
РІШЕННЯ 

г Про затвердженНJI Програми охорони навколишньог~ 
природного середовища на 2008-2012 роки 

З метою покращенНJI екологічного стану міста та на виконанНJI 
Закону Укр~ни "Про охорону навколишнього природного сереДОВllща", 
Закону УКРatНИ "Про охорону атмосферного повітря", Земельного кодексу 
Украіни та Закону України "Про охорону земель", Закону Украіни "Про 
Відходи", Закону України " Про охорону водних ресурсів" керуючись 
nЩnyнктом 2 пункту 1 ст. ЗЗ Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
I.Затвердити Програму охорони навколишнього природного 

середовища на 2008-2012 роки (додається). 
2.УпрaвnіННJIМ та відділам виконкому Броварської міської ради, 

ВI!КОНавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям 
МІста забезпечити безумовне виконанНJI ПРОГРами охорони навколишнього 
ПРИРОДНого середовища на 2008-2012 роки та виконавцям даної Програми 
щорічно ДО 20 січии наступного за звітним роком подавати до виконавчого 
KOMiтety Броварської міської ради інформацію про хід виконанНJI Прогр~~. 

З.Контроль за ВИКОНaнНJlм цього рішеННJI поклаСТІI на ПОСТ1ину 
комі~ію з питань соціального захисJ1#· .... ~і.9@Цt~~ ОХОрОЮI здоров'я та 
дoB1WIJuI k' ~ .. t іІ ~ 
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управління економіки 
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заступник 

міського гоnови 

начanьник фінансового 
відділу 

начanьник 

юридичного відділу 

начanьник 

заraпьного відділу 

гоnова комісії з питань 
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тадовкinnя 
депутат міської ради 
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від Н! "--

ПРОГРАМА 
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
НА 2008-2012 РОКИ 

м.Бровари 
2008 



ПРОГРАМА 
OXOPOIIII lІаВКОЛllWIlЬОГО ПРIIРОДНОГО середОВllща 

ІІа 2008-2012 РОКІ! 

1. Мета і ОСIІОВJlі завдаlШЯ Програl\lІІ ОХОрОIШ IlаВКОЛllWllЬОГО 
ПР"РОДНОГО сереДОВllща 118 2008-2012 РОКІІ 

Програма ~хорони навколишнього природного середовища (дanі 
Програма) на перІОД 2008-2012 рр. розроблена на виконанНJI Закону 
України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону 
України ,Дро охорону атмосферного повітря", Земельного кодексу 
України та Закону України "Про охорону земель", Закону України "Про 
відходи", Закону У країни "Про охорону водних ресурсів" та визначає 
природоохоронну концепцію, ставить довгострокові задачі, забезпечує їх 
реалізацію на території міста Бровари. 

MeTOIO Програми є стапий розвиток міста, який передбачає 
узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку 
міста. 

Основні завдання Програми є: вирішенНJI питань утилізації 
побутових та ПРОМИСЛОВИХ відходів; поліпшенНJI екологічного стану 
повітрmого і водного басейнів, земельних ресурсів м. Бровари та якості 
питноі води; гapaнтyB8ННJI радіаційного захисту населеННJI та ДOBКЇJJmI, 
зведеННJI до мінімуму шкідливого впливу наслідків аваріі на 
Чорнобильській АЕС; формуванНJI збалансованої сн~еми 
ПРИРОДОКОРИСТУВ8ННJI та структурної перебудови виробни:ого потеНЦIМ?' 
економіки, екологізаці технологій у промисловоСТІ, енергетИЦІ, 

БУдівництві та на транспорті; проведенНJI благоустрою та озелененНJI 

міста; екологічна освіта та виховання. 

2. 3агаЛЬНІІЙ екологічний стан I\lісто Бровари 

Загальна площа м. Бровари на 01.01.2007 cтaнo~~ 3400 га. 
Забудовані землі міста CT8НOВJIJlТЬ 2041,S тис. м2• Значна ЮЛЬК1сть земель 
'bIt;..__ • И об'єкr8МИ -naтa промисловими об'єктами, дорогами, залIЗНИЦІМ, 
tpаlfСПОРТУ та зв' язку. .. .. 

