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. Про затвердженНJI «Програми захисту І 
СІл~ськогосподарських угідь та земель на території 
МІста Бровари Київської області від підтопленНJI 

в 2009-2015 роках» 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 08 травня 2009 року N!! 231, з метою реалізації в місті державної політики 
у сфері захисту сільськогосподарських угідь та територій населених пунктів 
Київської області від підтоплення, створення сприятливих умов для 

житrєдїЯЛЬності населення, впровадження природоохоронних заходів для 
запобіг8ння, ліквідації та мінімізації збитків від проявів підтоплення, відповідно 
ДО рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 26 травня 2009 
року Н!! 244 «Про схвалення «Програми захисту сільськогосподарських угідь та 
земель на території міста Бровари Київської області від підтоплення в 2009-2015 
рокаХ», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року 
Je 160 «Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення 
теРиторій вмістах ї селищах України», Постанови Кабінету Міністрів України від 
o~.07.2006 року N!! 901 <<Про затвердження Компл~КСН~ї пр~грамиоо з~сту 
• С1JIЬСLkИX населених пунктів і сільськогосподарських УГІДЬ ВІД ШКlДЛИВОI дll води 
ва період до 2010 року та прогноз до 2020 року», згідно ст. 209 Земельного 
кодексу України, керуючись ст. ст. 12, 17, 22, 55 Закону Укр.~їви <<Про ox~poнy 
земель», керуючись пунктом 22 стапі 26 Зако~ Y~aI~ <~p.? МІсцеве 
С8АfОВРидуВання в У оо ї» враховуючи рекомендацll ПОСТІИНОІ ~OMIC~I з ~ 
соЦі' аьу КРаІН , ИТТl'V бюджету фІнанСІВ та ЦІН .... оно-економічного та культурного розв ."J" , 

БРоварська міська рада 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Зат сільськогосподарських угідь та земель на 
teplIТo .~ер~ти «П~ограму .. захиС;>' б ті від підтоплення В 2009-2015 роках» 
( .. __ . РІІ' МІста Бровари КиlвсЬКО1 о лас 
WUl1np' І • 2. ф' . ОГРама), ~o додаєтьсЯ. оо . кої ради здійснювати фінансування 
nporpl1faвcoBOМY управлінню БроварСЬКО1 Мl::ь в БJоджеті міста на відповідний 1&0 амн в межах затверджених асиГНУВ 

Ц){(етний рік. 
с ~ ,. :' : .1 
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3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми; 
3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управлінню економіки 
Броварської міської ради. 

4. контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Руденка В.В. 

виконуючий обов'язки міського голови -
секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від J,f. ()І: ~. 

~,.. 

Н!! -I1i~ -65-l)!J 



ПОДDІІІІЯ: 

НачальнИК . 
відділу капітальноГО БУД1вництва 

погОДЖЕНО: 

Заступник 

міського roлови 

Начальник юридичноro відділу 

Начальник фінансового управління 

Виконуючий обов'взки 

начальника управління економіки -
заступник начальника 

JI!I_---M.M. Ждано~ 

R+-- В.В. Руденко 

І.Г.Лавер 
----=~--

щ' С.п.кОВPИn 

_--f,!а.,ІС.IV~ __ т .Г.ПоліщуК 

Начanьник загального відділу 

Голова комісіі з питань 
соціanьно-економічного 

~~_. __ H.I. ГНаТЮК 

та КУЗlьтурн~го розвитку, 

бюджету, ф1Нансів та цін 
---.-uJI.JU.I---

А.В. Бутса 



О. 

ПРОГРАМА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 

Броварської міської ради 
відrU()f.()РN2{1,/.J -6і-ОГ 

захисту сinьсы�огосподарськихx угідь та земель ІІа теРllторіі 

міста Бровари Київської області від підтоплеJlllП 

в 2009-2015 роках 

м. БроваРl1 

2009 pilC 



І. ЗагаЛЬІІі ПОЛОЖСІІІІП 

Програма. р~зр.облена на основі Комплексної програми захисту сільських 
НаселенИХ ПУНКТІВ І СІльськогосподарських угідь від ШКl·Д1ІИВО·I· д... . 

