
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження ПрограМl1 забезпечення 
пожежноі безпеки будинків піДВllщеної 

поверховості "Безпечне ЖІІТЛО" 
на 2010 - 2012 РОК". 

з метою відновленНJJ та угримання в працездатному стані систем 
протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних 
відповідно до Указів Президента України від 27.01.2003 N!47/2003 "Пр~ 
заходи щодо вдосконалення держаВНОГQ управління у сфері пожежної 
безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій", 
та п.l3. Указу Президента України від 04.02.2003р. N!76 "Про рішенНJJ Ради 
національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про 
стан техногенної та природної безпеки в Україні ", постанови Кабінету 
Міністрів від 01.07.2002 N! 870 "Про затвердження Програми забезпечення 
пожежної безпеки на період до 2010 року", рішення Київської обласної ради 
двадцять четвертого скликання "Про Програму забезпечеННJI техногенної та 
пожежної безпеки в Київській області на період до 2010 року" від 19.02.2004 
N! 164-12-XXIV, наказу МНС України від 17.03.2005 N! 89 ,,про стан 
npо~ожежного захисту будинків підвищеної повеРХОВО~і .та висотних " 
B~OB1ДНO дО Закону Украіни "Про пожежl9' безпе~ (I~ .. наступними 
зм1Иами)" рimеНЮІ постійної комісіі облдеРЖ8ДМIНlстрацll з питань 
теХНогенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15.02.2008 р., 
ПPQтoкол N! 4, керуючись пунктом 22 cтaтri 26 Закону У~аіни :I~?o місцеве 
Сам?DpЯДУвaиНJJ вУкраїні", та враховуючи рекомеидацll КО.МІСІІ. з ПИТ~ 
СОЦІалЬно-економічного та культурного розвитку, бюджету, фІнанСІВ та ЦІН, 
БРоварська міська Рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Затв П аму забезпечення пожежної безпеки будинків 
· . ердити рогр "о 2012 С' ПlДВІІ"'tен .. . ,Безпечне ЖИТЛО на 201 - роки далl-n .~ 01 поверхово СТІ , 
Рограма, що додається) .. ." . 

2 Ф. 'нню БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, ПІД час 

Ф • 1Нансовому управлІ б 
ОРМУВання показників місцевого бюджету, враховувати потре у ~ 

aCllrtn_ • • П амн, ВИХОДЯЧИ З реальних МОЖJIИВостеи 
• -- &1.3 jiаннях на реалІзацІЮ рогр . 

t.tiСцевоГQ бюджету на 2010 рік та на насТУПНІ роки. . 
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З.Броварському управлінню ГУ МНС України в Київській 
області щороку .до 10 січня інформувати міську раду про стан 
вИКонавви Програми. 

4.КоиТРОЛЬ за виконанням цього рішення помасти на 

аступника міського голови Руденка В.В. та начальника Броварського 
~авniВВJI ГУ МНС України в Киівській області Семинога М.М. 

виконуючий обов'язки 
міського голови - Секрщар Ради 



Подання 

начапьвика БРDварського Управлі~ ~ / 
ГУ Iv1НC Украіни в Київській Обла~4?R~...;/М'М' Семиног 

'\ 

Погоджено: 
застуІЇник міського голови В.В. Руденко 

3acтymmк міського голови Г.П. Голубовський 

начальиих юридичного відділу r (3z ІІ. Лавер 

начальник фіваисового управлінии f'4 сл КDВРига 
Виконуюча обов'язки начальника 
упрaвлiннJI економіки - заступник 
начальника 

Голова постійноі комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку бюджету, фінансів і цін 

Виконуюча обов'язки начальника 
ynpaвлiннJI житлово-комунального 
господарства - заступник 
начальника 

.. .. . . .. 

