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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

rJiЮ затвердження Правил благоустрою міста Бровари та І 
втрату чинності деяких регуляторних ah.ЇiB 

З метою здійснення ефеh.їИВНИХ і комплеКСНIІХ заходів з утримання 
території міста Бровари у належному стані,ії санітарного очищення, 
ззбереження об»єктів загального користування, створення умов для реалізації 
прав суб»єктами у сфері благоустрою, керуючись частиною другою статті 5 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 34 Закону 
України "Про благоустрій населеНIІХ пунктіlJ", пунктом 44 частини першої 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5, 9, 
12, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань РОЗВИТJСУ та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій та розглянувши подання начальника спеціального 
відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста , 
Броварська міСЬІса рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Правила благоустрою міста БроваРll, що додаються. 
2. Дія рішення поширюється на всі підприсмства, установи та організації 

незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах 

міста Бровари, а також громадян. 
3. Уповноважити начальника, заступника начальника та спеціалістів 

спеціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизайном міста відповідно до п.2 ст.255 Кодексу Украіни про адміністративні 
правопорушення складати протоколи про адмініс~ративні правоп~р~шення з~ 
CT.CT.l52, 153, 159, 160 Кодексу УІсраlНИ про аДМІНІстраТИВНІ 
правопорушення при виявленні порушень Правил блаГОУСТРОІО міста 

Бровари. . . 
4. Спеціальному відділу контролю за станом ~лагоустрою та ЗОВНlШНI~!. 

дизайном міста забезпечити ВИСВІтлення даного РІшення В засобах маСОВО1 

інформації. . . Б ... .. 
5. Вважати таким, що втратили ЧИННІсть РІшення роваРСЬКОI МІСЬКОІ 

ради та виконавчого комітету: 

,. 

", 



2 
від 29.11.2007 року N 545-29-05 "Про затвердження у новій редакції 

ПраВIfЛ блаroУСТРОIО територіі по забезпечеННIО ЧИСТОТІ І і порядку у м. 
Бровари "; 
- від 20.12.2007 року Н!! 557-30-05 "Про затвердження Правил виконання 
робіт на підземних СПорудах та будівництві"; 
- від 25.1 0.2007 року Н!! 48) -28-05 "Про затвердження Правил розміщення 
мвnих архітектурних форм для здійснення піДПРIІСМНlщькоі діяльності"; 
- від 22.01.2008 року Н!! 27 "Про встановлення плати за послуги по 
обстежеННIО територій для розміщення об'сктів торгівлі, реклами а також по 
Вllдачі ордерів на ВИlсонання будівельних, ремонтних, аваріПних та іНШІІХ 
будівельно - монтажних робіт у м. Бровари". 

6. Це рішення набирає чинності з 01.05.2010 року. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постіnну 

депутатсы�}' комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій та заступників міського 
голови РудеНІса В.В., Андрєєва В.О., Голубовського Г.П. 

- І. В. Сапожко 
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На'JОЛЬНltК спеціального відділу 
контрОЛIО 'за станоМ бла~УСТРОIО 
та зовнішнім дизайном МІста 
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ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЮ MIC!fA БРОВАРИ 
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1. 3АГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила благоустрою міста Бровари (далі - Правила) устанОВnЮIОТЬ 
порядок блаГОУСТРОIО та утримання територій об'єктів благОУСТРОIО міста 
Бровари, визнач'аІОТЬ' права та обов'язки !,часників правовідносин у сфері 
блаГОУСТРОІО на території міста. 

Прави~а с~рямовані на створення умов, сприятливих для житrєдіяльності 
людини І МІСТЯТЬ загanьнообов' язкові норми, щодо порядку здійсненНJI .; 
благОУСТРОІО, tiалежного утримання та раціонального використаННJI територій . 1 
міста, opгaHi~aцiї упорsщкування і ОХОРОНI1 об' єктів благоустрою міста, за . 
порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України. 

1.2. ПраВОВОIО підставою Правил є закони України "Про благоустрій 
населених ПУНJ(Тів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи 
самоорганізації населення", "Про об'єднан", співвласників багатоквартирного 
будинку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення", "Про відходи", "Про основи містобудування", "Про планування і 
забудову територій", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ 
та організацій ~a правопорушення у сфер~ містобудування", "Про охорону 
навколишнього природного середовища" ~ "Про охорону атмосферного 
повітря", Про охорону культурної спадщини", "Про рекламу", "Про дорожній 
рух", . "Про поховання та похоронну справу", Кодекс України П1'0 

І • •• • • • : ; 
8ДМ1шстраТИВIiI правопорушення та ІНШІ нормативно-праВОВІ акти. · і 

1.3. У Правилах наВFдені нижче терміни вживаються в такому значенні:: : 
балаНСОУТРlІмувач будинку, СПОРУДlt, ЖІІТЛОВОГО КО~lплексу a~o .' 

