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РІШЕННЯ 

Г " Звіт про виконання заходів міської І 
програми утримання та розвитку об'єктів 

житлово-комунального господарства" 

за 9 місяців 2008 року" 

Заслухавши начальЮІКа управління житлово-комунального 

господарства Броварської міської ради ( далі - УЖКГ ) 
Морозову В.О. "Звіт про виконання заходів міської програми 
утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального 

господарства за 9 місяців 2008 року", керуючись статтею 25 та 
пунктом 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань 
комунальної власності і приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Звіт начальника YЖJСГ про хід виконання заходів міськоі 
програми утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального 
господарства за 9 місяців 2008 року прИЙНЯТи до відома, що 
додається. 

2. Визнати роботу УЖКГ по виконанню заходів міської 
програми утримання та розвитку об'єктів житлово
комунального господарства за 9 місяців 20~8 року задовільною. 
3. Контроль за виконанням цього РІШення покласти на 

заступника міського голови Голубовського Г.П . .. 
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ЗВІТ 
про Вllконанни заходів 

міськоі програМl1 УТРllмання та розвитку об'єктів житлово-комунального 
господарства 

9 місяців 2008 року 
На виконання заходів міської програми утримання та розвитку житлово

комунального господарства заплановано на поточний рік 

22 858,8 тис. грн. Фактичне виконання 16 З 71,0 n,uс. грн., а саме за 
напрямками: 

- Реконструкція житлового фонду. 
На виконання заходів заплановано 2000, О тис. грн., а саме: 
* Реконструкція 3 ліфтів - 900,0 тис. грн. ( бульвар Незалежності,5 вантажний 
та пасажирський, Незалежності, 2 п. 4). кп «Служба замовника» проведено 
процедуру відкритих торгів, виготовлено проектно-кошторисну документацію 
та виконуються роботи в житловому будинку по Незалежності, 5(вантажниі 
ліфт). 
* Реконструкція м'якої покрівлі в шатровий дах ж/б - 600,0 тис. грн .. 
(вул. Енгельса, 4) - УЖКГ проведено процедуру відкритих торгів, укладено 
договір, роботи виконані на 90%. 
* Реконструкція внутріmньобудинкових систем опалення - 285,0 тис. грн. 
(Черняховського, 21а,). Укладено договір на ж/б Черняховського, 21-а. сума 
договору становить 284,568 тис. грн. Роботи виконані на 63%. 
- Капітальний ремонт житлового фонду 
На виконання заходів заплановано 5 500,0 тис. грн. Фактичне виконання 
3546,9 тис. грн. 
* Каnіn,альнuй РЄАІОНn' 12 ліфтів на суму 2000,0 тис. грн. (Гагаріна, 19 - 2 
шт., Гагаріна, 23 - 3 шт., Білодубравна, 4 - 1 шт., Білодубравна, 2а - 1 шт., 
Білодубравна, 2 -1 шт., Короленка, 70 -1 шт., Возз'єднання, 7 - 2 шт., 
Лагунова, 13-б- 1 шт.). кп "Служба замовника" завершено роботи на 4 ліфтах 
(Білодубравна, 4, Білодубравна, 2, Білодубравна, 2-а, М. Лагунової, 13-Б) на 
суму - 795,5 тис. грн. 
Розпочато роботу на 3 ліфтах (Короленко ,70, Гагаріна, 23, Возз'єднання, 7) -
сплачено аванси 357,87 тис. грн. 
* КаnітШlЬНUЙ ремонт шатровux дахів на 6 житлових будинках 
(Олімпійська, 1, Поповича, 10, Кірова, 1,34, Гагаріна, 7, Київська, 31~) на суму 
825,0 тис. грн. Завершено роботи на всіх будинках площею 4557 м , на суму 
822,68 тис. грн. 
11= Капітальний РЄА,онn, ЛІ 'ЛI(UX nOHpiBЄJlЬ 18 ж/б на суму 1175,0 тис. грН. за 
адресами: Незалежності,7 (п. 1,2), 8-б (п. 4,5,6), 12 (п.2,3), 15-а (п.l,3,4,5), 15 
(п.5,6), 21 ( п. 1,2,4), 6 (п.З), Черняховського,15 ( п.l,2,3), 15-а ( п.3,4), 19-а ( 
п 2 З) 2З-б ( п З 45) Гагаріна, 19 ( п.1,2,3), Короленка,. 68 ( п.l,2,З), 70-б ( 
П:l:2,з), лагуно~dї 4а (п.1), Горького, 5 (п.3,4), Олімпійська, 7а (п.l,2), 
Постиmева,5 (п. 1,2,З) . Роботи завершено на 15 будинках Площа поІ<рИТDI -
13,З02 тис. м2• Фактичне виконання 979,5 тис. гp~. 
* »". .. р.-онn, інз/сене.nНIIХ BHyтpIIUHbo6ydUHI(OBUX л,ерєз/С 11 

л.аnlтШlЬНUU к;,t". 'r 
будинків на суму 1 500, О тис. грн. ( система гарячого водопостачання -



Незалежності 10,3,2, 4-а. Кірова, 3б, О~імпійська, lа. 3. 9 КраСОВСького,8-а,), ( 
систем~ холодного водопостачанНJI- КlРОВа, Зб, Красовського,8-а, raгapiHa,l), 
( ВОДОВ1ДВедення - Незалежності, З), (димовидалевня- Незалежності, 5). 
Фактично вико.нано рем.онт мереж у 1 О ж/б на суму 949,2 тис. грн. ЗаверmyєrьСJl 
виконання роБІТ по каПІТальному ремонту системи димовидалеввя ж/б по вул .. 
Незалежвості,5. 