Т.Г .Поліщук 

Н.І.Гнатюк 

А.В.Булка 

А.П.Смалько 



схвалено 
РішенНJI ви~о~ком~ 
БроваРСЬКОI МІСЬКОl Ради 
ВІД N!! __ _ 
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ПРОГРАМА 

Затверджено 
Рішення Броварської 
міської РЦI1 _ 
від.-l.9. h. fQ N!! -/.313 -;'~-tJ!J 

зоБСЗПСЧСllllЯ ПОЖСЖІІОЇ бсзпеКl1 буftllllків піДВІІЩСllоі поверховості 
"БСЗПСЧІІС ЖІІТЛО " ІІа 2010- 2012 РОКІІ 

.1. &роваРІ12009 ріК 
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"Про забезпеЧСllllП ПожеЖllОЇ безпеКl1 буд •• . 
• ІІІІКІВ ПIДВllщеllоі 

повеРХОВОСТІ "БезпеЧllе ЖІІТЛО" ІІа 2010 - 2012 РОКІІ 

1. 3агаЛЬllі положеllllП 

Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверхо
вості "Безпечне .~итло. " розроблена відповідно до п.l3. Указу 
Президента УкраІНИ ВІД 04.02.2003р. Н!!76 "Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року" 
Про стан техногенної та природної безпеки в Україні " , постанови 
Кабінету Міністрів від 1.07.2002 Н!! 870 "Про затвердження Програми 
забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року " , рішення 
Киівської обласної ради двадцять четвертого скликання ,,про Програму 
забезпечення техногенної та пожежної безпеки в Київській області на 
період до 2010 року" від 19.02.2004 Н!! 164-12-XXIV, наказу МНС 
Украіни від 17.03.2005 Н!! 89 "Про стан протипожежного захисту 
будинків підвищеної поверховості та висотних ", відповідно до Законів 
Украіни "Про пожежну безпеку" (із наступними змінами), рішення 
постійної комісії облдержадміністрації з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 15.02.2008 р. протокол Н!! 4 з 
меТОIО відновлеНИJI та утримання в працездатному стані автоматичних 
систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та 
висотних: 

2. Зміст проблем та обrРУllтvваllllЯ іх ВllрішеllllЯ. 

На сьогоднішній день в місті Бровари експлуа;ується 29 буди~в 
підвищеної поверховості (ВИСОТОІО h > 26,5 м (BIДC~Ь рахується вІД 
НУльового рівня до підлоги останнього поверху ЗГІДНО ДБН В.l.1-7-
2002 Л б об'єктів будівництва", п.2.18, затвердженого 

" ожежна езпека .N! 88) . знаходяться в 
наказом держбуду Украіни від 03.12 .. 2002 р. !! ,ЯКІ 

незадовільному протипожежному стаНІ. бvдинків підвищеної 
Проведеними перевірками протипожежного стану J' б 
Поверховості встановлено, що більшість з H~ потре ~oть pet:t0H~ 
с автоматИЧНОI пожеЖНО1 сигнал1зац11, 
ИСТем протидимного захисту ~ ішньоГО протипожежного 
Майже у всіх бvдинках пожежНІ краIlИ внутр 
в J' • жними рукавами та стволами. 
Од~проводу не укомплектоваНІ поже. ій міста, на балансі ЯКИХ 
КеРІВНИКами підприємств та оргаНІзац постанови посадових осіб 
ЗнахОДИТьСЯ вищезгадані будівлі, приписи та протягом ряду років не 
ОРгаlliв державного пожежного нагЛJIдY протипожежного захисту 
ВИkОllYЮться, і, як результат, с~стеМ:хнічне обслуговування не 
ЗН:UCoДlться в несправноМУ станІ, т жежі може призвести до 
~ДІЙСНIОЄТЬСJl, що В разі вини~ен:г:о системи протипожежної 
епередбачених наслідків. Kp~~ X~Bocтi не виведено на пульти 
авТОматики в будинках підвищеНО1 повер 
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обtЄДНан~ диспетчерських СЛУЖб або централізованого СпостереженНJI 
пожеЖНО1 охорони, що Могло б сприяти своєчасному Вu"'вnеншо . 