11 вод па пеРІОД до 
2010 po~ та прогноз до 2020 року, затвердженої постановOlО Кабінету Міністрів 
украіни ВІД 03.07.2~06 Н!! 901, Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення 
теРllТОрій в містах 1 селищах У Ісраїни, затвердженої постаНОВОIО Кабінету Міністрів 
УкраїнИ від 15.02.2002 Н!!160, Закону України «Про охорону земель» (ст.ст. 12, 17, 22, 
55,209) Земельного кодексу У Ісраїни. 

Прогр~а з~сту ~іЛЬ~ЬІсо~осподарських угідь та земель на території міста 
Бровари !(ИІВСЬКОl облаСТІ ВІД ПІДтоплення в 2009-2015роках (далі - Програма), 
спрямована на реалізаціlO в місті Бровари державної політики у сфері захисту 
сinьськоroсподарських угідь та земель на території міста Бровари від підтоплення, 
cтвopeВJU1 сприятливих умов для житгєдіяльності населення, впровадження 
природоохоронних заходів для запобігання, ліквідації та мінімізації збитків від проявів 
ПЇДТОмення. 

За даними Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції, спосетерження за 
рівнем грунтових вод річки Осинка, Яlса протікає на південному сході міста Бровари, за 
період 2008-2009 років зафіксовані глибини залягання грунтових вод з діапазоном від 
04-до 1,5м .. 

Крім того, зміна в місті інженерної інфраструктури, пов'язаної з інтеНСИВІІОIO 
забудовоlO поіменних та прилеглих територій: масиву Оболонь, І О мікрорайону, 
призвела до різкого зростання антропогенного навантаження на річк.ов! екоси~еШI, 
1'руНтові води, внаслідок чого погіршилися умови пр~ходження ~aBOДKIB І, як наслІДОк, 

- зростання збитків від шкідливої дії вод. Тому наВІТЬ незнаЧНІ опади призводять до 

значних паводків та повеней. . 
Площі затоплених і. підтоплених сільськогосподарських упдь T~ земел~ 

теРИторії міста Бровари зросли в 3-4 рази. Це призводить до несприятливих, а lНКО~..и, и 
небезпечних для житгя людей умов: до погіршення стану забуд~~аних теРИТО~IИ та 
санітарних умов проживання ЛlOдей, зсувів, просадки, деформацll споруд, будІВель, 
пЩзе.n. х насаджень заболочування, повторного засолення 

"UlИХ мереж, вимокання зелени , . . 
rpYJniB, забруднення води і грунтів, заболочення значних ДІЛЯнок зеМЛІ, розвитку 

небезпечних геологічних процесів. 

п. СучаСllНЙ екологіЧllllЙ СТВІІ м.БРОВВРII 

. . . но-східній лівобережній частині Київської 
Обпа .MICТ~ Бров~ри знахо~~я в ПІВ:: _ це «водні ворота» столиці України. Яlс 
св'l СТІ на ВІДстанІ ЗО км. в1Д МІста ки . ..-D"" і до «розвилки» історична частина 

А'іать кр .. нтру «старого МІСI.",' . 
Бро . аєзнавЦІ, ВІД це бі оточена навкругИ Р1ЧКамии, озерами 1·а 
3а6 ваРІВ Знаходилась на невели~ому паг?р , ологічна характеристики міста Бровари 
3!t~ OJtОчеНОIО місцевіСТ10. ГеОЛОГІчна та Г1Дроге .ста Києва У Техніко-економічному 
oo,JНаЧе· • НДІ. жпроеJ(1') МІ 
06Гр ІІІ ІНСТИтутом «УІСР ІН .. ізвціїта очисНИХ споруд: 

УІіТУваННІО будівництва ДОЩОВО1 канал 

2 



грУНТИ: грунти, здебільшо дерен б· .. 
, 0- ОЛОТНl та дереНО-ШДЗОЛИСТI з ознаками 

