІтспnосисрro.,ерara"
аул. ГрywеасloКОro. 38 1CJI.4-04-D

GpOBBPIIra:J вул. Шеачс""в, 41CJ1.6-27-69

ЦТЕС3ЛКОф ВАТ "Укртenско"," ВУn.Оl:llпоаа, 2

1'CJI.4-04-31
КП "Служба звмовиика" .уn. Kyr)'30a.. 21CJ1. 5-02-26

ДАІ вуп. ЕllrcnloЩ

l1CJ1. 5-OS-26
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РО3ПИСКА - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

РОЗПИСКА - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
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я.

nbo~IHIIX спорудах та БУД18Н1lUтві", 8Щ",ОНI1Т" РОбп~а
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Шдзе""шх спорудах та БУДЇ8НIIЦТВЇ", виконати робот"
~б~ОХ, затвер~еНIlП в ордері, і запеВНІІІО, шо ДОНIlП
tl\ї
ПОВНІСТЮ
забезпечеНlIП
неоБХЇI1Н""Ш

J ДОТРIJмуватись

об'Єh"!

ПраВ.lln

пОВНІСТЮ_

NlteplВnlМ11,

•
BIUlвneHНJ

2. Пр1l

забезпечеН1fі1

рооочою

оrop().lJЖеНIUlМ.

8111\OllaHHII робіт

СІJЛClIО

, необ>'ЇДIІJlМlf
І

ТИПОВИМ

ВІІ6) хонсбезПСЧlllf~

ПРСJJ\tетів

~I ПРИПllllllТll, ВIІІ'еЗТIІ ,ll~.1~iI і, tt:\.Hill.)' в бсзпе'lне
",ісие,

В1ІСТВВІІТlІ

охороtl)

віnськкомат за тел. 5-45-33.

І

ПОНІ !lOMIfTII

",іСЬКl1іІ
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J-ше
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М.П.

М.п.
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перерахованих ДlUШХ:

-НІ
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Борт
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1

Асфanьтуаанll.

2

Тротуари

3

Борт

Поребриlt
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ЛО "ПраОIIЛ 8111\011811111 робіт ІІа

пimСМlІІlХ c:nopyJ1llX та БУЛЇОlllщrвї"

БРОВАРСhКА МІСЬКА РМ\А

СПЕЦIАJlЬНИЙ ВІДДІЛ КОIIТIJОJlЮ ЗЛ С·. АIIОМ

&JIЛГОУСТРОІО ТА ЗОВ~IІU1I1М ДИЗЛИIIOМ МІСТА
••• БроварІІ, вул. ГагаРlllа, 15, км. І 12 те,,1. 5-34-92
p/paxYHOKNs 3542500200167~ УДК в КиївськіА обл
І\І. Киів МФО

821018

h-оріВСЦЬ аварійного ордера K!~ _____

.

aBapiiiНllii ордер К!!._______

По I\Ііс1У БроваРl1
предСТ8ВJІІІКУ

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА

спlщIN1ыийй ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА СТАIIОМ
БJlАГОУСТРОIO ТА ЗОВНІШНІМ ДИЗАЙНОМ МІСТА
М. БроваРJf, вул. ГагарінІ, 15, КМ.112 тел. 5-34-92
р І рахунок N! 35425002001675 УДК в KIIЇBCIol\;n обл.
М. КІІЇВ МФО 821018

По аlісту БроваРl1

_ _--:-_-:---:-_ _ __

ПредстаВllІІКУ

{органіЗ&luіА)

-----~--~--~-------

(організаціJl)

--"'__---~----------------тел. _____
(посала)

ДО380JJПЄТЬСП на виконаllНП робіт по

--;___'""""':""____________
(пос;ша

_

_ _ __

)

ДОЗВОЛRЄТЬСR на ВИКОН81111R робіт ПО _

____________________________

ПО8ул.,

ПовIдО~IІІПI по телефону та заПРОСИТIІ на ~licцe

по Вул

•.___________________________

ПовїДОl\lllПI по телефону та заПРОСllТl1 ІІа I\lісце

проведеннп робіт наступні оргаllізаціі:
КП "БроваРII-Флора" ву.,. ЧеРIІJlХОВСЬКОГО,

ТeJI.