.... ••• '&11 пожеЖІ 

на почаТКОВ1И СТ8Д11 та в подальшому запобіМ1l трагічним наслідкам. 

3. Мета зав аllllЯ СТ ОКІІ та етаПIІ 

Проrpама забезпеченНJI пожежної безпеки будинків підвищеної 
. Б " повеРХОВОСТ1 " езпечне житло створена на основі комплексного 

підходу до розв' язанНJI проблеми протипожежного захисту будинків 
підвищеної поверховості та вдосконалення системи забезпеченНJI 
пожежної безпеки в цьому напрямі. 

ОСНОВНОIO метоlO Проrpами є попередження та недопущенНJI виникнен
НJI пожеж в будинках підвищеної поверховості та загибелі людей на 
нп, cTBOpeHНJI умов забезпечення пожежної безпеки в будинках 
підвищеної поверховості за рахунок координації та вдосконаленНJI 
роботи, пов' язаної із забезпеченНJlМ протипожежного захисту, та 
приведенНJI в належний стан систем протипожежного захисту житлових 
будинків. 

ДJIJI досягнеННJI поставленої мети необхідно: 
• Відремонтувати та удосконалити іСН}'lочі та забезпечити 

технічне обслуговуванНJI новозмонтованих систем 
протипожежного захисту із застосуванНJlМ сучасних 
розробок у сфері протипожежного захисту; 

• Ефективно забезпечити роботу чергової (Ди~петчеРСЬКОі) 
служби централізованого пожежного спостеРIГВННJ1; 

Проrpама реалізується за двома етапами: 

думови для реалізації На першому етапі формуються пере 

заходів проrpами і передбачається: . боти з метою 
1 N б · . конструкторсько-проеКТНІ ро . ровести нео ХІДНІ ті та удосконалеННJI 

ВИЗначеННJI J.ПJIJIXЇв відновлеННJI працездатнос 

СМСтем протипожежного захисту; окументацію ДJIJI 
2 б ктно-кошторисну д 
. Розро ити прое обіт систем автоматичної 

npoBeдeННJI МОНтажних та ремонтнИХ Р . 
.. . ... eННJI блискавкозахисту , ... пожежнщ сигналlзацll, димовидал е:ано-кошторисноі документацl1 

з. Провести експертизу про ганах державного пожежного 
СМСТем протипожежного захисту в ор 

If8ГJIJIДy; пожежноі безпеки посадових осіб 
4. Провести навчанНJI з питань спеціалізованих навчальних 

та ВіДПОВідальних за пожежну безпе~ в 
3А".. • .; тruv Лl·цеНЗlJО. -"&вдах, JIК1 МВІОТЬ В1ДПОВ~ •• J 



На другому етапі планується: 

. 1. Провести ремонт систем протипожежного захисту; 
2. Зaкmочити договори на технічне обслуговування систем 

протипожежного захисту з організаціями, які МВІоть ліцензіІО на 
виконання робіт протипожежного призначення; 

з. Завершити .удосконалення систем протипожежного захисту; 
4.Сиmали ВІД систем протипожежноі автоматики будинків 

вивести на пульти пожежного спостерігання та проводити цю роботу 

по мірі будівництва та введення в ексnлуатаціlO новозбудованих 
будинків ВИСОТОІ0 понад 26,S м. 

4.Заходи ЩОДО оргаllізаціі ВИКОllаllllП ПрограМl1 

1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної 
безпеки житлових будинків підвищеної поверховності. За 
результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо 
запобігання пожеж та загибелі ЛlOдей на них. 

Управління житлово - комунального 

господарства(даліYJRJCГ) 
кп «Служба замовника» 
Балансоутримувачі будинків 

Постійно. 

.' . Управління житлово -2 Здійсшовати координацlIО ДІЯЛьносТІ 
. б печення протипожежного 

комунального господарства, щодо за ез . 
захисту житлових будинків підвищеної поверховосТ1 . 

Броварське управління ГУ ~C 
УкраїНИ в Київській облаСТІ. 

Постійно. 