-Подвір'я 
На виконання заходів з початку року було передбачено 1500,0 тис. грн.: 1000,0 
тис. грн. на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів і тротуарів; 500,0 тис. 
грн. на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків. Протягом року 
ліміт асигнувань на виконання заходів програми "Подвір' я" було зменшено. 
Станом на 1 жовтня на поточний рік ліміт асигнувань складає - 1 З45, О тис. 
грн. Фактичне виконання - 1 150,7 тис. грн. (85,S % від загальної суми). 
* КаnіnJальний ри,онnа диnUlЧих та спортивних - на суму 470,0 тис. грН. 
Рішенням виконавчого комітету затверджено 8 майданчиків (3 дитячі та 5 
спортивних), але у зв'язку із зменшенням ліміту асигнувань можливо виконання 
6 майданчиків (З дитячі та 3 спортивні) (вулиці Гагаріна, 9, 6, Красовського 10а-
12а, Короленка, б7, Незалежності, 10-1 Об, Черняховського, 17а). Станом на 1 
жовтня завершено роботи на всіх майданчиках. Фактичне виконання на суму 

279,9 тис. грн. (з причини затримки фінансування акт виконаних робіт на 188,7 
тис. грн. прийнято в перших числах жовтня). 
* Капітальний РЄАІонт Jf.іЗ1С6удиНI(ОВих проїздів і тротуарів - на суму 875,0 
тис. грн. Фактичне виконання - 871,7 тис. грн. (99,б % від загальної суми) . 
Проведено роботи по 6 об'єктах (вул. Короленка, 65, вул. Короленка, б4, 64-а, 
64-б, вул. Київська, 308, вул. Київська, 310-а, вул. Горького, 5, Гагаріна, б) 
Загальна площа виконаних робіт 5,2 тис. м2. 
-Утримання об'єктів благоустрою 
На виконання заходів по забезпеченню технічного та естетичного стану об'єктів 
благоустрою було заплановано на поточний рік 6 500,0 тис. грН. , протягом року 
ліміт асигнувань збільшено. На даний час ліміт складає - 7519,4 тис. грН. 
Фактичне виконання за ітогами m кварталів - 57б8,8 (76,7 % від річного 
плаву). 
*YтpuмaHНR доріг, передбачено з початку року-l000,0 тис. грн., ставом на 1 
жовтня ліміт складає - 9З5, О тис. грн., факт виконання-382,0 тис. грн., роботи 
виконуються в зимовий період по сніroочищенвю доріг, в літній - по 
утриманню зливової каналізації. Площа обслуговування доріг 4БО,0 тис. м2. 
* Ручне nри6ирання, передбачено з початку року-І. 50~ тис. грн., станом на 1 
жовтня ліміт складає 1 840,0 тис. грн. План на 9 МІСЯЦІВ - 1 640,0 тис. грн., 
факт виконання - 1 648,4 тис. грн., площа прибирання-54З,0 тис. м2. 
* МехаНЇЗ0ване npи6иpaHНJl л.іста ,передбачено з поча~ ~oкy - 800,0 тис. 
грн., станом на 1 жовтня ліміт складає 1 120,0, план на 9 МlC~IB - 1 120,0 _тис. 
ГРН., факт виконаивя- 1 З46,7 тис. грН. Обсяги ~.иконаних роБІТ по npибир~ 
tpунтових наносів під бортом- 50,22 КМ, (КИІВСЬКа, НезалежноСТІ, Гагарша, 
Кірова, Короленко, ЧерняхівСЬКОГО, ДИмитрова, Кутуз~ва - ~опроводи, 
Грушевського, транспортна розв'язка - Димитрова - ГагаРІна - Кірова). 



." у,'IJI'lJffання мадОВIІЩ, передбачено з початку року - 240,0 тис. грн., ліміт 
асигнувань на 1 жовтня - 215 тис. грн., план на 9 місяців-180,0 тис. грн., факт 
ВИJ(онання-175,6 тис. грн., площа 2-х кладовищ-34,32 га . 
." CaH;!,,~pHa ОЧlІсn,ка n,а в"во ТПВ, передбачено з початку року--400,0 тис. 
гри., ЛІМІТ асигнувань на 1 жовтня- 359,4 тис. грн. план на 9 місяців-309,4 тис. 
грн., факт виконаиня-288,7 тис. грН., обсяг вивезеного сміття - 7800 мЗ . 
." 06СЛУZОВ~(Jання AIep~3IC З0вніиlнього ОС(JЇllurення, у т.ч. капітальний ремонт 
мереж ЗОВНІШНЬОГО ОСВІтлення, передбачено з початку року-І 000,0 тис. ГРН., 
ліміт асигнувань на 1 жовтня - 1 270,0 тис. грн. , план на 9 місяців-І080,0 тис. 
ГРН., факт виконання-885,4 тис. ГРН., кількість обслуговуючих світлоточок-
3854 шт. загальна довжина мереж (кабельні та повітряні) -134,6 км. 3 початку 
року проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 3-х вулиць 
(бульв. Незалежності (від вул. Короленка до вул. Черняховського, парк 
"Перемоги", провулок від вул. Котовського до вул. Чкалова, ,поточний ремонт 
ділянок мереж зовнішнього освітлення 7-и вулиць (вул. Коккінакі, вул. Перше 
травня, )вул. Павлова, вул. Карбишева, майдан "Свободи") замінено 53 
світильника та 360 ламп у т.ч. на енергозберігаючі 108 . 
." ЕлеlUl'роенерzїR, передбачено з початку року-220,0 тис. ГРН., ліміт 
асигнувань на 1 жовтня - 360,0 тис. ГРН., план на 9 місяців-215,0 тис. грн., 
факт виконаиня-189,3 тис. грн . 
." Перекачування води, передбачено з початку року-30,0 тис. грн., ліміт 
асигнувань на 1 жовтня - 5,0 тис. грн., план на 9 місяців-3,0 тис. грн., факт 
викоиання-l,5 тис. грн. 