яВJUlИшкового зволоження. Занижені площі заЙМ!lIО Ф . .. ~ ть грунти З отор ованим веРХНІМ 
оБРІЄМ, ПО~(НІС:Ь яко~о. до~ягає 1,8м., грунтова вода зустрінута на глибині 0,2-2,Ом 
від повеРХНІ зеМЛІ, сталІ РІВНІ зафіксовані на глибині О 05-1 8м 1· •• 

ПДРОГЕОЛОПЯ.. . ." в Д поверхНІ зеМЛІ. 
. у ГІДр~геОЛОГІЧНОМУ ВІДношенні м.Бровари знаходиться В 

кеспр~ливИХ. YMOB~X. У м~жах МІста поверхневі потоки, що здатні прийняти очищені 
дОЩОВІ води, ВІДСУТН.І. ~o П1вд~нної окраїIІИ міста примикає великий болотний масив, з 
JlКO~O в 2,4КМ. заХІдНl~.е МІста бере початок безімеНIІИЙ струмок, який служить 
ПРJilfмачем мелlOраТИВIІОІ системи. Джерела, підземні річки, паводки УТВОРIOІОТЬ в 
Броварах ПЛИВУНИ. 

З кілЬІ(іСН~ГО обліку земель В межах Броварської міської ради (довідка відділу 
замельних реСУРСІВ м.Бровари: форма 6-зем ) площа земель міста становить 3400, ОО га, 
звих: 

- землі сільськогосподарського призначення - 525, 4206 га; 
- землі резервних територій міста - 82, 9782 га. 
Із загальноі кількості земель сільсы�огосподарсьІ(огоo ПРllЗllачеllllЯ 

підтоплено у місті БроваРІ! S03,OOra. 
як наслідок затоплення і підтоплення частини вищезазначених земель є 

заболочення rpYНTiB, змив гумусового шару, замулення верхнього горизонту 

нероДІОЧИМИ amовіально-деЛІОвіальними наносами, вимивання корисних мінеральних 
tOJIей, мікроелементів з продуктивного шару фунту та 

інші негативні явища. 
Згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК-019-2001 

затвердженим і введеним В діІО наказом Держкомстандарту України від 19.11.2001 
року Н!! 552, ситуація В місті, за вищеприведени~. озн.аками, . КJIаСИфі~ЄТЬСЯ, як 
надзвичайна ситуація природного характеру у Р~ЗДІЛІ «ГІДРОЛ?ГІЧНИХ ПРІСІІОВОДНИХ 
Н~вичайних ситуацій» за кодом 20480 «Пl~ВИЩ~Н~ РІВНЯ rрунтових .. ВОД 
(ПІДтоплення») (відповідно дО СІПП 2.06.15-85)( ДOBl~a. BIДД~ з питань надзвичаиних 
СИТУацій та цивільного захисТу населення БроваРСЬКОI мІсы�оІ� ради). 

ш. Мета Програми 

М П ахист сільськогосподарських угідь та земель на території 
етою рограми є з . ... . . 

Міста Бр тr •• •• •• б ТІ· Вl·Д ПІ·дтоплеиня МІНІМІзацІЯ заподІЯНИХ П1ДТОІШенням 
овари А1'1Iвсы�оІ� о лас " 

зБU--:в су УЗГОПVl'ених і взаємоПОВ язаних природоохоронних, 
ЩАІ , впровадження комплеІ( ,.,.,... . .. 

npaвoB • • aцIН· "но-техніЧНИХ та ІНШИХ захОДІВ, ЯКІ детально 
ИХ, еКОНОМІЧНИХ, органlЗ . . 

РОз Раб • еалізації Програми на ПІдстаВІ Земельного кодексу 
ЛJПОТЬСЯ на кожному етапІ р 

Уkpаїни З У.. П о охорону земель». , акону краІНИ « р збалансоване забезпечення потреб 
Система заходів буде спрямована на .. . 