. ... . ольні перевірки протипожежного 
з. Проводити КОМ1СІИНІ контр . До складу комісіі зanyчати: 

стану будинків підвищеної поверховос~~ замовника», Броварськох:о 
npедставників УЖІ<Г, КП.. «СЛУЖкиївській області, керівниКІВ 
УПравління ГУ МНС УкраІНИ в і яКИХ знаходяться будинки 
підприємств та організацій, на баланс о організацій, які мають 
. . представниКІВ 

l1ІДвищеної поверховосТ1 та _иого призначення. • БО отипоже.tAП 
JIІЦензію на проведення ро lт пр 

Б оварське управління ГУ ~C 
р.. Київській облаСТІ, ужкг. 

УкраІНИ в 

Квітень-травень, 

щороку. 

BepeceHb-~OBтeHb 



4. Розробити проектно-кошторисну . 
ДокументаЦllО ДJIJI 

проведенНJI( монтажних .. та ремонтних робіт систем протипожежного 
захисту автомаТИЧНОI Пожежної сигнал· ... 
бnискавкозахисту). IзаЦІІ, димовидаленНJI, 

11 -ІІІ квартал 2010 року. 

s. Провести експертизу проектно-кошторисної документації 
систем протипожежного захисту в органах державного пожежного 
нагляду. 

Броварське управлінНJI ГУ 
МНС України в Київській області. 

11 -ІІІ квартал 2010 року. 

6. Укласти договори на ремонт та технічне обслуговуваННJI 
систем протипожежного захисту з організаціями, які маlOТЬ ліцензію 
на виконання робіт протипожежного призначенНJI, або відновити 
po~oтy дільниці кп «Служба замовника» по обслуговуваншо системи 

протипожежної автоматики. 

УЖКГ 

ІІІ - IV квартал 2010 року. 

7. Провести ремонт: . . .. 
- систем автоматичної пожежної СИГНWl1заЦl1; 
- систем дИмовидалення; 
- систем внутрішнього протипожежного водопроводу; 
- систем підпору повітря в ліфтові шахти; 

УЖКГ; ·б· 
Балансо утримуваЧІ УДИНК1в. 

201 О рік. 

. будинках внутрішнього 
8. Забезпечити пожеЖНІ крани в кавами та стволами. 

ПРОТипожежного водопроводу пожеЖНИМИ ру 

кп «служба замоВ~а» . 
Балансо утримуваЧІ буДИНКІВ. 

Постіz;но. 
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9. Вивести сигнали від СИстем n 
. ротипожежиої автомати 

будинКІВ на пульти пожежного спостеріганна' '. ки 
б· п, ЯКІ маІОТЬ ЛlцеНЗ1l0 та 

8ИКОНанНJI ро lT Протипожежного призначення. 

Броварське управління ГУ МНС 
Украіни в Київській області, УЖКГ. 

2010 рік. 

10. Організувати проведення навчання з питань пожежноі 
безп~~ посадових осіб та відповідал~них за пожежну безпеку в 
спеЦ1ал1ЗОВаних навчальних закладах, ЯКІ маІОТЬ відповідну ліцензію. 

Броварське управnінНJI ГУ МНС 
України в Київській області. 

Постійно. 

11. Постійно розглядати на комісіях з питань техногенно
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із зanyченНJIМ 
керівників житлово-комунальних господарств питання дотримання та 
забезпеченШІ пожежної безпеки в будинках підвищеної поверховості. 

Броварське управління ГУ МНС 
України в Київській області 
Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та ЦЗН 

Постійно. 

12. Надати консультації керівникам підприємств та ор~ізацій, 
на балансі яких знаходяться будинки підвищеної поверховосТ1, щодо 
ВИКонання протипожежних заходів, запропонованих програмою 

"Безпечне житло". 
Броварське управління ГУ ~C 
України в Киівській облаСТІ 

ПостіJЇНО . 