комплексу БУДІІІІків і СПОРУД - власник або юридична особа, па за договором 
з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, 
:статистичну та іншу передбачену' законодавством звітність, здійсlПOЄ 
розрахунки коштів, необхідних для своєч4сного проведеRНJl капітального і 
поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує ynравлінНJI цим майном і 
несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом; 

благоустрій міста - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 
.. І ••• t • • 

осушення та • озеленення терИТОрl1, а о також СОЦІально-еконоМІЧних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, 
санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійСIПOЮТЬСJl ~a 
територіі міста з метою ії раціонального ВИКОРИС;8ННJI, належного Y'l'Яимаивя 18 
охорони, ствdрення умов ~oдo захисту І ВІДНовлення сприятливого ~ 

. , 
1 . ; житrєдіяльності ІІЮДИНМ довкшля; о. І 

будівля ...:. об'єкт нерухомОГО майна, JIКИ~ з~удов~~ (споруджен~) °ljla . І 
виділеній в установленому пор~дку ~~мельши ДІЛЯНЦІ ~. призначении для 

задоволення відповідних потреб фlЗИЧНQІ чи;.:~або~ ЮРИДИЧНОІ особи; 
Вllдалення відходів - здійснення операцlJf з ВІДХодами, що не призводить 1f.o 

іх утилізації; 
відновна 

обrpунтовані 
(відновлення) 

вартість об'єктів/елементів блаГОУСТРОIО - економічно
витрати на проведення робіт з ycyнeННJl пошкоджень 
оQ'єк.тів!елементіВ· блaroустр~ю до стану іх функціонального 

2 

. . 
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викор!,стаННЯ;,за. ПРlІзначенням, яке відповідає вимогам державних cтaHдap~~, 
HOP~ І правил; . І 

ВІДХОДІІ - БУДЬ-ЯКІ речовини, матеріали і предмети, що yrворилися У процесі 
Вlfробництва чи спожи~.ання, а також. тов~ри (продукція),ЩО повністю або 
частково втратили СВОІ споживчі властивості і не мають подanьшого 
використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких іх власник 
позбувається, має намір або повинен позбутися шnяхом утилізації чи 
видалення; 

відХОДl1 ВСJJJЇIСОГПбrtРllТllі -' тверді відходи, розміри яких перевищують 
50,oOxSO сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 
1,1 куб. метра; 

: 
11 .. 
1 

І відХОДl1 IlсБС3ПС'lI.і - відходи, що М8ІОТЬ такі фізичні, хімічні, біологічні чи 
інші небезпеч.ні властивості, які створюють або МОЖУТЬ створити значНу 'т 
небезпеку для н~вколиwнього природного середовища і здоров'я людини та які . 
потреб)'JОТЬ спеціальних методів і засобів поводження з ними; 

віДХОДl1 побутові - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності 
людини в житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, 
крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не 
використовуються за місцем їх накопичення;· 

відХОДl1 ПРОМllCJlові - рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, 
що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні 
властИвості в процесі фі~ико-хімічної переробки; 

відХОДl1 pel\lOllTЇli - залишки речовин, ~атеріалів, предметів, виробів, що 
утворилися під час проведення у )китловому будинку, окремій квартирі, 
будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, 
перепланування, переобладнання, прибудови тощо; · І: ;: 

відХОДl1 рідкі - побутові відходи, щО УТВОРІОЮТЬСЯ у будинку за BЇДCYТНOC;n : l' 
центрanізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних 

ямах; і 
відХОДl1 тверді - залишки речовин, матеріапів, предметів, виробів, товарів, 

. продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням; 
вулично-дорожня мсрежа - мережа вулиць, доріг загального користувaвшJ, 

внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і 
велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а 
також набережні, майдани, площі" вуличні автомобільні стоянки з інженерними 
та допоміжними спорудами, технічними засоfiами організації дорожнього руху; 

економі&IIIО обrРУllтовані ВIIТРВТlI витрати, визначення яких 
здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів,. норм, 
те~ологічних регламентів; 

заХОДl1 з бnаГОУСТРОIО міста - роботи щодо відновлення, належного ~ ~ 
• • u • • ! _ •• 

утрим8ВИЯ та рацІОНального використання ,~еРИТОРІИ, ОХОРОНІ та ОРГ8В1З~11 

упорядкування · об'єктів благОУСТРОJО з урахуванням особливостей . ре . , 
використання;. .. ... . 

заХОРОllення BiДXOДI~ - остаточне ,~озм~~ення ВІДХОДІВ при ІХ видалеНВ1 у 

спеціально відведених МІСЦЯХ чи на об єктах .таким чином, щоб довгостроковий 

3 



• І ... .. . . 
WКIДnИВИJi вплив BIДo'tOAIB на навколишнє природне середовище та здоров'я 
ЛІОДИНИ не пере~ltщу~ав установлених нормативів; , 

І З~ІІРВІІІІЯ ~IДXO~IB - діяльність, пов'язана з вилученНJlМ, накопиченНJlМ. і ..' 
РОЗМІщенням ,ІДХОДІВ у спеціально відвеnених місцях чи об'єктах включаю';и . е. 