ІІаcenе сільськогосподарського призн.ачення, захисту ІХ вІД 
забр ння у земел~них pec~cax та створення еколопчно безпечних умов 

:Уднення, заСМІчення, ПІдтоплення 
Про_аная. 

IV 3авдаllllЯ ПрограМl1 . 
• . на проведення першочергових неВІДІОІадних 

З8)( • Завдання Програми сnpямован~ угідь та земель на території міста Бровари 
ОДІв по захисту сільськогосподарсь З 



від підтоплення на 2009 -2015 роки , обсяги фінанс . 
Додатку до Програми Перелl·К . ування розБИТІ за роками наведені у 

І . захОДІВ на відпов· .. . Ф 
затверджуєrься Броварською міською радою. 1Днии РІК ормуєrься та 

v. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування заходів програми за . 
здійснюєrься з урахуванням його можливостей ~:X~~K КО?ПІВ місцевого бюджету 
коштів JП(і надходять у по я. ритетlВ за рахунок використанНJJ 

б ' Р дку ВІДШКОДУВання втрат сільськогосподарського 
виро ництва. 

• Об~RГИ коштів ДЛR реалізації ПрограМl1 
ЗDDІ~ТУ ~шь~ького~подар~ысх угідь та земель на терн ~.. Б -.. . тор •• M.~a роварll IUI.B~ЬKoi 

оБJJа~т. вІД ПIДТОПJJеННR в 2009-2015 роках 
(ТПСО гРІ'.) 

Джерело ~cьoгo: в т.ч. за роками 

фінансування 2009-
2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кошти, які надходять у 
ПОРJlДКУ відшкодування 

4935,53 965,00 
В1рІТ 

957,88 620,0 620.0 620.0 620.0 532,65 

сільськогосподарського 
ВJqxЮНllЦТва 

VI. Очікувані реЗУJJьтати реaJJїзаЦJЇ Програми 

Вихонання комплексу заходів щодо ліквідації шкідливої дії ВОД дозволить: 
- ств.~рити умови ДJIJI безпечного проживанНJI населеИНJI; 
_ здІйСНИти заходи ДJIJI запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії ВОд, які 
передбачають комплексний підхід до будівництва захисних споруд, ВКJПQчаючи 
поліпшення екологічного стану водних об'єктів; 
-УСУНУТИ причини, що впливають на формувания катастрофічних паводків; 
-. змевmити матеріальні збитки В ~аселеному пувкт~, ~ироБНИЧИХ об'ЄІС1'8Х і 
СІЛЬськогосподарських угіддих внаСЛІДОК затопления 1 ПlдтоплеННJI, паводків і 
повеней· , 
-ВИКонати заходи по забезпеченню відводу побутових та зливових вод; 
-~орити сприятливі умови ДJIJI розвиткУ інфраструктури міста; . . 
_ ВІДНовити функціонування природних дрен, дренажних систем 1 споруд ІНЖенерного 

захисту територій міста від підтоплеННJI; . 
-~О~JIДкyвати та підтримувати в належнОМУ СТанІ пов!§'!~~ 
- Л1ІСВщувати наслідки підтоплеивя на за?УДОВIа:.НlQr«I~~~~~ 
що належать до зон надзвичайних ситуацій та Пl.1lМQnrpU: 

Вихонуючий обов'язки міського голови 
секретар ради 
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І.В.СапоЖkО 



----- Додаток 

до ПрограМII, затверджеllОЇ рішенням ----
Броварької міської раДl1 

. від 28 травня 2009 року Nf!~;-of-p.r 

Програма заХlfСТУ 

сіJIьськогосподарських угідь та земель на території 
міста БроваРІ! КІІЇВСЬКОЇ оБJIасті від піДТОПJIення в 2009-2015 роках 

.......... _., ... 
3.авдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари. І-ша черга: 

1 дітІнка від вул. Возз'єднання до вул. Осипова 
Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених районів міста Бровари 

Проектування та будівництво Обсяг План на План на ГІлан на ГІлан на ГІлан на ГІлан на План на 