• w .. ЦИКЛ теле-радіопередач Д1UI 
13. Впровадити ПОСТ1ИНИИ ежиої безпеки в побуті, 

03НаііомлеНИJI населеИНJI з правилами пож.. . ДІ(8МИ іншими 
Обставинами і причинами виникненЮІ пожеж, ІХ иаСЛІ ..' безпеки 
n • б ІІНЯМ пожеЖНО1 
lfrанИЯМи пов' язаними ІЗ за езпече 
(8' ' ИСВl'rлеиия в пресі). в.дділ внутрішньої політики; 

1 • ГYIv1НC 
Броварське у~ра~~НЯ '. 
Украіии в КиіасьЮИ облаСТ1, 
ужкг. 

постійно. 
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14. ПРОВОДИТИ рейди з відпраЦlOваниn жит. 
• • пп повога сектора, щодо виникнення пожеж В МІСТІ. 

Броварське управління ГУ МНС 
У країни в Київській області, кп 
«Служба замовника» 
Броварська філія по експлуатації 
газового roаподарства ВАТ 
"К·· б "Б ІОВ0 лгаз, роварський районний 
підрозділ ЗАТ "КИївобленерго" , 
УЖІ<Г 

Постіziно. 

15. Вирішити питання щодо придбання спеціального 
пожежного автопідйомника та рятувальної техніки, яка призначена 
для гасіння пожеж та рятування ЛlOдей в будівлях і спорудах 
підвищеної поверховності, забезпечення неlO підрозділів державної 
пожежної охорони. 

Броварське управління ГУ МНС 
України в Київській області 
Відділ капітального будівництва 
Балансоутримувачі будинків. 

ІІостіііно. 

s. Фіl1811сове забеЗПСЧСllllЯ ПрограМl1 

Джерелами фінансування Програми є KO~ УЖКГ T~ 
бanансоутримувачів житлових будинків підвищеНОІ повеРХОВНОСТI 
Відповідно до заходів виконання Програми, що є додатком до 
ПРограми. 

6. ОчіКУВ811і результаТl1 ВllКОllаllllЯ ПрограМl1 

В Змогу на основі новітніх технологій иконання Програми дасть сту 
забезп . ання систем протипожежного захи 
• ~ЧИТИ ФУНКЦІОНУВ . ат та скоординувати роботу 

~~kОIlyrОЧИЙ обов'язки 
,ІСЬІ(ОГО голови _ секретар Ради 

IІІ,ЦпОВJДио до сучасних вимог, OP~. функціОН}'II8IIНJI 
~O оБCJlyгoвуванню та ЗабезПВЧ~ 4п'fu~ СіІ ~B своєчасному 
ИСТем протипожежного захиC'N~ ~ ~ .. ~~pI .~' а зanобіганшо Ваn • .1/ ~ 11" j\Ч О 'UlВJIеIllUО пожеЖІ на початков, '* а ~:, :. t' '\ ... ІІІ 

загибелі Лlадей при пажежах. ~ ID t ~'. ,) -: 
~~.~ , Оі 

~ ;7001. " ~.1-h 
~ ., ,'~ .' І.В. Сапожко 
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Начальника Броварського Управлівня 
, 

ГУ МНС Украіни в Київській області ~т~~ М.М.Семивог 

Погоджено: 
3аcтyпmпc міського ГОЛОВИ В.В.Руденко 

. 
;. 
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.N!n 
/п 

І 

І 

1 

2 

Gа:аnсІСИ будна.lСі .. nlДDНа.ц.с.&о·( nobCp __ ~\. 
«'sезпсчнс ~Tпo» на 20 10-20 1~ .RОКИ 

від g~~9 (5Г!3-!)'-9'-О5· 

. Заходи спрямоваиі иа підвищення рівня техногенного та протипожежного захисту ..- . 
IIЩllища;nUI IIUD~IIAU"'V"' •• 

УправліППR жllтлово-коаlуIIDJlы�огоo господарства 
Воко- О/О 

Потреб Пропозпціі,ВЇДПОВЇДII 2010 - 2012 роки - ман Профіоао-
ПРОГРUlа COBallO оаllоза ВІІ 