В " .. промисловии коммекс, JIКИИ 
МІСТі високо розвинутии . ~.oo ВЛУР":3..0Ї 

npeJt"- б . ельНО"1 іНДУСТРІІ Me't & ША , "''' .. а8ЛениЙ підприємствами УД1В ' • 
t.satuИl!Обудівної хімічної харчової, деревообробНОї, легкої про~исло~оСТ1. их 

З . . " аних кількість викиДІВ ШКІдлив 
ре.. Мдно останніх статистичнИХ. д. 5710 т/ріх, з них від 
O~ в атмосферне повітря. в МІСТІ cтaнOB~ 5242 т/рік. 

С1\ціОllарних джерел- 468 т/ріх, вІД автотранспортУ аль державного значеННJI 
lCni Через місто Бровари проходить авто)мanС::Иарора 8ВТО'1'раса Одеса -

в оо ЧеРlІігів оо Нові Яриnовичі (на Гомель та МІ 
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КІІЇВ - Санк-Петербург. У сі інші ,дороги, які з' ЄДНYlоть Бровари зБОРІІсполем, 
Требуховим, К~яжи:.ами, 3азим єм - аВТОДОРОПІ місцевого значення. 

АвтомоБІЛЬНИИ транспорт є одним з основних джерел небезпечних 
хіміЧНlfX забруднень атмосферного повітря, водоймищ, річок, 
сільськогосподарських зон, а також шуму та вібрації, що може впливати на 
стан здоров'я населення. 

Збільшення обсягі~ забруднюючих викидів в атмосферу за останні роки 
ПОЯСНJОЄТЬСЯ недостатНІМ застосуванням екологоорієнтованих технологій 
застосуванням неефективних видів палива, підвищенням зношеності 
основних фондів, а також різким збільшенням кількості автотранспорту, 
підвlfщення в ньому питомої ваги морально (технічно) застаріЛl1Х 
автомобілів. Має місце також зниження вимогливості до екологічності 
транспортних засобів з боку автоінспекції. Треба зазначити, що практично 
всі промислові підприємства міста, а також підприємства інших галузей 
економіки, діяльність яких обумовлює формування шкідливих ДЛJJ 
атмосферного повітря забруднюючих викидів, потребують сyrrєвої 
модернізації існуючих систем їхнього очищення, а деякі - повного 
переобладнання новими сучасними системами уловлювання шкідливих 
викидів. 

Водоносний комплекс міста характеризується наявністю двох озер. 
Водовідведення стічних вод здійснюється самопливними 

каналізаційними колекторами до 18 каналізаційних насосних станцій. 
ПО'1')'ЖНість каналізаційної очисної споруди (станціі аерації) складає 30 тис. 
иJI добу. на балансі комунального підприємства водопровідного 
каналізаційного господарства м. Бровари знаходиться 120,0 км 
XlНалізаційних мереж, із яких в аварійному стані - 23,8 км (19,8%). 
Житловий фонд міста забезпечений каналізацією на 7~ ~. .. .. 

Основним фактором забруднення земельних реСУРСІВ МІСТ8, якин 

негативно впливає на загальний стан навколишнього природн. ого с~едовища 
І.місті, є yтвopeННJI різних видів промислових та побутових ВІДХОДІВ, а також 

ІІДХодів біологічного походжеННJI. оо 
. .. джерелом СУТТЄВОІ Відходи, при їХньому накопичеННІ В МІСТІ, Є . . 

е"'опоn·чв оо б . ЬНО·l· напруги створюють негаПIВНИЙ ІМІДж. ііі 01 не езпеки та СОЦІал, . 
Разом з цим накопичеННJI значноі кількості відходів СJlїДЧИТЬ п~о неДО~IКИ ~ 
I1 ••• якою є вторИННІ матеРІальНІ IКОРистанні такого ВИДУ МlсцеВОI сировини, 

Ресурси. . загальною 
В місті функціонує 6 нес~іоно~аних СМІТТЄЗВ~:~о нського, 

hJJОЩеJО 600 м2 (по вул. КиїВСЬКІИ, КІРОВ&, Димитро J ry 

КУТузов&, Олімпійській). . оване В с. Рожівк&, площею 
6 Єдине С8НІЩіоноване СМlттезвалище роЗТВU1 
2 1'1 "Д на 2" , ,ВЛаСНИК якого є кооператив ес -... . для збирання сміття, ва 

IJQ на території міста розташовано 96 маиданчи;в побутових відходів( далі -n: РОЗМіщено 980 контейнерів для збору тверд 
). ЗIІИх -280 потребує заміни. 
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ОБСJlПf збору. та ?еревезенНJI ПІВ за рік складають 170000 М3 
ВeJllfкогабаритних ВІДХОДІВ - 4495 м2, будівельних відходів-б80 т. відхо ів в· • 
доГJIJIДУ за зеленими наСвдженНJlМИ - 2800 м2• • ~ ІД 

Місто росте та розвивається, при цьому зростає і кількість тпв. В 
середньоМУ Кіль~іс~ ПІВ з.біль~ється на 25 % щорічно. 