• • ~ І' .. , 

сортуван~я ВІДХОДІВ З МС;ТОІО подальшої утилізації, видалення чи захороненНJI;: ' 
зелеlll II~саД~kеIIIIЯ - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність 

природ~ого J штучного походження на визначеній території міста; і 

ЗОВIIIWIIЯ РСІ(ЛВІ\ІП - реклам&, що розміщується на спеціальних тимчасових 

і стаціонарних І(онструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на 
зовнішніх повеРХІІЯХ будинків, споруд, на ~лементах вуличного обладнання, 
над ПРОЇЖДЖОІО частиною вулиць і доріг тощо; 

I\lісце розтпwуваllllЯ реклаМІІОГО засобу - площа зовнішньої поверхні 
будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на 
відкритій місliевості' у межах HaceJ&Horo пункту, що надається 
РОЗПОВСlоджувачу зовнішньоі реклами в тимчасове користування власником 
або уповноваженим ним органом (особою); 
,ордер - документ, який видається суб'єкту господарської діяльності 

спеціальним відділом КОНТРОЛJО за станом благоустрою та зовнішнім дизайнdм . r 
міста у встан~Щtеному ·порядку на право ТJ1мчасового порушення існуючого 
благоустрою з послідуючим його відновленням, чи влаштуванням нового 
благоустрою; 

.. 
е 

об'єкт благоустрOlО - території. за~ального користування - парки 
(гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки 'І<УЛЬТУРИ та відпочинку, парки -
пам'ятки садово-паркового мистецтв&, спортивні, дитячі, історичні, національні, 
меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки 
культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; 
вулиці, дороги, РРОВУЛКИ, узвози, проїзди, :уішохідні та велосипедні доріжки; 
пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудиикові 
території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; 
території підприємств, yc~aн~B, орган~ацій та з~іnлені за ними те~иторіі та .:. 
умовах договору, а також ІНШІ терИТОр11 в межах М1Ста. і ; 1 

пересувна мала I1рхітектурна форма - торговельне обладнанНя, . 
• w І 

низькотемпературний прилавок, лоток, 'ЄМН1СТЬ, торговельнии автомат 

б . І 
соціально - культурного, по УТОВОГО, торговельного та ІНШОГО призначенВJl 

Д11JI провадження підприємницької діяльності; 
: поводжеНllЯ з відходаМl1 - дії, сnpямовані на зanобiraнНJI утвореншо 
відходів, їх збирання, пе~евезеННJI, зберігaннJl, оброблеИНJ[, утилізацію, 
видалення, знешкодження 1 захороненНJI, ВКJПOчаючи контроль за цими 

операціями та наглпд за місцями видаленНJI; . 
пробllрання -;- санітарне очищення елемеНТ1В благоустрою, а саме: покритrя 

вулично-дорожнЬої "мережі, площ зелен~ tн~саджень, малих архітектурних 
форми та ін., що знахОд!lться на терИТОрl1 М1ста, зб~анНJI :а пере~езеННJI у 
встановлені місця віДХОДІВ, вуличного змету, листя, Г1JIJIJl, СМ1тrя, сшгу, льоду 

тощо; 

• .. 
" 

І 

І 
І 

• , 
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РСКЛО~lllі зособll - засоби, що викор~сто~уються ДJIJI доведення реклами Р,.О 
їі споживача; 

РСКЛОI\IОДОВСЦЬ - особа, яка є замовником реклами ДJIJI їі виробництва 
та/або РОЗПОВСlодження; 

cтaQiOlloplla.; 1\18па І opxiTcкТypllO фОр!\lО - тимчасова одноповерхова 
споруда СОЦШЛЬНО-І\-УЛЬТУРНОГО, побутового, торговельного та іншого 

призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище 

ні?К 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 КВ. метрів, 
виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без . r 
закладення фундаl\lенту~ 

суб'ЄIСТII Оо б.riагоустроlO - органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, підприсмства, установи, організаЦІІ, фізичні особи -
підприємці, оргаНlI самоорганізації населення, громадяни; 

теРllторія - СУlсупність земельниХ ділянок, які ВИКОРИСТОВYlоться для 
розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, 
вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, 
прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, 
навчальних, СПОРТИВНІІХ, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, 

І .. І • • t 
комунально-складських та ІНШИХ об'ЄКТІВ у межах населеного пункту; 

УПОВНОВОЖСІІО особа службова особа, наділена спеціальними 

повн~важеннями для виконання певних постійних чи тимчасових завдань 
державного або громадського характеру. 

, . ... ... , 
УТРІІМОІІНЯ В належному стаНІ теРllТОРl1 - використання 11 за 

призначенням відповідно до генерального ману міста, іншої містобудівнрї 
документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста; а 
також санітарне очищення території, ії озеленення, збереження і відновлення 

об'єктів та елементів благоустрою. 