ау о до фінапсового разоаl в тоаау чвелі: 
Z I\li~ ко 

фіllапс ресурсу 
загалЬНl1 бюджет цілЬОВllЙ ІІа 

уваппі 
йфопд розввтку фО11Д 11118 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Програ'IВ забезпечеНПR 
TexlloreBBoi та пожежвоі безпеп 
в II.Вроварв ва період до 2010-
10U РОкУ(тпс.rpв.) 
Мета: ЗабезпечеННІ ефеlC1'ИВНОЇ роботи автоматичних систем протипожежного звхиc-ry будинків підвищеної поверховості та 

висотних. 

Завдано 1: Оперативне ВИRвлення очагу пожежі та димовидвлення торуАних газів З коридорів та ліфтних шахт. 

-16-ТІІ поверх. BY.ll.KotlO.lleIIKo,70 
тuс.rpп. 

ПОJCa3ППП аПIСОllаIlIlR: 

Заrвльна сума., ТИС.ГРН. 88,0 
Ремонт протипожежної системи 70,0 
Технічне обcnyrовуввння нв рік 18,0 
Очікуваllпіі резУ.ІІьтат: Положення, виявлення та ефеlC1'Ивне ДИМОВИДIU1ення отруйних газів з коридорів та ліфтових шв.п. 

Забезпечення своєчасної евакуації мешканців будинку. 

ЗавдаВІІR 1: Оперативне виявлення очагу пожежі та ДИl\fовидanення отруйних газів з коридорів тв ліфтнltх шахт. 
-l1-ТII пооерх. 

BY.llJ(oItO.Jleuka.60-а 

TIIc.ГPII. 
ПОкa:lIIIIП aUKOllaUIIR: 
Зanшьна.~в. тис.rp.н. 83,0 
Ремонт протипожежної системи 65,0 
Технічне обcnуroвуввння на ..Рік 18,0 
Очїкуваuuіі результат: ПопереджеННІ, виявлеННІ та ефеПlfвне димовидanення отруйних газів з коридорів т anіфтоВl1Х шахт. 

ЗабезпечеННІ своєчасної евакуації мешканців будинку. 

-



~. .11 :а lСор.lАОрl ...... .n14"""'" ualUCW'. 

І l.у.nz".ол,шIOl.6tJ-6 І 1 
f f Тт:.,."и. 
І І IlOItll3llIlKII 8111(011011".: 

І І 3aran6H8 cvм .. тнс.l"PН. 83.0 
f Ремонт npотипожежноі системи 65.0 

Технічне оБClJYЛ)ВyВllННR на рік 18,0 • •• 
Очікувuпй рe:sУЛJ.тат: ПопередженНJI, виввленНJI та ефективне димов~енНJI ~уйних ~IB З КОРИДОРІВ Т ВnlфтоВих. шахт. 

ЗабезпечеННR СВОЄЧасно І евакуаЦIІ мешкаНЦІВ будинку. 

4 Заадапп. 4: Оперативне ВИRвnеннв очагу пожежі та димовидвnеННR отруйних газів з коридорів тв ліфтних шахт 
-12-тu поверх. 
В}'л.Вe:lМеж&оm,19а 

Тое.ГРП. 
Покa:sППКII впкопанп.: 

Зaranьна CVМL ТИС.I'DН. 88.0 
Ремонт пgатипожежноі системи 70,0 
Технічне обcnyroвуВВИНJI на оік 18,0 
Очікуваввїї раулJ.тат: ПопереджеННR, ВИRвnенин та ефекrивне димовидanенНJI отруАних газів 3 коридорів т anіфтоВJfХ ша.п. 

ЗабезпечеННR своєчасної евакуації мешканців будинку. 

І 5 ЗаВАаIIН_ 5: Оперативне ВИRвлеННR оча~ пожежі та димовидапеННR ОТРУЙНИХ газів 3 коридорів та nіфтНJIХ шахт 
-12-ТII поверх. 