* Послуzи по прийому nРОАf3Ли(JОВUX стоків, передбачено з початку року -
15,0 тис. грн., ліміт асигнувань на 1 жовтня - 20,0 тис. грн., план на 9 місяців-
16,0 тис. грн., факт виконання-І 1 ,5 тис. грн., обсяг перекачаної ВОДИ 7,5 тис. 
м2. 
* Відлов 6родячих тварин, передбачено з початку року-160,0 тис. грн., ліміт 
асигнувань на 1 ЖОВТНЯ - 120,0 тис. грн., план на 9 місяців-lОО,О тис. грн., 
факт виконания-59,9 тис. грн. (з причини затримки фінансування акт 
виконаних робіт на 10,9 тис. грн. прийнято в перших числах ЖОВТНЯ), кількість 
відловленних тварин 286 шт. 
* Поховання 6єзріднux, доставка до моргу, передбачено з початку року-170,0 
тис. грн., план на 9 місяців-128,0 тис. грн., факт виконання-121,8 тис. грн., 
кількість ВИПадків 131 чол. 
* Святкове оформлення міста, передбачено з початку poкy-22~,0 ~c. грн., 
ліміт асигнувань на 1 ЖОВТНЯ СЮІ8Дає 270,0 тис. грн., план на 9 М1СЯЦlв-200,0 
тис. грН., факт виконання-165,8 тис. грн., (~ причини затримки фінансування 
акт виконаних робіт на 6,8 тис. грн. приинято В перших числах ЖОВТНЯ) 
кількість вулиць на яких виконуються заходи по прикрam~10 . 
• ПідтоменНR план на рік-85,0 тис. грн., план на 9 М1СЯЦІВ-. 70,0 тис. грн., 
факт виконання-51,3 тис. грн., (з причини затримки ф1Иансування акт 
BUV б· 276 тис грн прИЙНJlТО В перших числах жовтня) обсяг 
ПАонаних ро ІТ на, . · -
Вихачаного-- 1 151 м3. . . 
." 0'1: '81"'ф З поча'l"Тn1 року передбачено--160,0 тис. грн., ЛlМlт 

UСЛУZОВУ(Jання .lУ.ІЛ , .A,.'J 

1 ...па 250 О тис грн., факт виконання-123, 7 тис. грн., 
асИГНувань на жов.L.DIA - , . 



* ВСI"аllоtJЛеllllR, ка". рЄЛfОНІІ' МА Ф, передбачено з почаТТl'V poJn1-500 О 
6 · . 500 .•• "'; ."'; , тис. 

грн., план на МІСJЩІВ- ,О тис. грн., факт виконанНJl-391 тис. грн. 

- Утримання об'єктів блаГОУСТРОIО зеленого господарства 
На догляд за озелененНJlМ, прибиранням скверів, парків, створенням газонів та 
клумб, видалення aBapi~H~ дерев, обслуговуванНJI фонтану, бювету було 
заплановано на поточнии р1К 2 300,0 тис. грн. , протягом року ліміт асигнувань 
було збільшено. На даний час ліміт складає - 2825,0 тис. грн. Фактичне 
виконанНJI за ітогами ІІІ кварталів - 2026,2 тис. грн. (з причини затримки 
фінансуванНJI акт виконаних робіт на 238,3 тис. грн. прийнято в перших числах 
жовтня) (88,6 % від річного плану) 
- Організація робіт по безпеці дорожнього РУХУ 
на виконання заходів було заплановано з початку року на поточний рік 1 000,0 
ТИС. грн. , протягом року ліміт асигнувань було збільшено, що складає на 1 
жовтня 1 034,0 тис. грн. Фактичне виконання - 731,5 тис. грн. (70,4 % від 
загальної суми). 

• 06слуговуваННR 16 свіllVlОФОРНUX 06'єнтів, ліміт асигнувань на 1 жовТНJI 
складає 250,0 тис. грН. План на 9 місяців - 183,3 тис. грн. Фактичне виконанни 
174,9 тис. грн. 
* Розро6ка схєл, організаЦІЇ дорожнього руху, ліміт асигнувань складає на 1 
жовТНJI 53,0 тис. грн. План на 9 місяців - 53,0 тис. грн. Фактичне виконання 40,0 
тис. грн., (з причини затримки фінансування акт виконаних робіт на 4,7 ТИС. грн. 
ПРИЙWlТО в перших числах жовтня). Розроблені схеми по вул. Красовського, 
вул. М. Лагунової, ділянці вул. Ш. Алейхема, ріг вул. Андреєва та провулку 
Старо-Троїцький, ділянках вулиць Димитрова та Черниховського. 

* Проенmні ро60ти по капітальному ремонту світлофорного о6'єкту, план -
22, О тис. грн., фактичне виконання - 21,7 ТИС. грн. 
• Всn.ановлення "ЛЄ3lСачих поліцейських", передбачено з початку року 140,0 
тис. грн., протягом року ліміт асигнувань було зменшено, що складає на 1 
жовТНJI 60,0 тис. грн. З внесенням змін до рішення виконкому затверджено 5 
місць встановлення вул. Короленка (ринок СБС), вул. Чкалова (маг. Фора), 
вул. Кірова ( Розвилка), вул. М. Лагунової - супермаркет ,'русь", вул. 
Кирпоноса. Встановлено один пристрій вул. Короленка (ринок СБС) -58,6 тис. 
грн. 

* Нанесення доро:нсньої РОЗJJІітки, ліміт асигнувань складає на 1 ЖОВТНJI 185,0 
тис. грн. Факт виконання 150,0 тис. гp~. Виконано роботи по вуJIИЦJIX 
Незалежності, Гагаріна, Кірова, ПJJIJIXопров1Д ~ 1, Кутузова, ЧерНJIXОВСЬКОГО, 
Красовського, Леніна, Франка, Енгельса, Гоголя, .роБО:И по H~ece~ 
дорожньої розмітки по вул. Шевченка будуть ЗакінчеНІ в ЖОВТНІ. Ліміт 
асигнувань буде використано повністю на 100 %. 
* Встановлення дорозlСНіх знак;в на суму 50,0 тис. гри. ~актичне виконання -
43,7 тис. грН. Виконання робіт по приписам ДАІ. ДОРОЖНІ знаки Bcтaнo~eHO по 
вул. М. Лагунової, Димитрова, вул. ЧерВJIXОВСЬКОГО, пров. Старо-ТРОІЦЬКОМУ, 

вул. Красовського. . • 
• Вст ня оz,ІІnод:нсеннл на не6езnечних дUlRННtIX дОРІг, передбачено з 

ановлен "r · . 1 
початку року 200,0 тис. грн., протягом року ЛІМІТ асигнувань змеmпено, на 



жовтня ліміт складає 164,5 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі. 
Огородження встановлено по вул. Красовського. 