1.4. Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з 
питань благоустрою на території міста, комплекс заходів, необхідних ДJIJI 

забезпечення чистоти і порядку в !4істі. 
1.5. Виконання .. Правил суб'єктами б~оустрою забезпечує створення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону 
навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне 

, 
r 

б.цагополуччя мешканців. ., І: ; 
1.6. Об'єкти благоустрою в МІСТІ ПОВИННІ використовуватись та • 1 

утримуватись відповідцо до діючих архіте~но~будівельних ~ .. санітарних . 
правил, екологічних вимог, вимог Закону УкраІНИ Про благоустр1И населе~ 
пунктів", цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів' у 

сфері благоустрою. . . . о • • • 

1.7. Правила забезп~чують єдН1СТЬ дep~aв~ .~a пр~ватних ІНТереСІВ ? 
утримання Tep~Topiї. МІСта У належно~ СТВН1, 11 CВН1T~PH~МY очищеННІ, 
забезпеченні ВІДповІДНОГО ексnлyатвцlИИОГО стану об єктІВ загального 
користування, прИРОllНИХ ландшафтів, комплексів, а також раціональне 

s 



~ :, . , ... 
використання' іllженеРНltх споруд, забезпечення їх безперебійно~о! l' 
функціонування..· оо ' 

1.8. Ві.~критість. та доступність до Правил та зміни до них забезпечуют~~я 
wn~~ом ІХ о~~БЛ1куваIlНЯ в засобах масової інформації, розміщення на 
ОфЩІЙНОМУ саИТІ Броварської міської ради тqщо. 

1.9. Прави~а с обов'язковими до виконання на всій території міста Бровари. 
Внесення ЗМІН дО Правил проводиться в зв'язку зі змінами діючого 
законодавства, змінами організаційних засад благоустрою території та в тому ж 
порядку, що і ПРІ~ЙНJIТГЯ даних Правил. 

• І 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
СУБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОІО 

2.1. Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є Броварська 
міська рада, ви!<онаВЧlfЙ комітет Броварської міської ради, підприємств&, 
установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни. 

2.2. Суб'єкти благоустрою зобов'язані брати участь у виконанні робіт з 
благоустрою міста. Мають право висувати для затвердження кандидатури на 
. посади громадських інспекторів з блаГоустрою, інформувати населення про 
проведення ними заходів з благоустрою, контролювати роботу органів 
держ~ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій з виконання вимог цих Правил, вносити пропозиції щодо 
поліпшення санітарного. стану міtьких територій та стосовно змін і доповнень 

І .. • 

до цих Правил. . 

• 
r 

2.3. Організацію благоустрою міста забезпечують Бровари міська рада та 
ії виконавчі органи відповідно до повноважень, установлених чинним 

зakонодавством та цими Правилами. !, : ;~ 
2.4. Повноваження міської ради та ії виконавчих органів у сфері ~! 

благоустрою міста: • оо • ! 
2.4.1. Розробка та затвердження генерального плану міст&, програм та 

заходів з благоустрою міст&, забезпечення їх виконання; 
2.4.2. Створення, в разі необхіднесті, : органів/служб ДJIJI забезпечення 

здійснення разом з іншими, існуючими суб'єктами комунальної власності, 
благоустрою міста, визначення повноважень додатково-створених 

органів/служб; . 
2.4.3. Затвердження правил бліП'ОУСТРОЮ МІста; 
2.4.4. Надання дозво!nу на розміщення на ~:риторії Mi~a будівель і споруд 

соціально-культурного, поб~ОВОГО,. к~~еРЦІИНОГО. та ІНШОГО пр~на~е~. 
Визначення обсягів паЙОВОІ учаСТІ ІХ власНИКІВ в утрим8НН1 О об ЄКТІВ 

б~агоустрою; . оо ' • • 

2.4.5. Визначення в установленому. порядку. ВІДНОВНОІ ваРТОСТІ ~ . 
об'єктів/елементів благоустрою за HaнeceH~o збитки ~CЬKOМY KoмyнanьHo~ 
майну, забруднеННIО навколишнього середовища та ІНШУ з~од~ mкo~, 
спричинену порушенням цих Правил, законодавства у сфеРІ благоустрою і 

охорони довкілля; , : 
6 
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2.4.6. Органі.зоціJl зобезпечеННJI на теJиторії міста чистоти і ПОРJlДКУ, 
дотримаННJI ТИШІ D громадських MicЦJIx; 

2.4.7. ОрганізоціJl місць відпочинку ДJJJI населенни. . 
І 2.4.8. РОЗРО,блеННJI схем прибиранни (санітарної о~истки) території міста;! : T~ 
2.4 .. 9. ВизначеШIJl на. конкурсних засадах підприємств, установ, організацій . 