проведеНllП робіт на&:1УПIIЇ орrallїзацli:

28

КП "БроваРII-Флора" вул. Черняховського, 28

У.5-12-84

Т.5-12-84

ВУКГ вул. Шевченка,

2 тел.5-94-81

УЖКГ 1\1. БроваРІ І вул. Київська,

ВУКГ вул. Шевченка,

292

УЖКГ м. Бровари вул. Київська,

ye.1J. 6-04-13

тел.

ЛЦТ, ЦПМ-11 вул.

CipJ\1l, 7 тел. 4-01-55

КП кор "БроваРIIВО.10h."8Нал" вул. Карбиwева,

2 тел.5-94-81

6-04-13

ЛЦТ, ЦПМ-l1 вул. Сірка,

8

292

1 тел. 4-01-55

КП КОР "БроваРIIВОДОh.-анan" вул. КарбишевІ,

тen.5-40-79

тел.5-40-79

РЕМ вул. ВокзалЬНІ, 1О тел.5-44-6З

РЕМ вул. ВОКЗВJJьна, 1О тел.5-44-63

РВ] вул Гагаріна, 20 тел.5-З5-11

РВЗ вул. ГагарінІ,

ПТМ "БроваРllтеплоеltеРl'Ol\lережа"

ПТМ "БроваРllТеnлоенеРГОl\lере-.ка"
вул. Грушевського, 3 тел.4-04-23

ВУJI. Грушевського, З тел.4-04-23

20 тел.5-35-11

SPOBapllra:J вул. Шевченка, 4 тen.6-27-69

БроваРIIГ83 вул. Шевченка, 4 тел.6-27-69

ЦТЕCЗJI коф ВАТ IУ~ртелеКОI\I" 1\1. БроваР.1

ЦТЕC3JI каф ВАТ "У~ртелеком" м. Бровари

ВУJI. ОсиповІ,

2 тел. 4-04-31

вул. Осипаво, 2 тел. 4-04-31

кп "Спу_оба заI\10ВНIIКО"

КП "Спу.оба зааlОВIIIIКВ"
вул. Кyryзова, 2 тел. 5-02-26

дАІ вул. Енгельса, 1 тел. 5-05-26

ДАІ вул. ЕнгельсІ,

ВУJI. КУ'ІУзова, 2 тел. 5-02-26

-

1 тел. 5-05-26
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ПРОДОВЖ!:І"'. До4ВТ1С)' :1
ДО "Правltn DItКОIІDlШ. робіт ІІа

ПIД3СМШIХ СПОРУД0.' та 6уліВllшrrві"

РОЗПИСКА - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

JI,_

"

- . -_____
:

JїJ1IIовїдanыnn ПО ордеру, зобов'язуюсь

"ПраВіШ
J• Д01P"MyвaТSICЬ.
'

ВИконаНltR р-'
OOIT на
niJDе)ІIІIIХ спорудах та БУ;1IВНlщтві". В"l\онати роб
8 СіРо!\, заТDер~еНІlfi в O~.1epi. і З811еВНJ1Ю. що ЛD~~~
об'Сh",:

ПОВНІСТЮ

мaтtРI81JDш,

заосзпеЧСlllln

робочою

необ~іднJt\tи

силою

і

ТIfПОВIIМ

оroродженНJlМ.

2. ПРІІ

BlfJlВJlellHi

вltбухонсбсзпеЧНI1Х

роБОТ11

~"ПIlНIIТII,

вивезти

6eJпечне МІсце, ВIІстаВIІТIІ

людеП

охорону

предметів

і техні",'У в
повідо\tИТII

..іСЬКIІА віПськкомат за тел. 5-45-33.
3. ЗВh'РIПII ордер по аl\ 'у.
ПIllПIll: відПОВШВЛЬНОI'О 110 ордеру
М.n.