!Іа cьoгo~Н1, ВІДХОДИ бlОЛОПЧНОГО походженНJI (відходи деревини, листя 
та плок, оБРIЗК~ зелених насаджень) частково спалIОЮТЬСЯ, а частково 
ВIIВОЗJlТЬСJl на ПОЛlгони. 

До системи зеленого господарства міста входить міські ліси, міські 
насадження загального, обмеженого та спеціального користування. 

В межах міста ліси та iH~i ліс~вкрИТі площі займають 3,8 тис. га. Крім 
ЦЬОГО, до зелених насаджень МІста ВІДносяться: парки - б га; сквери - 43 га; 

газОНlf - 3б га; квітники - 3,5 га; інші зелені насадженНJI - 55,9 га. 
Переважна більшість лісовкритих площ входить до складу 

Дарницького лісопаркового господарства. 
В цілому забезпеченість міста зеленими насадженНJlМИ складає 18 кв. м2 

на 1 мешканця. На сьогодні внаслідок cTapiHНJI та поступового згасанНJI 
біологічних процесів у міських дерев та чагарників фітонцидна, 
знезаражувальна, кисне утворююча здатність зелених насаджень Броварів 
значно знижена. У місті збільшилась кількість перестійних, потенційно 
аварійних дерев, які потребують поступової заміни на молоді дерева цінних 
порід з поліпшеними декоративними та естетичними властивостями. 

Велика кількість дерев різних порід вражена омел~ю як в парках, так і у 
вуличних насадженНJIX. В місті проводиться обрізаННJI гілок, вражених 
омелою, а також поступова заміна вразливих омелою порід на невразливі. 

В Броварах щорічно висаджується до 5 тис. молодих дерев, в основному 
цінних порід, та близько 8 тис. кущів. Водночас значні території. потреБYlОТЬ 
ДОДВткових насаджень, особливо вздовж автотрас, вулиць з Інтенсивним 

РУХом автотранспорту, у дворах будинків тощо. 
Річні обсJlГИ смітrя по парках та скверах міста складають 1300 M

J
• 

Залишки рослин та листя по місту в кількості 300 м' ВИВОЗJlТЬся на 
теРИТОрію тепличного господарства та компостуються ДJIJI подальшого 
ВИГоТовлеННJ1 рослинних rpYНTiB. Гілля в кількості 400 м' подрібнюються та 
I(ОМПостується. 
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3. ЗаХОДl1 і результаТl1 BllKOllallllR ПрограJ\ll1 ПО oxopOlli IlаВКО.rlllШllЬОГО 
прllрОДllОГО сереДОВllща на 2008-2012 РОКІІ 

Ііі Зміст заходів , 

-. 2 
І. OXOPOIIB 

аnlоефеРllоrо 

повітря 

1,1 зменшеJlИR руху 

тpaR31m10fO транс-

порту через місто 
UШlXОМ встановлеиня 

ДOДIIТКOBliX дорожніх 
ЗПluсів та посилення 
контрото 

12 орraнiзвц~ захисних 
niCOQf)Т в 
мікрораІонах міста, 
ВЗДОВЖ мariстрanьних 
вуJIlЩL, озеленення 

tepllТOpiii зaraпьного 
КОРИСТУВIUUlJJ, підпри
ємств, установ та 

-:-- ~raиiзaцiA 
1.3 догщ 

03Cnевевиям 

деКОративними 

ВlCaДжеВИRМИ, 

за 

та 

)'Тpцt.швия парш, 
СЬеРіВ та зон 

1:'"" t!.3eJJевеввя 
Оlо,ооа і 
РaцlОlWlьпе впко
PDrraunв во.цвпх 

:-... І Derv..,· tl ~еш 
UPDведеввя сиете .. 
Natnчuоro КОИТРОJПО .' IJCicno ПИтноі BOДlI 