віДПОВІДальних за утримаННJI об-єктів благоустрою; І 

2.4.10. ВстановлеllllJl меж благОУСТРОIО, озелененни та квіткового 
оформлення прилеглиxlзаlсріплених територій; 

2.4.11.· ЗДІйснеННJI КОНТРОЛІО за станом благоустрою та утриманним 
територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, за 
озеленеННJlМ, ОХОРОНОIO насаджень, водних об'єктів тощо; 

2.4.12. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах 
благОУСТРОIО нарелених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього 
освітлення і cailiTa'}JHoro очищення теритdрії, термінів проведенни робіт з 
реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою; 

2.4.13. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста; 
,2.4.14. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально - технічних • 

ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійсненни заходів з благоустрою . 1 
населених ПУНКТІВ. • 

2.5. Повно'ва~(ення органів самоорганізаЦії населення у сфері благоустрою 
міста: 

2.5.1. Внесення в установленому qорядку на розгляд органів місцевого 
самоврядування пропозицій з питань благоус:rpою міста; 

2.5.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста; 
2.5.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил; 
2.5.4. Інформування населенни про здійсненни заходів з благоустрою міста. 
2.6. ВлаСНИКI{ об~єктів благоуСтрою мают; право: 
2.6.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста; 
2.6.2. Вносити на розгляд міської ради, підприємств, установ та організацій 

пропозиції з питань благоустрою міста; І 
, 2.6.3. ОТРИ1d)'вати в установленому законом порJJДICy повну та достовірп :. 

інформацію про затвердженни правил благоустрою території та BHeCeВВJI до . _. . 
них змін, а TaKo)J( роз'яснеННИIХ ЗМІСТУ; .0 .1 

2.6.4. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міст&, озелененні ta 
утриманні в належному стані парків, ПЛОЩ, ~улиць,. кладовищ,. братсь~ 

. могил обладнанні дитячих та спортивних маиданчикlВ, реМОНТІ ШJIJIX1В 1 

тpoтy~piB, інших об'єктів/елементів бл~устро~; .; 
2.6.5. Брати участь в обговоренН1 проеКТІВ законодавчих 8КТ1В з питань 

благоустрою міста; .. . 
2.6.6. На відшкодуванНJI збитюв, З~ОДІЯНИХ внаслІДОК поmкоджеННJI 

об'єктів благоусtроlb ЧI·l їх окремих ~eMe~II~ 
2.6.7. Вимагати від користуваЧІВ o~ ЄКТІВ благоус~ою дотрим8ВВJI цих 

Правил та законодавства України у сфеРІ благ~устро~ МІСта; . 
, 2.6.8. 3міНlовати зовнішній вигЛJIД ~aCaд1B БУД1Ве~ та спо~уд ,тільки ,а 

підставі затверджених У встановленому порядку проеКТІв/паСПОРТІВ; : 

" 

,~ І 
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~.б.9. Р?ЗМіщуватlt елементи зовнішн~ої рекnами, peкnaмoHociї, мапі 
аРХІтектурна фОРМІ! та елементи зовнішнього благоустрою на підставі 
проектної, дозвільної документації, затвердженої в ycтaHoвneHoмy порядку; 

2.б.l0. ПРОВОДlf7И, заходи з' метОIО зQeреження територій, об'єктів та 
елементів блаГОУСТРОIО міста. . 

2.7. Власники об'єктів блаГОУСТРОIО зобов'язані: 
, 2.7.1. Забезпечувати використання об' єктів благоустрою за затвердженим~ у 

встановленому. ПОРЯДІСУ проектами та технологїJIми, які передбачають . 1 
забезпечення естетики j дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо 
прИб~рання І, і' утримання дорожніх "покритгів, площ, проспектів, 
ВНУТРІшньоквартanьних та прибудинкових територій, зелених насаджень тощо; 

2.7.2. Утримувати в належному стані об'єкти благОУСТРОІО; 
2.7.3 .. Своєчасно і якісно усувати :недоліки В утриманні об'єктів 

благОУСТРОIО; 
2.7.4. Забезпечувати сезонне (двічі на рік) і після стихійного лиха, 

обстеженНJI відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені 
обстеженНJI відповідними актами;-

2.7.5. Не доhускат)І' фарбуванНJI монуМентів, пам'ятників, скульптурних 
зображень інших елементів благоустрою без погодженНJI з відповідними 
службами; 

, 2.7 .б. Проводити своєчасне BiДHOвneHНJI зовнішнього вигляду Maп~x 
архітектурних · форм, згідно з паспортом, проектом, затвердженим І в" 
установленому п.орядку: .1 

2.7.7. Забезпечувати видаленНJI відходів (побутових, промислови?с, 
ремонтних) згідно з вимогами діючих санітарних норм і правил, а також вимог 

природоохоронного законодавства; . 
2.7.8. Забезпечувати: розміщенНJI урн, контейнерів ДЛJI збору відходів у 

спеціапьно визначених місцях, утриманНJI їх в належному санітарно-технічному 

стані; 
2.7.9. Забезпечувати викон8ННJI планових і аварійних робіт тільки за 

дозволом (ордером) . на тимчасове пор~еННJI благоустрою, виданим у 
встановленому порядку, ДОТРИМУ10ЧИСЬ при цьому зазначених умов та вимог; 

2.7.10. Утримувати зелені насадженНJI (посадка, видапеННJI, обрізка дерев і 
КYrщів, косіння газонів, боротьб.а з . бур'ЯН~И, шкідниками, хворобaмr, 
поnиваННJI підживлення тощо) ВІДПОВІДНО до ІСНУЮЧИХ Правил УтРИМ8НВJI ;_ 

зелених на~аджень у нас;елених пунктах України; І 
2.7.11. Утримувати в належному caHitapHoмy стані та огороджувати 

земельні ділянки, що відведені в YCTaнoвneHoмy порядку під будів_о 
типовими огорожами і закріплювати на них, відповідно до встановnених норм і 
. правил, інформаційні щити про об'єкт' :.будівництва та організацію, па 
здійснює ці роботи; . 