,,-"
AllpК8 організації

Dі.llI;П;;;О;Віі;;.о;;asr;,ь:::н:,,:ііП:-:П=О:-::О=Р=-=.Il-=-ер-у-,-З-Об=О-В"":'·J1-З-у-ю-с-ь-;---1: ДОТРllмуваТllСЬ "ПраВIU1 Вlll\онаlltlИ робіт 110
ПI.!lзеМНIІ>. спору.аа~ та будіВНlщтві", ВlІконати роБОТl1
в строк, затвеРllЖеllllП в ордері. і запевНJ1Ю шо дан"П

об'Сl\ї.

матеРIа.1і1АШ.

)

L

)

М.п.

"

до "_ _"

'
необхіДlІІlАIІІ
Тllповиr.t

CIU1010

2. При ВИІВJlенні Вllбухонебезпечн"х предметів
роБОТIІ ПРltП\tнstт", ВllвеЗТІt ЛIО.llеR і техніку в
б~'3печне .місце, ВllстаВllТИ охорону
повідоr.штIt
МIСЬКIІI\ ВlПськкомат за тел. 545-33.
3. ЗаКРllТl1 ордер по аК1)'.

~1.П.

(

(

)

ВИКОНАННЯ РОБІТ ДОЗВОЛЕНО
Планове

2ОО--р.

м.п.

'3 ..- -..

200~.

до "_ _"

2ОО----р.

----~-------~(~-------~

)

(наЧIJlЬНИК спецвіllдШУ)

Згідно raраитії про поиовnення ПОlCpllТТJl. роБОТIl
будуть Вllконані в терміи до

Згідно rapaнтiї про поновлеНІІІ ПОКРIП"1'Jl. роботи
будуть Вllконані в термін до

2007 р.

"

ЗгіlUlО rapaнтiї на відновлення зелеНllХ насаджень та

ВЇJUIовnення raзонів , роботи будуть Вlіконані в TepftliH
ао "_"
2007 р.

(

)

2ОО-р.

тел.:

-'00---р.
(

"

робочою

"
-"
Адреса організаціі

(начanЬНllК спеuвіl1дїЛУ)

"

заб езпечеНIlП

ОГОРО.llженIUIМ.

ВИКОНАННЯ РОБІТ ДОЗВОЛЕНО

Пванове з " _

п'
ОВIIJСТЮ

ПідПllС відПОвідвльного по ордеру

(
200-".

ТCJI.:

РОЗПИСКА - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

я.

оо

2007 р.

Згідно гараНТІЇ на BiдHOВJIeHНII зелеИlUt насаджень та
відновлення raзонів, роБОТlі будyrь виконані в термін

до

"_"

2007 р.
(

)

(наЧIJlЬНИК спецвіl1дїJ1У)

(начanЬНllК cneцaiддilJY)

Blдaliткa про :ІDКРIПТJI ордеру

Відмітка про ЗDКРВ1ТJI ордеру

(

~~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L(_ _------~J

"'""IIRВИ:
ГО!lО811JІА спсціanіст СпсцВiJu1ілу __--.\.l----J
....

--t(-----..J. .

ВУКг_ _ _ _ _ _ _

ІЩ,епуА\ба ЗL\tОВНltка" ___- - - L(- - - - - - }
кп "Бровари-Флора"
(
J

)

Пр'ІПIUUlII:

ГOJlО8НІІА спсuiаліcr cncцaїддiny _ _ _-,(-----_....J)

BYкr_______---------------(~------~)
______

С""

(
С

_ _ _---J)
)
)

начвnыIJкK СПСЦВWШ)' ___----{(----i~

І. В. Сапожко

Ceh.'»nap ради
10

~.vn.,

ДО "ПРlІ8l1n DІІJCОІІOlШІ робіт ІІВ

ПЇД]С\ШІІ" СІІОРУ_' та буді8шщтаі"