ТерміІІ 
BIIKOIII11IIIR 

3 

2008-2012 

2008-2011 

2008-2012 

постійно 

ВЇДnовіДIUIЬНllП 
за Вllконаннн 

заходу 

4 

9чіJCy8ВIшR результаТ 

s 

Управління ЖИТ- Зменшення ВІІКluUв 
лово-ко"I)'НВnЬНО- атмосферне повітрн 
ro господарств~ 

відділ ДАІ 3 

обcnyroвуванням 
доріг Броварсь-
кого раАону при 
УДАІ ГУ МВС 
Украіни в 
Киівсьхііі області 

в 

Коиyнanьне 

пiдnРВОIСТВО 
..Бровари-Флора", 
виробниче 

ynРВВJJіння 

Озеленення ,,(їств, 

покращення показНllКЇв 
атмосферноro повітря 

комуивnьноro 

господарства, 

підпрнємства тв 

організаціі міста 
Комуиanьне РО3Шllрення зон вjдnОЧl!ВКУ 
підпрИЄМСТВО" ftricтa 
Броварн-Флора" 

І(омуиВJJЬие під
приємство КJlїB: 
ськоі облаСНОI 
раді! ,,БроваРI!-

BOДOКВНВn", Бро-
варська санітарно 

покращення рівня нlІДІШИЯ 
поcnyr 3 водопостачання тв 
водовідведення 

епідеміолоri~а 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]]~~~~.~~~uu~ " !JdIiCl!!IIIUI ко постійио KOMYВВJlЬHe під.. ПОКР8D1евия оівна нlд 
S 



r за Д01PII~IDlIIIBI ІІОРМ 

\ rpIIIIIIЧII~ДОПУСТІIМОГО 
: СКlIД)' СТ1ЧIIІIХ вод 

-2.] реконструкція 2008-2012 
КВllвnізвціАllJIХ 
ОЧІІСІІІІХ споруд З 

доведеmlЯ~1 

П01')'ЖlIОсті від 30 т. 
.1" добу 
ДО 80 т ••• " добу. 

14 ОЧllщеll1lЯ та 2008-2012 
бпaroустріА озер в 
парку "ПРllозерний" 
ta в парку 

.,IIepeMora" 

'2.5 хaniТВJJЬНІІЙ ремонт 2008-2009 
двох напірних 
КDIIВJlЬаційних 
lonекторів 2*ф600мм 
ДО8ІШНОЮ 40Ом від 

IDUВJlЬаційної 
насосної станції N!3 в 

_ иanРJlldXY КОС. 

2.6 реконструкція двох 2008-2009 
кабenьвих niній 10кВ 
ДrUJ enектропостача-
ИtIJt каналізаційних 
0;mCВIIX споруд (від 
ПIДставціі ДБК 

~ "t{CPКYDiR" дО КОС) 
,3. Охорона та 

paЦЇoulLllhue ВНКО-
1:1 ~стапвн 3Cl\leJih 

OC)'uJеllВR територій 2008-2009 
11 водовідведення 
ДОЩових та талих вод 3 _ 

N. теРИТОРll 
IДІ'отовпевих 

3arrnО8ИХ районів та 
3QJenь • 
~ CLRЬCЬKO-
Cnодарськоro 

I1psnnаче1ПlЯ західної 
11 піа .. IІ'Ь.. . оо 

~ ~-пnО-З~ОI 

~~ ~M. БроваРl1 
t-....lDeIr_~~ та 2008 

npllDICТВO КJIЇB-

ської обласноі 

Paдll "БроваРII-
ВОДОК8нм" , 
Броварська 
санітарно 
епідеміологіЧllа 
СТВІщія 

КомунВJlЬШ: під
npIIE.ICТВO КlIЇВ-

ської обласної 
ради "БроваРII-
BOДOKВlIВJI", під

ПРИDlства та 

організації міста 
у DpВDJ1іння жит
пово-комунOJJЬНО

ro господарств~ 

Комунальне 
пiдnРИDIСТВО 
,,БРОВВjJи-Флора" 

Комунальне під
приємство IUIЇB-
ської обласної 
ради "Бровари-
водоканал", 

KOМYНВJJЬHe під
приємство КИЇВ-
ської обпасної 
ради "Бровари-
водокавал" , 

Відділ кani'1'llJlЬ
HOro будівництва 
Броварської 
міської paдll 

noCJIYГ 3 ВодопостаЧDllllЯ та 
водовідведешlЯ. покращешlЯ 
CТDIIY здоров'я IlаСCJIе1111Я 
міста 