2.7.12. Вживати заходи щодо зanобl~. B~eceH~ автотранспортними 
засобами на дорожні об'єкти сипучих Ma~eplaпlB І ?озчишв, а також засміченню 
вулиць внаслід~к рер~повнення КУЗОВІВ rатеРlапами, ПОПJКоджеННJI тари, 
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РОЗВІ10вання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускаТи 
забруднення, запилення повітря; І 

2.7.~з .. Використов),вати при проведенні ремонтних робіт на фасадах 
.бrДИН~IВ І споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку 
ВІДПОВІДНО до проекту виконання робіт; 

2.7.14. У договорі оренди об'єктів благоустрою визначати порядок 

· -

утримання ЇХ в належному технічному і санітарному стані (при цьому власник в 
повному обсязі цесе відповідальність за належний технічний і санітарний стан 
об'єкту, переданЬго~ оренду, суборенду); • 

2.7.15. Не допускати накопичення ремонтних відходів на будівельних 
майданчиках у невстановлених для цього місцях та на прилеглих до 
майданчиків територіях, забезпечувати виконання заходів з запобігання 
пилоутворення на територіях об' єктів, не допускати відкачування та виливанвя . 
води на проїзну '1астину. вулиць, тротуари, на природній рельєф, у водойми; 

2.7.16. ЗдіЙснювати контроль за належни'м станом об'єктів благоустрою та 
забезпечувати їх надійну експлуатацію. У випадку виявлення загрози аварії, або 
факту їх аварійного стану, негайно вжив~ти відповідні заходи; 

2.7.17. Не порушувати права і законні інт!=реси інших суб'єктів благоустрою 
населених пунктів; 

2.8. Громадяни маюТЬ право: 
2.8.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста; 
2.8.2. Брати у.час)'ь в,обговоренні правил 1а проектів благоустрою території 

міста; 
2.8.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста; 
, • І 

2.8.4. Отри~увати в установленому законом порядку повну та ДОСТОВ1Рl1Y ._ 
інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до 
них змін, а також роз'яснення їх змісту; .0 ; 

2.8.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні ta 
утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ вулиць, кладовищ 
:братських могил, обладнанні дитячих -та 'єпортивних майданчиків, ремонті 
IПJIJIXiв і тротуарів, інших об'єктів благоустрою; 

2.8.6. Вимагати негайного виконання робіт із благоустрою міста в разі, 
якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди житrю, здоров'ю або майну 

громадян; . 
2.8.7. Звертатkсь·до суду з позовом про!~ідШКодування шкоди, заподіяної 

майну чи здоров'ю ГPOM~~ унаслІДОК дій чи бездіяльності 
власників/балансоутримувач ІВ об єкт1В благоустрою. о 

, 2.9. Громадяни зобов'язані: ... ,І 
2.9.1. Утримувати в належному стан1 закршлеН1 за иими в установленоМу 

порядку території;' . . ОО • • ,. , • 

2.9.2. Не порушувати права 1 законНІ lИТереси ІШПИХ суб ЄКТ1В у СфеРІ 

благоустрою міста; 
2.9.3. ВіДШІ(одовувати в устан~J!Ле~~му порядку збит~, завдані 

порушенням законодавства з питань благоус'9>ОЮ населених ПУНКТІВ; 
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. 2.9.4. Забезпеч)'ваТIІ цілісність засоБІв обліку комунальних послуг 
(mЧltЛЬНИКIf ВОДІІ, газу, електроенергії та інше) та не втручатися в іх роботу; 

, 2.9.5. Дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм; І 
2.9.б. Допускати у приміщення, будинки і споруди представни~в 

виконаВ1V!!вироб!іllка іІ.ИТЛОВО-КОМУНальних послуг у порядку, визначеНОlg 
зако~ом І ДO~OBOPOM, для ліквідації аварій~ усунення неполадок санітарнр
теХНІЧНОГО та IІІжеНСРIІОГО обладнання, ЙОГО встановлення і заміни, проведенНя 
технічних і профілаlmіЧНИХ оглядів та перевірки показників засобів обліку; 
. 2.9.7. Дотримуватися вимог житлового' та містобудівного законодавства 
щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у 

сфері ЖИТЛОВО-JСОМУНanьних послуг; 
2.9.8. Своєчаqно JlРЩШДИТИ підготовку жилого будинку, помешкання та його 

технічного обладнання до експлуатації в осін~ьо-зимовий період; 
2.9.9. ВИІсористовувати приміщення житлового будинку за призначенням, 

забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного 
обладнання. . 