UlflМП організаціі

Начальнш\)' спеціальним відділу
контролю за станом благоустрою

та зовнішнім ДliЗ8lїНОМ міста

Гарантія
на пон\)влеllШI lllilЯХОВОГО покритrя після виконаного розриття

npl'_

__

-

(ВlІД робіт)

-----,,==~==~~~--------------------------------------гapaнтyє
(назва opraHi,auiї)

поновлення зруйнованого

(тип ШЛІХОВОГО ПО"1'ИТfJl)

поВул. __------------~--~~--------~--~----------------------------а також ВlіВО3У старого асфальтобетону в термін до "_" _______________ р.

КерівнИJ( організації
головниі бухгалтер

(підпис)
(підпис)

М.п.
І. В. Сапожко

CCk-РСТВР ради

Додаток 4

до "ПРll8lrn 8ИJCОІІ0l11ІІ роб'tт ІІа
ПWСМНИХ споруJ1llX та будіВІШUТ8і"

Штамп організаціі

Начальнику спеціальним відділу
контроJПO за станом благоустрою

та зовнішнім дизаіШом міста

Г~ucrШ

.

аnw,ень та в1ДН'oвneННJ( газонІВ

на відновлення зелених нас_...

ПР__И:~~~~~:~~~~~~::~:'::::~~~~~~~:(_ВnИд~!Р_Оііі_БП;і_ТГ»~~~:~:~:::::::~:::~~~~~~гa:p:aн:тy:є
(назва opraнї,auii)

відиовлеввя

(ВИД зелеlШХ наСaJlжень)

повуп.::====================::::==~---------------------------------9

термін до "_" _ - - - - - - - - - - р.

КеРівипк організації
ГОПОВНІІЙ бухгалтер
М.п.

Поroджено
кп "Бровари-Флора"

-

СеКретар ради

І. В. Сапо)к,,"О
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Додаток'

ДО "ПРUІІЛ І""ОIlIUIІІI робіт ІІа
ПШ1С\lШІХ crrop)'11IL" та будіRшщraі"

УКРАІНА

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИIВСЬКОі ОБЛАСТІ

сПЕЦIAJlЬНИЙ ВІДДІЛ І(ОНТРОЛЮ ЗА СТАНОм БЛАГОУСТРОЮ
ТА зовmШНIМ ДИЗАЙНОМ МІСТА

"
200_ р. Н2_
n----___

ДОВЩКА

Bмma _____________________~==~~==~--------------(назва організації)

втому, що станом на

_____
_ 200_ р. стан об'єкта _ _ _ __
"
"

та прилеглої до нього території за адресою'

зВВОдиThся

____________

_____________________________

Ордер на проведення робіт

__________________

П~n{hки~_______________________---------------~

Довідка видана для пред'явлення _-----------------------

НачвльНИІ( спеціального відділу
XOlIТpoтo за станом благоустроЮ
та Зовнішнім дизайном міста

І. В. Сапожко

Секретар paдlS

1"

УКРАЇНА

БРОВАРСЬКА МІ CL'rJ8'"

&vt.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВІДЦІЛ 'rJ80H

-

01400. АІ.

РАДА київськоl ОБЛАСП

А ТРОЛЮ ЗА СТАНОМ БЛАГОУ'~РОЮ
ТА ЗОВНІШНJМ ДИЗАЙНОМ МІСТА

Бровар". tI}!1I. razapi11a.

1J.

m.lф

(294) 5-З4-91

Секретарю Броварської міської ради
Сanожку І. В.

Просимо Вас включити в порядок денний роботи зо сесії Броварської
міської ради V скликання розгляд проекту рішення Броварської міської ради
"Про затвердження Правил виконання робіт на підземни:< спорудах та

оудівництві ": -

Начальник спеціального відділу
ковтроJПO за станом благоустрою

та зовнішнім дизайном міста

о. В. Василевська