• у,''Р'IJf,ан!,я ",а 06лаllll"уваННR зу,,"нок Іnранс"ор"'нux засо6ів план 80, О 
тис. грн. ВІдремонтовано та пофарбовано 34 зупинки. Фактичне виконання _ 
33,4 тис. грн. 
• у,"Р'IJf,ання колесо від6ійнuків ",а огород3lсен. lІU1нхоnроводів, план 70,0 
тис. грн. Фактичне виконання - 70,0 тис. грн. Роботи виконано в повному 
обсязі. 

- Ремонт дорожнього покриття вулиць міста -на поточний рік було 
передбачено 3486,6 тис. грн. (капітальний та поточний ремонти дорожнього 
покриття), протягом року ліміт асигнувань було збільшено. На даний час ліміт 
складає - 3 954,3 тис. грн. Прийнято акти виконаних робіт на суму 2 220,9 тис. 
грн. 

* Каllіn,ал.ниЙ РЄЛfОНn' дОРО3lсн.ого покриття, на виконання заходів було 
заплановано з початку року 1 988,0 тис. грн., ліміт асигнувань на 1 жовтня 
складає 3 204,3 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету затверджено 
капітальний ремонт вулиць - ділянки вул. Черняховського, міжбудинковий 
проїзд МКЦ "Прометей", ділянка вул. Гоголя від Кірова до Осипова, ріг 
провулку Старо-Троїцький з вул. Андрєєва, ділянка тротуару по вул. Вокзальна 

та ділянка тротуару по вул. Красовського, провулок між вул. К. Маркса та вул. 
llaвлова, вул. Поповича, вул. Шевченка. Ліміти асигнувань використано 
повністю, 3186,391 тис. грн., протягом 9-ти місяців прийнято акти виконаних 
робіт на суму 1988,0 тис. грн. (з причини затримки фінансування акт виконаних 
робіт на 1198,391 тис. грн. прийнято в перших числах жовтня). Загальна площа 
виконаних робіт 27,51 тис. м2. 
• Поточний, ямковий РЄЛfонnа доріг, з початку року було заплановано 900,0 
тис. грН., ліміт асигнувань було зменшено, що складає на 1 жовтня 750,0 тис. 
грн. Проведено роботи ПО вулицям Черняховського, Гагаріна, Кірова, Київська, 
mляxопровід ПО вул. Кірова, Чemoскіна, Короленка, IПJDIXопровід ПО вул. 
Кутузова, Андрєєва, Пушкіна. Фактичне виконання - 732,0 (з причини затримки 
фінансування акт виконаних робіт на 17,1 тис. грн. прийнято в перших числах 
жовтня). Загальна площа виконаних робіт 5899,7 м2. 

• • _ Проектні роботи по каПІтальному ремонту m~~ОПРОВОДІВ, з 

початку року заплановано ліміт асигнувань - 250,0 тис. грн., ШМ1т знято. 
_ Проектні роботи по капітальному l!e~OHТY підземного переходу , 
з початку року заплановано 250,0 тис. грн., Л1М1т знято. 
Проектування та будівництво водопроводу по вул. 

Старотроіцька, на виконання заходів заплановано 896,1 тис. грн., 
проплачено аванс-267, 7 тис. грн., фактичне виконання-О,7 тис. грн .. 
_ Програма соціального захисту населення на виконання заходів 
заплановано 400 тис. грн. . 

Закуплено та встановлено 320 газових ШІИТ 1 80 газових колонок на 

суму - 363,7 тис. грн. 

Начальник управліннЯ 
В.О. Морозова 



І J Потреliaу 
ПРОПОSIЩI1', 

BiдnoBiд •• o ДО 
.мDlп Проrp ...... фl •• аНС)'ІІа •• нl •• а 

фінаНСОDОro 

1 2 

Всього: 

MїClo1C8 nporpaмa УІ'Р"маннв 'ra pOJBUТКY 

2008 рік рао ... 
ресурсу 

3 4 5 
Упраміннв ЖlIТJIОВО-КО1W)'ll8ЛЬНОГО господарства 

54184,3 23284,1 
25258,8 

(2416.'
cnецфDад) 

13279,0 896,1 

• " -••• : о· 
, _ . ,.+ • 

8596,7 '. ,'.: <.'.,: :., , 
.. JJ059 .. 7':.· 2486,0 . ;.. ., , ... 

'" 
1 o6aniв .. IT.��Obo-КОМУUDJI.НОro rocnoд&pcтв& 11884,1 

14858,8 
(1486,6-

спецфо.lД) 

11879,4 896,1 
8596,7 ' .' 
2486,0 .:.: І,6703,1 . 

1 роJДШ 
.::r:;:1.i:~ 1!eiёounpyкaiR,iёiiтiiciioro"liDiiдY~:!' .~, :!~;~:'!~~':\' :'H·:;;~OOO,O, ~.::~ !.",' ":·100,-0·.:' .~, :1000;0. : .. ,. ' :... .:. '.::-:: - 1000,0 

Мпа: 3в6езпсчCИIUI рівна надіЯності та безПСЧllоі скс її житлового фон.uy 

•. .. " 
284іl', 

Завдан... Рекон • В~rrPішньобуДlIНКОВИХ інженерних мереж, обладllВІІШІ, ліфтів, покрівCJlIо 
1 1 проекryнннв, моаернЬаціА, за ... lна .ІІіфтів 1000,0 900,0 900,0 900,0 . . ,О 

ПОICВ3НН1СИ виконвнна: ,. ~,:, 
328 328 328 
9 3 3 КUu.КЇcn. ві.аноа. Ліdrri. .' .:::: .. . ... ," ... 