• І 

2.9.10. Дотримуватись даних Правил благоустрою території міста Бровари . 
• 

.0 

3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

3.1. Суб'єкти благоустрою при поводжен~і з відходами зобов'язані: 
3.1.1. Вживати заходи щодо запобігання-або зменшеННJI обсягів yтвopeННJI 

відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та 

видалення, знешкодження та захоронеННJI; 

3.1.2. Укладати договори на ~ивезення (збирання, зберігання, перевезеННJI, 
знешкодження, видменНя і захоронення) віnxодів згідно з вимогами чинного 
законодавства; 

3.1.3. Утримувати у належному санітарно-гігієнічному стані місця 
• • І 

видалення ВІДХОДІВ; І 

. 3.1.4. Підтримувати чистоту об'єктів/елементів благоустрою, встаИовлюва'.fИ 
урни біля входів і вихо,zWв з адміністративних, побутових, навчальних, TOprOBIjfX 
та інших будівель і споруд, біля торгових п8латок, павільйонів (урни повин~ 
утримуватися в належному технічному та естетичному стані і щодобово 
звільнятися від сміття дО 8-0Ї години ранку); 

• • І '. • 

3.1.5. Мати чіТJСО визначене МІсце для в~алеННJIl тимчасового РОЗМ1ЩеНВJI 
відходів, контейнери (ємкості) для відходів; _. . 

3.1.б. Не допускаТJl зберігання та видалеННJI ВІДХОДІВ у несанкЦІОНОВаних 

місцях чи об'єктах; 
3.1.7. Не .l\опУ.ска,-и змішування BiдfoдiB (побутових, промислових, 

ремонтних, рідких, великогабаритних); . 
3.1.8. Відшкодовувати шкоду, запод1JlНY ~авкоЛИlПНЬОМУ ПРи'родному 

середовищу, здоров'ю та майну громадян, ПІдприємствам, установам ra 
організаціям внаслідок порушення вст~?вnених правил поводжеНВJI І з •. 
відходами, відповідно д? законодавства УкраІНИ; . 

• 1 
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з.!.9. Не ~опускати забруднення екскрементами тварин тротуарів, газонів, а 
у разІ випадКІВ випорожнення тварин на цих територіях - терміново прибрати 
за тваРИНОIО; 

З.l.10. Викоuувати інші обов'язки передбачені законодавством щодо 
б' б 1.· І' , 

З8ПО lганняза Р.1дllеННIО навколишнього пр~родного середовища відходами. 
З.l.ll. Не допускати забруднення вулиць та доріг. 
З.2. ПОРЯДОІ( поводження з відходами: 

, З:2.1 ... ~орядок збирання, розміщення, перевезення, зберігання, оt:iроблення, • 
УТИЛlзаЦIJ, ВllhалеllНЯ, знешкодження і захоронення відходів визначають " 
виконавчі OPГ~HII Брова~ської міської ради. " 

З.2.2. КОlJтейнери для збирання відходів повинні відповідати вимогам 
стандартів, їх потреба розраховується відповідно до норми накопичення у 
відповідній гnлузі господарчої діяльностj. 

З.2.З. Місця (майданчики) для розміщеuня на прибудинкових територіях 
контейнерів для збору твердих побутових та великогабаритних відходів 
визнаЧ8l0ТЬСЯ власниками/балансоутримувачами, виконавцями послуг з 
yrpимання будинку і споруд та прибудинкової території багатоквартирних 
житлових будЮіків. і 'Узгоджуються з управлінням житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради, санітарно-епідеміологічною станцією 
та підприємством (виконавцем послуг із збирання, перевезення та захоронення 

відходів). 
І , 

3.2.4. Маі1данчики для розміщення контейнерів для збору 
побутових відходів по ,винні мати тверде покриття, огородження 

можливості, вертикальне озеленення. До цих майданчиків 
благоустроlO забезпечуlOТЬ вільний прохід та проїзд. 

. . 
твердих · 1 
тв, по . 

І 

суб'єкти 
! 

З.2.5. Майданчики для встановлення контейнерів повині бути віддалені від 
житлових будинків, дитячих закладів, mIОРТИВНИХ майданчиків і місць 
відпочинку населення на відстань не менше 20 метрів, але не більше 1 ОО метрів. 

З.2.6. У виключних випадках, в районах сформованої забудови, де немає 
можливості дотримання установлених норм для місць встановлеННJI 
контейнерних майданчиків, ці відстані устанОВЛlOються комісією за участю 
npедстаВНИІ(ів управЛіdня житлово-комунahьноro господарства Броварської 
міської ради, санітарно-епідеміологічної станції, житлово-експлуатаційної 
організації на території якої розміщений контейнерний майданчик. 