ПокращеНllЯ рівня IIQДDJIIIЯ 
послуг з 8ОдопостаЧDlІНЯ та 

водовїДВедешlЯ 

РОЗШllреНlIЯ 3011 ВЇДnОЧlIIIh.'У 
міста 

Забезпечення безперебіПllllМ 
водовїдведеННВI 

ЗабезпечсНІІЯ безперебіПIIII.1 
enектропоетаЧIIIIIIDI 

кaнlinbaцinНllX ОЧlIСНlIХ 

споруд (КОС) 

Очuщения дощовоro cКlтy 

. "" 

В" квni11UlЬ- ЗвбезпечeНJIЯ комфорткпх 
iДДUIб:'" • НИЦТll@yr.IОВВЇДПОЧПИJCYІ'Р_ОМIIдRН 

вого 1.11(11І 
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4.1 

IPO.IOДCЬКJIX туалетів 
N " в парку " epeMOГD, 

11 В парку 

"ПРIIОЗСРIllIП" і в 
місцях ВllЗllачеНllХ 

.lіСЬКОIО радОIО 

поводжеllllЯ :J 

твеРДІІаІІІ поБУТОВII
alll та проаllleJIОВllаll1 
вїAlодааlll 
ymnізвцiR побyrОВllХ 
відходів, технічного 
обcnуговуваllНJI та 

реМОlnY YCTaТJCyBD

ІUIJI, ПРlшвдів та 
Вllробів ТОЩО, віДХОДl1 
комунвпьні та внало
січні неспецифічні 
ПРО.lІІcnові: люміне
сцентні лампи, брухт 

t ЧОРНПХ металів, 
відходи комунальні 
(.Ііські) змішані, в т. 
ч. с.ПтrJl з уон 

4.2 воровадженНJI заходів 
~HOro збору 
~ДUX побутових 
відходів 
(встановпеНИJI спеці
IlllЬНIIХ контейнерів 
ДIJJI збору пnастика, 
пOJlieтиnеву зо шт., 
ДIJJIзбору СlCJlотври зо 

__ ІІІТ.) 

4З """1ІІІІр • ...... eВВJI мереха 

IlYRК'riB прийм8ИИJI 
t Imрннноїсировиви 

2008-20)2 

2008-2012 

2008-2012 

Броварської 
міської PIUЖII 

УпрaвnіННJI 
Ж1.ТЛОВО-КОМУІlа

лы�огоo rocno
дарство, комуна

льне підпри

ємство "Служба 
замовника", 

вироБНllче упра-
вniHНJI комуна-
льноro rocno-
дарство, підпри
ємства та 

установи міста 

Виробниче 

упрaвnіВНJI 
KOМYНВJIЬHoro 

roсподарство, 

KOМYНВJIЬHe 

підприємство 

"Служба 
замОВНика" 

Земельний відділ, 
упрaвniНИJI 
містобудувВНИJI 
та архітектури, 

спецвідділ по 
контроJПO зо 

міста то забезпеЧСllПJl 
Ilane~loro cDlliтaplloro СТВІIУ 
парКІВ 

ПокращеllНJI екологіЧllОГО 
стону місто 

ПопередженНJI утвореш .. 
стихііівllХ смітrєзвanllЩ, 
покращеВНJI coвiтapHoro тв 
екологічноro стану ".іста 

ПопередженНJI утвореНІ" 

стихііівllХ СJo.і'lТЄ3ВВJ1IIЩ, 
покращеНИJI coвiтaplloro та 
екологічноro ствпу "пста 

ставом 

блaroустроЮ та 

зовнїJDВЇ)1 
дизoRвом ".іста, 
суб'ЄКТlI оо 
ПЇДDpIIDIШЩЬКОI 

~~-~~~ _____ -L~~~~~~'~о~m~'-----~ёВо~Жї-----~U;~ ..., _. ~ Своєчасне ВllВсзеНИJI 
,,-OIlТ • .. 2008-2011 ВироБНllЧе Ьрll1l6 IСНУЮЧО1, відходів 
сп ~ lIIUbr новоі упрaвniнвR 

, с etttexnЬси ДJUI KoмyвDJIЬHOro 
",~oro транс- roсподарство, 

~IIННJI побуто- KOMYJlDJlЬHe 
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-- ВІІХ відходів 

13" 3ДiRCIICIIIUl ynlлізвції 
nllCI'JI і POCnIIHHIIX 
_"шків на 
теРlпоріl0 комунanь
IIOro підПРlІємства 
"БРОВВРІІ-Флора" дnя 
КО.lпостуванНJI та 

ПОДDJIьшоro ВІІГОТО

DDСП11R POCnl1HHI1X 
І rpYll!!B. 