1 2 Рекан ін дахів 

ПоICВ3НИКИ ВIIКОНвнна: 

381'8J1IoHa к-сть хиб 
кШькість будинків на рскон ою 

Вартість 1 м.кв 
Реко •• СІрУКЦін внyrplшпьо6удnнкавus 

1 3 їасенерннх MepelR,6oD.nepHus, проеКПІЇ 
Ipo6om 
ПОIСВ3ИИКИ викоианна: 

3111'1U1ьна К-СТЬ -'б 
КiJu.кicть бу_ків на PCКOНC1YJCЦЇJO 

Ввртість PCКOHCТDYКUii 1 під''i3JIY 
Кinькicть npocкnв 

220,0 300,0 
600,0 600,0 

12,0 12,0 
1,0 1,0 

430,0 430,0 

1400,0 500,0 

294 294 
18 2 

100,0 250,0 
3 3 

300,0 
600,0 600,0 " ~,\~'.: 21J,5 

..• •··•• •• і: О:. 
12,0 
1,0 

430,0 

185,0 285,0 

, 
• :": •• ее ... ," 

294 .~ :'.~~: :::: .... :~ . 
2 

250,0 .. : .. 
:. '. "_ о ••• ' • 

3 ..... *. . . 

16134,7 

16371,0 

О 

146,5 

178,8 

3899,2' 3546.9'· '-
Мпа: 3в6езПСЧСIІІIІ рівна IluіЯllОcтl та безПСЧllоі сксплуl111IIUЇ ЖІПЛОВОГО ФОlшУ 
Завда ••••• : РСКОШnРУКЦЇl внyrpішньоБУДllllКОВl1Х іllЖСНСРlll1Х МСРеж, обладНDllна, ліфтів, по~івСІІЬ 

'nSCoI1'"o 

66,2 

65,8 

. . . . . , 

о 

41 

35,7 



-аГі.і ]Вln:пepn,c .. 6crDC1111". та ralrr. РІМ''''" лІфті •• І 

П0а3иlПСИ ВИXOJIВИ"': 

Slll'lЛЬиа K-ТIt ліФтів 

КЇnЬКnЇФТЇJlВ ~eMOНТ одни. 
8втіcn. ремонт одни 

2 2 Кап. ре",онт шаТРОВllХ дахів 

ПоIСІ3ННIСИ 8HIDH8НIIJI: 

3aranьна K-ТIt будннків 

Юnькість 6уJIИНICЇВ В ремонт DAШL 

Ваотіcn. 1 М. кв., 'rИс. !'Рв. 
2 3 Кап. ремонт M"BКUX aoкpiвem. d 

3aranьHa моща покрїаї 'І'І,с. м.кв. 

Пnоща покрїаї в осмонт 

8asпicn. rpнJ .1. ... 
2 4 кап.. pea'OIIТ ЇIUUR. внутріlllНЬО &УДІІНКОВІІХ 

меРе881& 
ПоD3ИИКИ 8ИКОН8НIIJI: 

3arвт.Ha npcmoкнicn. інжснерних мереж 8 км 

3arвт.Ha прcmDКНicn. інженерних мер_ • 
lремонт км. 

Bapricn. ремоН1У 1 км, ТИСО rpH. 

.Q82000,0 
2000,0 

328 328 
12 12 
80 80 
24 24 

0,85 0.85 
1000,0 1000J) 

190 190 
7 7 

250.0 250,0 
1000,0 1000,0 

104 104 
122.9 122.9 
24.59 24,59 
90,0 90,0 

1500,0 1500.0 

411,3 411.3 

1,1 1,1 

1,36 1.36 

.-2000,0 2000,0 

328 
12 
80 
24 

0,85 
825,0 825,0 

190 
7 

2500 
1175,0 1175,0 

104 
122,9 
24,59 
90,0 

1500,0 1500,0 

411.3 

1,1 

1,36 

:. ,\ о. 586,1: .' 
оо ... , 

" 0,0.. '. 

• • о 

о. 

о 'О 

.- .. . 
, '831.1 о, 

.. -. .. . : . . .. .. 
••• 0. 

, , 
-. О. • ... -
.' 'о :1100 • 
.:. . .. 

.~ .' . 
о· .:.. •• О. 

. 
І. , ~ 

• О •• 

-:..~ .:,' - . .' .. :.- .... .. 
'. - .... .. -;.: '.- ... 
..... .. : .. 

-, 
795,5 

4 
1988 

822,7 

6 
180 

979,5 

12216 
800 

949,2 

321 
295.6 

3'" 
, 

33.3 

9'),7 

83.4 

63,3 
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MIImI: ПWlfЩelll .. аі .... сіл 010 lIDи6удrfIllСО.ИХ ТCnlrтonlA ЖИТЛО.ИХ &Уриxl. 
3 ..... Н ... : КanI11Ul.ИJfА РОАІО'ІТ ПDОЇ3ді., І., дrlТJlЧlfX маАданчикі •• oroOOд*Clllla 

3 І 

32 

Кап. рено.11' ДUПI.UХ та спорт ..... Oд ...... кlD 

ПОlC83нИJCI' 8НКОНвнна: 

381'1J1.на К-1'Іо дім, СПОDТИВних по .ПСТУ 

К-1'Іо СПОРТІ'8RИX та д'u., 8 ком. масності 
K-n. СПОpr1f8RИX та д\м потребуючих з ... інн, 

І DCМOIl'1)' 

Вамість 1 мвllдвнчJsц 'rИс. ПJн. 
Кап. ремонт внутрtши.о lС8_pтu.ии-. м_ 

6УДИ'lкаВ'IХ паоЬдtв 'ІВ ТРотУарів 

ПОD3llИ1СИ 8RКOHВН"': 
31U'1UПoна DJlОща поої3aV 

Ппоща па потребуЄ per..OIIТ 'rИС.М.КВ 

ПпВН08а DJlОща кanі'tIШ.НОro ремоиtY 

Вамість 1 м. КВ .. 'rИс. ПJн. 
3 3 Озe.nенеиив, капiran.Иlln pe.louт 

оraаоaseиив 

ПОIC83RИ1CИ 8ИКОНВН ... : 
кim.кїcть мо поr. • 
8амість l.м.поr. oroDmкi 

DJlОща озenен ... нu •• КВ. 
8амість озen.l м.кв 

4апдш 

1000,0 500,0 410,0 

222 222 222 

8 8 8 
63,0 63,0 63.0 

1500.0 1000,0 875,0 

6,7 6,7 6,7 
1,15 

470,0 

875,0 

· ... .-. } 

· "601~.-·. ". 

.' ... 

• ф" 

... 
'. о' ••• 

. ....... 