водовідводу дощових та талих сЬінанcvвання 2009 пік 2010 пік 2011 DiK 2012 DiK 2013 DiK 2014 DiK 2015 рік 
вод по 10 мікоорайону 2020,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 220,5 

ПокаЗНllКИ Вllконання 

Загальна ваnтість 3574.50 
Освоєно на 01.01.2009 noкv 1554 .. 00 
% освоєння 43 .. 47% 
Початок Dобіт 2 кв. 2007 
Закінчення nобіт 4кв.2015 



І IЗавданнв: ПроектуванНJl та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" в м. Бровари (1 етап) 1 
2 Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель 

сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини міста Бровари 

Проектування та будівництво Обсяг Планна План на План на План на План на План на Планна 

водовідводу дощових та талих фінансування 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

вод по масиву "Оболонь" 2232,15 320,00 320,00 320,00 320,00 .- 320,00 320,00 3 12,15 
ПокаЗНlfКlf виконання 

Загальна вартість 5025,30 
Освоєно на 01.01.2009 юокv 3379.2 

, .•. 
. % освоєння 67,24% 
Початок робіт lкв.2006 
ЗаюнчеННЯDобіт 4кв.2015 

- -

-- -------------------------------------------
Завдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари. 2-га черга: від 1 О 

3 мікрорайону, по вул. Осипова вздовж залізничної колії ділянки очисних споруд у ІІ житловому районі 
Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених районів міста Бровари 

Проектування та будівництво Обсяг План на План на План на План на План на ПЛан на План на 
водовідводу дощових та талих фінансування 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік І 

вод по 10 мікрорайону 690,00 345,00 337,88 
ПокаЗНlfКl1 виконання 
Загальна вартість 690.00 
Освоєно на О 1.01.2009 року О ~ ~ ~ р ~ 
% освоєння 0,00% ~ * 'O~..Q..' :".p~ 
Початок робіт lкв.2009 'І tii ..• v r..-;-:, ,а- * ~ 
Закінчення робіт 4кв.2015· ~ :s:1 ILJJf,f//lБ 01 

~~~~ " ... ______ ~_~____. - ~.~i} -- . 



llОДDІIІIЯ: 

Начanьник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОД)ІСЕНО: 

Заступник 
міського голови 

--7/-7'I/Іі~~~ ___ м.МJкдаIlО8СIJt\Jfjj 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ 

BIДД~~ .. ~o~!~~!к2!:~~~~B~~ЦTBA 
ФаmJчиа адреса: 07400, М. Бровар .. , Кlfївськоі област· ' Г araplHD, тел. (294) 5-32-49 тел/факс S 21 37 І, вул.. PYWCBCIaKoro, 2 

t - - КОД 22202690 

= 
Biд~"~~~'!'! .. "1:1.. ..... YJ.IИ /or--) 
На N2 ••••••••••••...•... В1д ...... v. .. ()ІІ.t!j!.. 

~ _. ~:A6 1.J1 ~~ВиконуючОмУ обов'язки міського 
~ .. .. p.JИ/ голови - секретарю ради 

~ )1р. Сапож~ І.В. 
Про ВКJlJочеПНR ПllтаННR І ~ ,., - ett1;. р ., 
до порядку денного М t:/ () 
Броварської апської POДII y-vO • r О J JJ' fj/J . 

Шановний Ігорю ВаСИJlЬОВИЧУ! 

Відповідно пунктом 22 cтaтri 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Украіні» прошу включити до порядку денного виконавчого 

комітету ~р~В~Р~ь~Qї.МісьКої ради питання: 
_ Про заітверджеини <dIрограми захисту сільськогосподарських yriдb та 
земель на території міста БроваРІ! Ки,всько, оБJlасті від підТОПJlення в 
2009-2015 роках» 

з повагою, 
Начальник відділу 

ВIIК. Тураиська Г.Б. 
Тел. 5-21-37 

М.М.Ждавовськuіі 

, 
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