4.6 ПРJlДбвння механіз
мів ДJUI подрібнення 
ВCJUlкогабаритноro 
rinПI та дереВІ1НИ 

4.7 ПРІІДбвння 
ПOЛllВОМJUОЧИХ 

І .ІDJIПШ та котла на 

1Вердому nВnl1Bi з 
дробиnьною 

І УСТВНОВКОІО 
4J будівництво сміттє-

ИРIlЙМВnЬВИХ пунктів 
ДIUI сортування 

1Вepдux побутових 
відходів 

постіАно 

2008 

2008-2009 

2008-2012 

-4.9 запучСННJI засобів з початку 
масової іиформаціІ BcтвнoвneННJI 

,- проведеНИJI спеціВJIЬИИX 
lІО3'IСНJOВВJlЬИОЇ коитейиерів 
роботи серед 
MeJDxaнцiB міста 

пiдnРllЄМСТВО 
"СлуlКба 
заМОВНІІка" 

KOMYlIВnЬHC 
піДnРllЄМСТВО 
"БроваРII-Флора" 

KOMYJlВnLHe 
підприємство 
"Бровари-Флора" 

Комунальне 
підприємство 
"Бровари-Флора" 

KOMYJlВnЬHe 
підприємство 

"Служба 
замовника", 
Відділ 
капітвnьного 
будівництва 
Броварської 
міської ради 

KOMYJlВnЬHe 
підприємство 

"Служба 
замовника" 

ЗбaraЧСlll1JI тв РСКУЛЬТllввція 
зсмель 

ЕфеПllвне ВІІКОРІІCТDIІІІЯ 
відходів, покращеllllJl 
санітарного CТDIIY .Ііста 

Покращення СШlітаРIlОГО та 
екологіЧlIОГО CТDIIY міста 

ЕфеПllвне 
відходів 

BIIKOPIICТВIIНJI 

Ефе1CТlІвне ВІІКОРПСТВННЯ 

відходів, покращення 

екологічного С11ІІІУ .Пств 

ЩОДО ВПРОВадрКеНИJI 
~иоro збору 
~IX побутових 

~о~~О~~·~~~ __ L-______ +v====~--tEt~m;е-їШ~;--~uu~. 'І :::: Ефе1CТlІВне ВП1СОРП"А-8broтo ....... _.. ЧВ'I'Il'V Ko.nlR8JlЬHe ННJI 
.... & .. ппа нагляд- з по ..... .1 • .1.. відхОдів, ПО~lІІЦе 

~. вгітаціАиоro BcтвнoвneННJI пїдприЄltlство екологічного С11ІІІУ .пста 
n~"PJaJJy ДJJJI спеціllJlыlиx "Служба" 
rvвсдення роз 'яс- коитейиерів ЗDIОВНИка 

І IПоВIUJьИ-

\ 

01 роботи 

,:: мешканців 
І" І вn-. щодо 

-...; IIНJI роз-

8 



___ ДijїЬ110ro збору 
11СрДІІХ DобyroВІІХ 

в_одіВ • 
11 "'"'ПРJlAБDIIIIЯ а~lІ1за-
4. uilblOro DВтомобшя 

2008-2012 KOM)'IIВnЬHe під- ПокращСIIIU1 CDlIЇТOPlloro то 
ПРІІОІСТВО скоnогіЧllОro C'I'IUI)' .IЇста 
"СлУlКба замов-
ІІІІка" -

Секретар ради 
I.В.СапожIСО 
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2009 nllС 2010 І: (к 201lрlк 2012 рІк -' 
/ І і == 

2008 nllС І І :І :І 

І е == • ііі е == 
::f 

е == -:s е == І! = i~ І! .а 
е!- е == == 

І:! == == 8~ - § ::: ае- ~e- !- ~e-

,~ 
І е- -=-е- 5" 