· .. 
' . 

. : .. 
" 

'-. '.-' 
•. '. - -:: :,о_: . 
, . .. .. : ". . ,:'; : 

., . . '. . . . " 

279,0 59.4% 

6 
46.5 

871,7 99,6% 

51681 
017 

. 61.41.1' , .• - , . . .; 76 7%: .... . . ' ,5768,8 '" .'. .' 
Маа: Забезпеченна IIВneIКRoro технічиоro стану оБЄПЇ8 бnвroуcrpoю .Iic:rв, створенна КО.lфоРТНIIХ умов ПРОЖІІВанна в .Іісті. 

Завдано: УТРИ.lанна доріг. caнiтapllD ОЧИС'1'ІСІІ, прибllРанна теРlnoрііі, обcnyroву&анна мзо. niквїдaцїJI пiдtonnеина, С8JПКOве офор.шеина .Ііста 

4 1 Ув •• м_ннв Aopir 1530.0 955.0 935.0 935,0 .. :: 381,0. , 381,0 40-' . 
ПоIC83НИКИ внкоианна: · . : .- .. ',. . . .. -. . .. 
ЗIlJUl,НВ DJlОща 8ИnИЦІо тис.II.КВ 560 560 560 . , · :'.: .... : .. '.. . 560 
DJlОща утримав. тис •• І.КВ. 460,0 460,0 460.0 .' , ' ... 460 

L-_.J8Dpricn. І м. uJ ірИ 3,3 2,17 2,17 · . . 0,82 



- ,- - ,,' - . - .. -~ 4 ~ ,-.,. ••• ,..,._ ..... • 1 __ 4011.8.0.0 .... 00 1"0.0 1 .. 00 -- ,ea&182.9~' 1.Ci4.~ --_\ ., .. .,. \ 

7 [ПI8D:JНI._ ."IffJII8IJUf: :;,~~n~!',1"f:!:\i~ , \ 
І ІІІІ0 .... ПD'Ю'IDIIН.urм.JaI. 1000 1000 1000 :~~i;;. "'. ·.~::,·;~т:~tn~ 500-,-0 , 

•• Р1'ЇС1'Іо J)JнlM. кв 1.44 r:1·"~·;.f."~\·\~" 1'fjlL1 10 
43 Ма ... Ь08аие пр .. 6 •• ра ..... тер.rroріВ міста 1920,0 770,0 1120.0 1120,0 '~,: ',і 134f1;f7;:~:;f: 1346,7 12.0.3% 

до ....... вУJIИЦIt км. 76,0 76,0 76,0 f ~~: ,~~ ::~jl :.;~~!;~? 46.2 
вaJJI'Їcть npиб 101. 25,0 25,0 25.0 .0:-: :: .. : :. ~~. -. :::!:~1~; 15,0 

44 УтРпмаиIUIlCllllдОВПЩ 310,0 215,0 215,0 215,0 ' 1;::~ '75;Є t;. ії;; 175,6 81,7% 
ПОIСВ3ИИКlI ВИКОИВИIUI: t .~. :' ... е i·._·~ і:; :.~ 
IШОЩl1 КJlВдОВИЩ (ra) 34,32 34.32 34,32 

, , .. ~ .. , ,~ 
34,32 ..... .,' .. " 

ваР1'Їсть І (ra) 9,0 9,0 9,0 
, .. : ., ... : 5,12 .: о.: ОО • 

" 

45 Сан. ОIlПcr., ВІІВЬТПВ, та рідlCllХ С1'ОКЇВ 400,0 360-,0 35~4 359-,4 "288,7'" , 288.7 80,3 
" 

ПОКll3ИИХИ ВИICDНВИIUI: ,.- _ .... 
ОБCJII'И вивозу 1000,0 1000,0 1000,0 

, .. .. ., 
7800 ' - -

Bapricть 1 м.kYб 40,0 40,0 40,0 ,. ," 
330 

46 06CJ1Y1'Oв~аIIИR alqac з10 120~0 1000,0 1070,0 1070,0 " 860,7': 765,2 71,5 .. 
ПОКll3НИКИ ВИICDИВИIUI: 

, 
_. 

, . --
кіт.кїсть свїТJlcnoчоlt В од 3900,0 3900,0 3900,0 

" 
о :: 3854 

BaPtЇcть обс. 1 світ.ncnoчки 0,3 .. ' , . 0,2 
47 Еаекrpоеиерr'ЇII 220,0 220,0 360,0 З60,0 , ,:192,3 , 189,3 52,6 

ПОКll3ИИКИ ВИlCDНВИIUI: 336,7 336,7 336,7 " 
, , . : . "': 

кiJlloКЇcть ICвaтJrDA 300,0 300,0 300,0 . :.. , .. 1118299 , . . ... :. 
. варПсть 1 квaтr 0,1 0,1 0,1 ... ; .. .. ~ о·. . " 0.16 

48 Пере"чУВ.ИИR ВОА ЗО,О ЗО,О 50,0 50.0 ' • -::' '1;5, ',. ~::' 1,5 ЗО 
ПоКll3ННІСН ВИlCDН8НIUI: " , - -.. ~. .. .': .. _::':.- : 

обctII'И п~ .. 1СИ ВОАН 1500,0 ,. . . .. 
45 .. " 

, 

BaDТЇcть 'ПІс. м. куб 20,0 ..... : ... ; . .::~ .... 33,3 
49 ПоeJIYПI па ПРІ.ВОмУ ПРОМSnIIВОВІІХ стакїВ 15,-0 15,0 20,0 20,0 : 11,5: " " 11,5 57,5 

ПОКll3ННІСН ВИІСОНIUIНJI: : " 
... 

" 
обclm перекачки води 'ПІс.м.ку6 100,0 100,0 100,0 , 54.74 
BaDТЇcть 1 'ПІCUІ.ку6 0,2 0,2 0,2 ' . , ,. 