. вуn.Чепв_хівеькоro.25 
Тне.ПJII. 
ПОКlІ3пнкп Вllкопанн_: 

Зaranьна сума, тис.гРН. 88,0 
Ремонт поотипожeжtlОЇ системи 70,0 
Технічне 06cnyroвуваннн на оік J 8,0 
ОчікуваllUіі раультат: ПопереджеННR, ВИRвленНR та ефективне диr-fовидапенНR отруііНIfХ газів З КОРІІД0рів т anіфТОВIfХ шахт. 

ЗабезпечеННR своєчасної евакуації мешканців БУДlfнкУ. 
6 ЗавдаПНJI 6: Оперативне ВИJlвnеННJI оч~ пожежі та Дl1t.10BIIДвneHHJI отруііНIІХ газів З КОРІІД0рів та nіфтних шахт 

. -11-тп поверх. 
. . вvn.черllіхівеысro.2566 

Тпе.rnн. 
ПОICD3UIIКП впкопаНII_: 

Заrвnьна СУм&, тис.rpн. 93,0 
Ремонт ПDОТІfПОжежної системи 75.0 
Технічне ~cnyroвуванНR на оік 18,0 

ОчїкувапоD рe:sультат: ПопередженНR, ВИJlвnенНJI та ефективне димовидanенНR отруйних газів 3 коридорів т anіфтоВlfX шахт. 
ЗабезпечеННR своєчасної еввкуації r-.ешканців будинку. 
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-12-ТІІ пооерж. 

8ул.8e:JtUJСЖІІОСТЇ.5 

8 

1 rnc:.rpn. 
ПоJtUППICJI апко"аППJl: 
3aranьна сума, тнс.гРН. 

Ремонт пРотипожежної системи 
Технічне обcnyroвуввнНJI на рік 

ОчікуваВI'Й раультат: 

ЗаВАавив8: 
-l2-m nOBepL 
вvл.пОСТІ,шева.lв 

Тllе.rpи. 

ПО1С83I1I1КН ВI,конаввв: 

Зaranьиа cyt.'~ тис.гРН. 
Ремонт ПDотипожежноі системи 
Технічне 06cnvroByвaнHR на пік 
Очікуваннй раультат: 

ВСЬОГО: 

І 
OпOpaтl.8He .".0110'.". ОЧ"'У пOЖCJlCЇ та д .... о.идanа ••••• отруА •• их ra:li. :І коридорі.,.. АЇфn."х. ШIUCI' 

88,0 
70,0 
18,0 

ПопереджеННR. вltнвnенНJI та ефективне димовидвnеННR отруйних газів з коридорів т anіфтових шахт. 
ЗабезпечеННR своєчасної евакуації мешканців будинку. 

Оперативне DИRвnеННR очагу пожежі та димовидалеННR отруйних газів з коридорів та ліфтних шахт 

18,0 

18,0 

ПопередЖеННJI, ВИRвnенНJI та ефективне димовидanенНJI отруйних газів з коридорів т аліфтових ша.п. 
ЗабезпечеННR своєчасної евакуації мешканців будинку. 

619,0 1 ~I І ---, 

Виконуючий обов'изки міського голови - Секретар ради 
І.В.Сапожко 

'0 
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МІнІстерство Украіни 

3 питань Н8Д3вичайних СИ1Уацlй 
Гоповнв Управпlння 
в КиівськІй обпастІ 

- Броварське упраВЛіння 
- Код 25574663 

В 07400 М. Бровари. вуn. ЧеРНRхlвськоrо. 11· 
• (04494) 5-00-56. fax. (04494) 5-00-56 

"{О" If 2009 ро 
N!!/ , ~ 

~ f6:&1 
,\" 

ВИконуючому обов 'язки міського 
ГОnОВИ - секретар міської ради 
І.В.Сапожко 

• 

._------

~1Іanьниk Броварського управліННJI 
МНс України в Киівській області 

ПОJlkоВНИk служби ЦЗ м.М.Семиног 

• 


	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262