а е- ~e- е- § - е- 811 u ,. е- І !і 811 U 
_ а • 

іЙ И ~ ВИ !!f !і !!f - а ё ё ! !! a.g.= Й ! - ! мі Зміст 3IIXOJIi8 =ё- U Іі fi u 1= і !! u 1= 1= u 1= .g..= е- 1= u 1= - 1= о 1=. а ~ 1= а 1= .~ ~ .~ ~ -I-Q 

Н 
піп ~I= е "!~ -ее? е .~ ~ .g.~ ё 

.:ісі 
ё і 

~O 

f а gf ·ііі ~ 
а а - .- § .- § 

5 ! ·ііі ~ ~ 5 !І ~ 5 І .~ "9 1= 51 5 І 8 - . -s ~ § о о о u ~ О u ::r u u 
~~ 

• о !і о 
~18 .-е- • ~~ .s -е- • ~18 с 811 .~ -е- .; ~ ~18 11І18 .Sj 8 ІІІIQ 

t: ::r 

1 2 З 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 

Проrpаа.а OXOPOIIII 
1 паВКОJlllшпьоrо 3884,3 3204,3 1980,0 220,0 934,3 70,0 470,0 400,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

ПРПРОДllоrо сеРСАОВllЩа 

а.ета: п~кращеНВJI piвW1 HВДВIIНJI по~ :І водопостаЧВННnI та водовідведеННJlr.I 

заlЩаПl1В1: провести реконструкцію ДВОХ кабельних ліній 1 О кв длJl елеrcrpопостачанНJI каналізаціЙНlIХ ОЧІІСНІІХ споруд 
ПОJCDЗпuкu вuкопаuuв: 

зaraльва ваотість. ТИС. гРн. 1000,0 1000,0 900,0 100,0 

введевПR в експлуатацію, км 2 

очікувanьuuй раУJlьтат: забезпечевНJI безперебійним меrcrpопостачвнНJIМ каналізаціЙНllХ ОЧlIСНIIХ станцій 

".ета: покращенНJI рівня liaдa8НJ1 послуг 3 водопостачанНJlМ та водовідведенням 

ЗDВДВІІІІВ 2: npoвеСТІI капітanЬНJfЙ ремонт двох напірних каналізаційних колекторів 2·Ф600мм ДОВ>k'ШОIО 400 ~I від КОІlвnізаціRпоі 
ІІасосно! станції N!З в H~JlМКY каналізаційних ОЧlIСНIIХ споруд 

ПОJCD3IIIIКП ВІІКОПDІІІІВ: 

31U'1U1ЬHa вартість, ТlIС. грн. 1200,0 1200,0 1080,0 120,0 
введеllllЯ в ексnлyатаціlО, м 400 
очіКУВD.IIЬUIIЙ 1ІауJlЬтат: забезпечеllllЯ безперебіЙНllМ водовідоедешlЯМ 
aleтa: покращСllІІЯ CDlliтapIIOГO cтarlY міста 

завдаllllВ 3: ПРJlДбаПI MCXDlli3~liB для подрібnсшlЯ ВМllкоraбаРllТlIОГО rinля та дереВІІІІІІ 
ПОICIDІІІІКІІ ВIIКОllаIIПП: 

ЗlU'lUlЬна ваптість. ТlIС. 1'011. 35.3 35.3 35.3 
кількість механіз~lі~ од 1 
мв1ссllмалы1аa 

4 
ПРОдуІ(ТІlвність, ТОIl/ГОд 

-



.... 
пp.cдl1aIllиr котла 111І 't'IJcpQa.'Y Пllll •• ~і :І дро6luп.IIОIO YCOnUIOBICOIO 

J 
І f_ад,. •••• IІІ-1z , 

І 1 
І LnOКIISIIII,"IlInJtOll."".: 

329.0 329.0 329.0 І LЗlJl'DЛlafJа вap1icrь. ТJ'C. ('ра. 