0.21 .. , 



, .uar200.0 160.0 
І IЛОIflDllllItI • • "ка • .." ... : 

1300 1300 
B8DТЇcn. 8Їдn08Y І ТВ8DНИИ 0,2 0.2 

.. 11 ПоJtО8.ИИR &аРfaи.а 110.0 110.0 
ПОКІІ3ІІИКИ виlCOИIlllU: 

кim.кiCТlo виnааків 270,0 270,0 
B8PtїCТIo 1 випадку 0.7 0.7 

4 12 C1UlТlCU8. офорашеИIІR "IЇcra 440,0 220,0 
ПОIC83НИJCИ ВИІСОнвиu: 

кiт.кїCТlo вулиць та ІШОЩ 10,0 10,0 
BaPtїCТIo одиниці 0,55 0.55 

4 13 IDIn"aменнв 140,0 85.0 
ПоIC83НИКИ ВИІСОНIIIIU: m-кУб 
BaunCТlo 'l'Ис. м-КУб 20,0 20.0 
Обсаг вUuca'ІУВВИНR Всти 'l'ИС.м.КУсі- 7.0 7.0 

4 14 O&CJIYI'D8Y8 ••• HR МАФ 360.0 160,0 
ПОlC83ники ВИІСОнвиu: 

кin.кїCТlo стиниць 2250,0 
Варт. yrpИ.1 один. 0,16 

4 15 ВcraНОlUlеи •• в нов.а МАФ 1000,0 
кin.кiCТlo одИНИЦЬ Шf. 2000 
lварт. yrpим один. 0,5 

120,0 120.0 -
1300 
0,2 

110.0 110.0 

270.0 
0,7 

270,0 270,0 

10,0 
0,55 
85,0 85.0 

20,0 
7,0 

250,0 123,7 

. .... .~ ........ - '" 
••••• ',1 .: •.• ~ •• ~:. ... :~ .. 

. ;~~·:'.165I8-. ':.: 
.,..' ~: .. !.::~ .... 

:: : 
...... .. 

.:' .' :.ї-

.. • е .• 

..... ~ . 
. :.-., . ." .: ': 
. "123,7 ~ .. 

". 

'.,. :,.-;". ~ .... '.' 

•... ::. О ".' 
: .~. ; ... 

sg:s\ 4,9 \ 
1 1 

2в6 

103.4 60.8 

131 
79 

165,8 61,4 

10 
166 
51,3 60,4 

44,6 
1,51 

123,7 49.5 

298 
034 

о о 



~;, •. . .. "eJI''',", ~ ... ,.ї. МАСР ~'I. ,,,іа,,. 

n .... ..:- , IUТ. 

J 
.. 11 r ... ;,.", ........ A 

~.rPrr·. 

' •• epes3l0 
.:, .:. 

:.~ 

... 

51 ,38 .таАекор. 

52 ...... vi. . •. місць 

...... ..:.. 111Іс, мо кв 

... 1 МoКВJ rpl. 

1 ОдИН. 

54 ... 
11(;, .:. 

10ДНН. 
55 111, : lСІІУ&та .•. 

1 М.ІСІ 
I~. , МОЩІ. М.КВ 

"500,0 -

10 
_5О,О 
200,0 

,- -------т----у-----.- ..., --т------т::~ •• 8j1г---·-IQ', 
500,0 500.0 500,0 1~1:~!A1~ 391.0 

200 200 200 

t-: ~:-~,... 260 

I(~~:~ .~; i~:': ;'-:::,.. 
~':';~~I;;1H'" .::, t~ 
;. ~~i;::~'::':~~ ~:'": ::, ;: 

64.8 32.4 

п ......... 38 деревами,.. кyuuu.t'r.ltornq за квітниками, УJlIlW1)'88НИ' J'D3oHiB та КВЇТНШСЇВ, cuінНІ д.ерСВ ТІ1lС)'Щі., .'L!llUlCИJIІ дс:рс:а 

1200,0 

440,0 
2,7 

1230,0 

430,0 
2,16 
375,0 

.QJ. 
1250,0 
45,0 

4,0 
11.3 

650,0 

0.2 
3250,0 

1200,0 

440,0 
2,7 

1000.0 

430,0 
2.86 
.55,0 

45.0 

J~tO 

440,0 
2.7 

750,0 

430.0 
2.86 
80,0 80.0 

45,0 45,0 

499,0' 

.~ 

І·.... : 

_:~"~~7 -.. ~. . 
І'" ":':; : .' 

:f._-' -':._ 

. . 
. 

. 
.' 

'18~ . ..... 
.' 

~ 

': '. .l 

,О .. 
І", •• : '. 
І;. • ... _.: _. 

'.~. О' ~. • . ". 

689,8 

1461.8 

440 
3.33 

.509,7 

430 
1.19 

4. 
.4,01 
О 

3$.9 

- -. -"31.5 
.. 

41.8 

І.... ltDрожніх :nmкiB, )'1'p11.IUIII світnофорів. I.UНCCCIIIII дорожньої розr.lіТІСІI, ВCТlUIОanснИJI npllcтpaїB .r. 

руху 

, 



І ""'350,0 223,0 - '\74';9\ 
/ /ПОa:JИНJCII ."ІСО ........ : 1 

18 18 18 15 
B8P1'fcn. 06c:nyтoB J св'тлоф 19 19 19 11.88 

6 2 POJIIO&_ ае".п ОllnИ. дОIl ..... ІІУХУ 60,0 60,0 53,0 53,0 317 59.8 
ПОIСІІ3НИ1C1f викоиан ... : 

3 6 
BaPtїcn. 1 схеми 5.29 

6 3 BcralloвaeHНВ" аeJaЧUX пмlцеRсысІх" 300.0 140.0 60.0 60.0 80,0 &8.6 
ПОКl3ИИ1С11 ВИКОН8НIUI: 

КiJn.ICЇc'nt ів 3 3 3 1 
B8Pticn. 1 ПJ.Jиc:tpDlO 75,0 75,0 ,:' ~ . 