І Jd.лнjcrь механізмів, од 1 

опа.шоJIIUIЬка ПЛОЩІ, r.c2 8200 
СПIUПOВIUIВJI вІДХОдів 

838 
IІІеDеВJfIПf кr/roJt 
очікуваВ.lіі рe:JY.1Jьтат: Іynшізація відходів деревиии 

аlета: ПОІФащеИИJI саиіта'РИОro~ міста 

завдrlRВR 5: придбати DОnИВОМИЮЧУ машину 

ПОICD3R111О1 Dпкопапu: 

звranьиа вaJ)1'Їcть, тис. гри. 170,0 170,0 170,0 
JCinькicть механізмів, ОД. І 

o'liкyвaвuii раупьтат: поnimпенИJt екопопчноro та санітарного ставу міста 

аlета: озenененWI міста 

З8DAавuн6: 
орraвізуватв ВИСВДКУ захисних лісосмуг в мікрораі10ННах міста ВЗДОВЖ MaricтpanLIIIL~ ВУJIJЩь. озcnеJlе'll1JI Tcplsтopin , 
звnшы10ro користування, підприємств, уставов та орraвізоцііі 

ПОICD3IIIIIС1I ВПJCОІІDІІІІВ: 
, 

зaranьва вauтїcть ТlІС. гон. 20.0 40 4.0 4.0 
KїnIaкicты1оевB шт 200 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

вамість 1-1"0 ,rDИ 1000 

очікувaвuі1 раупьтат: покращєвWl показНIПСЇВ ствиу D1'Мосферноl"O повітря ШJIJIXО". ОХОРОНІІ, зберсжеllllЯ та вїДIІОВnСНШI зenеllllХ ІІDCUДЖСІІЬ 

"ота: Donepeд1tТlI УТВОРCllUя CnlxiiillllX cr.dтrєз8DJПIЩ 
:lВВААIІІIВ 7: вставОВJlnl спеціaJIы�іi Koнтeiillepll ДJUI збору MBCnIICO, попіenШСIІУ, cкnoтapll 
ПОICIDIІПКlI DIIKOIIDHIIH: 
зш'DJIыв 8Dпті~ ТlIC • .rmI. 325.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 кількість КОIІТеАllерів ІІВ 1,1 

60 r.~, од. 

очіКУВDllllіІ paYnЬТDT: ВПРОВВДЖСІІІІЯ роздinы�оI"o збору твеРДІІХ побутоmlХ відходів, ефеКnlвне ВIIКОРIIСТВІIИЯ ВТОРIІНІІоі СllроВlllll1 
".ета: покращеllllЯ CDJliтaplloro СТВІІУ АIЇста • 
заВДВllllВ 8: ПРlщБШ111Я Сltlїтrєвозїв дnя С80ЄІШСIIОro 1pDJIСПОРТУВВВНЯ побyrОВl1Х вїдхсшів 
ПОICDSІІІІКІІ DПКОІІDІІІІН: 

І 



.. ~ І \ , _\ \ , , \ --, ...,. _,rro::лo:. ... оп. :z І 
..,..., , , \ І l:poпJICЮlІІ CnРОМОЖl,іr:n. І Ж20 І І 

смітп:во:Jа. Аr'/ле". І 
!с31J6сзnе.,elІ;ст. 
САП1ТЄJlО3IWJr. " 

100 І І 
, І 

очікувашn1 pc3YnЬТUТ: своєчасне вивезеНRll відходів 

Ilета: ефективне вихориCТ8ИIIJI відходів, покращенНJI санітарного та еколоriчвого стану міста 

ЗDВДlШnи9: 
залучити засоби масової інформації ДJIJI проведеННJI РО3J1СНЮВальної робоТІ. серед меШКDIщів міста щодо 

ВПРОВ8ДЖеННJI роздільного зБЩ>У твердих побyrових відходів 

ПОКD3ППКІІ ВПКОПDППВ: 

зaranьна B~C'I'Ь, тис. !'рн. 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
вартість поcnyr 

2,1 
~aniомовnенНJI. mвlгo.IL 
вартість поcnyr 

телебаЧeRRJI "Наше місто", 1800 
rPнlгo.n 
кількість ariтаційних 

SOO 
пистівок. шт 
вартість І-і Пl,стівки, rpH 10,0 
очіКУВDппR рсзуаьтат: ОЗllDЙомnеНRJI жителів міста з правилами рОздin~~ого збору тверДІ ІХ побyrОВIІХ від."(одів . 

'" 

, --
~: _;-;,.') Ор 
~. 



IflJчtulЬНIІК 

управління eKOHOMiKIf 

ПогоджеllO: 

заступник 

міського голови 

Н.І. Сачеихо 

ГЛ Гоnyбовський 
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