6 4 Наllесени. дОР ...... оі РОІМincu 150,0 150,0 1850,0 1300 55,0 ,. ,150.0· .. 1&0.0 81,1 
ПОКl3ИИІСИ ВИХОИ8НН8: -.: 

15 .-..... -Оо '.о.о. 11 
BapТЇcn. 1 ВУJlиці 10,0 .. ' '~." .. 13.6 

6 5 BcrallOL ДCIP~ix Sll_кi. 50,0 50.0 50,0 7.7 ZЗ.0 --, -·37.;1 .. 32.1 
ПОКІ3НИКН виконан ... : .. :.... .. .. :. ' . ., 
Кinькіcn. ,иudв 166 -. '.- .. 47 
Вартіcn. 1 ЗИІІКУ тиСо I'J)!I о,з 

... . .. . 
'а" .. .. 0.69 



ПОJnl3Н1'Jaf ВНІШНВІ'''': 
кbrькїcn. світлоф. 06aniB nepexpCC'I'JI вул. 
ВВрТЇcn. І світл. 06ЄJC'1)' 

'7 Bc:ra1L arapaд8eIIHR на не6uп.дїЛRНIСІІХ даріг 
ПОКВ311ИК11 ВIIICDН8ІІ1UI: 

IДов .. ІНВ в 'І. nor. 

l88Р'І'Їcn. 1 м. nor. 

'8 Утриманнв та а&лаш.:synинак транеп.3аеа6ів 
Поквзники ВИКОН8ІІ1UI: 

Bap-dcn. o6cnyr. 1 зупники 
ШлпопроваДl1 (утрИМIІНИВ, 311Міна та 

6 9 8c:raHaueHB ксшееа81д6іПНllків, аПРОД1Кении 
тaanap'J/a 

610 

ПОКВ3НИКИ ВИ1CD118ІІ1UI: 

До ... ІНВ IWUIXOnpoBoдiв. 101. 

BBpТЇcn. yrpHMВIIIUI lкм 

ПраеКnlі ро60'П1 та IСІІпinш.НIIП ремонт 
евir.nафарноra 06"ony 
Поквзники викон8IIIUI: 

Кiт.кicn. C8iT~HIIX об"еmв 

B~cn. свіТJI~НІІХ 06"ааів 

Мna: 

3IU1Д11HI .. : 

7 1 Кап. ремонт доріг 

Поквзнихи ВИКОН8IIIUI: 

Плаща JJCMOН'I)' ТИСО м.кв 

BBpТЇcn. peмomy 1 t-I.ICВ. 
72 ПатаЧНllіі, RМкавих ре_IОНТ aaltir 

ПОКВ3НИІСН ВІUCOНВНIUI: 

Плаща PCt.IOmy ТИС. м. КВ. 
ВВрТЇcn. PCt.IOmy І , .. кв. 

І .I,JII' 150,0 
-- - - г------ -- - - .., - -

І 

ISQ,O 
220,0 200,0 1650,0 

440,0 

120,0 80,0 

24 
5,0 

100,0 70,0 70,0 

3,1 
32,2 

22,0 22,0 

1 
32,0 

За6сзпеченlUI 6сзпечних. 6С388~iilних умов УЧВСНІІІСЇВ aopmкньoro ...Р.}"С)' 

- -~~~' ~'!i. '. o_,.~o. ;. ~.~ 
::- •. ""O.o~~ ....... 0 

1650,0 '.-:; .~.~! ·~n' 2i~'a 
• " •• ' • .,. •••• ;< iltII 

О. • .. •• :. 

80,0 о' . ! :" :':28;0 
,. - .. ., -

о 
, 

: , .' ., .. -.. - : , 
. . ... .. .. . 

70,0 
: · . - ; ..... .~. 

'70,0 
-

~ • 
. -

.' , 
'0 , .2~,7 -

'..:! • . :: 
- '0' . :. , 

о' 

,'21,7 

~\ 

о 

164,5 

440 
0,38 

28,0 

24 
1,16 

70,0 

2,461 
28,44 

21,7 

1 
21,7 

99,7 

35 

100 

98,7 

~486,6 . 2088,6 . 222q,9'.' '.' 
• '1461,7, .:. 247,2' .' '500,0 . ' ..•. ·~8~. ' . 

· ' 
Квnham.llиR та поточниR рсмонт доріг, WJUIXOПРОВОДЇВ та підзс:t.IНИХ переходів 

1500,0 1988,0 3204,3 1736,6 
1467,7 

10L8 10,8 10,8 
0,13 0,13 0,13 
800,0 90~0 750,0 750,0 

5,3 
1,5 

..... 1.351,3:, 

.,' 247,2 ;00. 
: 
...... 
,. ,. -. 

732~ ,. 

1488,0 
500,0 

15496,0 
0,13 

732,9 

5899,7 
0,12 

62 

97.7 

, 



~~~ 
.". _ .. ь.п."ОПІ РUlО'nY .... 

500.0 0,0 - 500.0 -
~ 

Ікм 
_ • __ a6c:reJnJ'lUI, та праекr 

300,0 О 74 .~" _ •• пlюемнаl'O переходу па _ул. 
':3 

І ..... l:::.:;'~ ,~.:.~.~ 
IKi"L":'-- .: _І, 

~ . і--". • - .~ ••• ', ' 

300,0 "~"":'" І • ,'! 

I·ij, .' 

''О. ". I·~·.~-_-'-'-~ _~.-
-, .. ;.:r_7 ... i~:·.,;·' ~·~~~Ii,~:;".:.;;·~"I·· ;;: ~.~:.::: ~:;896,1 .. ::.I·::'·.o. :'., '::. ,~БJ ~ . -. ...... . ..' :: "267,21' 

1 ....... - t міста 110: _. 'nLI'UV. nocnyr 
',,", мереж .. ,. .... n .. unuua 

8 1 .... ------ та 6уАI_IIIЩТ8а _аАапра_аАУ 
,п; 8Y'n.-" _ •.. !, 896.1 896,1 896,1 

о· •• : '-". 

·':: .. ··267" 
:. : .. 

- ., . ' 

\ 

о 

• • .' : ,,;' І" ~ .' -.. :' 
.U,-' ~ :.. . 

~5!J,0 , '. .. 356,5 .' - .3&3.7 :. :90,9. ... .. .. 

400 _50,0 
1,0 

--
Иа'lDJlЬВDК1'ЖКГ 

350,0 
- г' $0;0 
_ .:' ,', .306.5 

____ . t:' .. 

в.о. МОРОЗОВD 
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