І З.2.7. Графіки руху спеціалізованого aвTOТPaнc~opтy для збору Biдxo~ 
розробляlOТЬСЯ підприємством - виконавцем пос~ ЗІ збирання, перевезеННJI ~ 
захоронення від"одів і' погоджуlOТЬСЯ З упраВЛІННЯМ житлово-комунального 

•.• •• І 
господарства БроваРСЬКОl MIcы�~11 ради. . . . І 

З.2.8. Побутові, ПРОМИСЛОВІ, реМОНТНІ ВІДХОДИ перевозяться спеЦІально 

обладнаними для цього транСПОРТНИМИ, : засобами, які унеможливлюють 
засмічення території міста 

З.2.9. Великогабаритні відходи вивозяться з прибудииковоі території 
багатоквартирних будинків один раз на тиждень за встановленим графіком, 
погодженим з управлінням жит~ов~-ко~альН,ого ~осподарства Броварської 
міської ради. Взіасн.икиr квартир, наимаЧl зqбов язаНІ виносити та складувати 
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великогабаритні відходи у визначеному місці ДJUI тимчасового зберігання 
відходів напередодні ввечері чи зранку в день їх вивезення. 

3.2.10. Спamoвання відходів, листя та гiлnя в контейнерах, на контейнерних 
майданчиках та прибудинкових територіях забороняється. 

3.2.11. Вивіз рідких відходів здійснюється спеціалізованим транспортом за 
рахунок власників, наймачів будинків. Власники, наймачі забезпечують 
вільний під'їзд до виrpібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний 
час доби. 

3.2.12. Дворові та Іромадські туалети повинні утримуватися іх власниками у 
постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись. Дворові туалети та 
вигрібні ями можуть розміщуватися на території присадибних ДЇJDIнoK згідно з 
існуючими будівельними нормами. 

3.2.13. Вибирання рідких нечистот і твердих осадів із каналізаційних 
колодизів, виrpібних туалетів та ям проводиться ВИКJПOчно на підставі договору 
зі спеціалізованим підприємством, що здійснює даний вид поcnyr. ВидалеННJI 
здійснюється безпосередньо на транспортний засіб з негайним вивезенням цих 
відходів. 

3.2.14. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт ремонтні 
відходи щоденно вивозиться власниками, наймачами квартир (будинків), які 
проводять ремонт, на полігон захоронення відходів, або передаються 

підприємству, що здійснює свою діяльність в галузі поводження з відходами. 
3.2.15. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні ПDlни, 

акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, 
відпрацьовані люмінесцентні лампи, інші небезпечні відходи спід збирати у 
спеціально відведених і обладнаних місцих ДJUI обов'язкової наступної іх 
утилізації відповідно до чинного законодавства. 

3.2.16. Виконавці послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових 
територій житлового фонду, що перебуває у комунальній власності повині 
здійснювати контроль за дотрим8ННJIМ rpафіків вивезення відході, якісШfМ 
прибиранням контейнерних майданчиків, а також проводити своєчасний 
ремонт та відновлення контейнерів і майданчиків, на JПCИX вони розміщуються. 

3.2.17. Відповідальність за технічний стан контейнерів ДJUI збору твердих 
побутових відходів та майданчиків ДJUI розміщення контейнерів, несе іх 
балансоутримувач. 

4. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ, 
3АКРIПJIEВИХ ЗА ОБ'ЄКТАМИ БЛАГОУСТРОЮ 

4.1. Система утримання територій міста передбач~є організацію прибирання, 
раціональие збирання, швидке видалення, утиmзацuo, зиеmкоджеlПUI та 

захороиеННJI відходів. 
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• 4.2. утримання загалыІміськихх територіn здійсНJОЄТЬСЯ підприємствами на 
ПІдстаВІ договору з управлінням житлово-комунального господарства 

Б~оварської міської ради, що укладається у відповідності до вимог' чинного 
законодавства. І І. • 

• • , • 1 
4.3 •. МеЖІ блаГОУСТР.ОIО прилеглих/закріплених територій встановmoються . 

(ЯКЩО Інше не передбачено проеКТНОIО документацією) в граничних межах 
підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, підприємсТв 
побуту, присадибних діЛJlНОК до прибордІОРНОЇ частини доріг. При відсутності з 
,будь-якого боку підприємства, організації, :установи, споруд, інших об'єктів 
господаРІовання межі прилеглої/закріпленої території встанОВЛЮIOТЬСЯ на 
відстані 20 м від огорожі підприємства, установи, організації чи присадибної 
ділянки в т.ч. включаlOЧИ половину проїжджої частини дороги, якщо дороги 
гравійні, Фунтові, 

Допущення засмtчеllіlJl, забруднеННJI приЛеглих/закріплених територій тягне 
за собою адміністративну відповідальність, стягнеННJI відшкодувань 
(економічно-обгрунтованих витрат) на ВИJlвлення та ліквідацію порушення. 

! 4.4. Зобов'язанНJI ЩОДО утримання прилеглих/закріплених ,територій 
здійснюються у таких межах: 

4.4.1. Земель~і діЛJlIfКИ, ЩО перебувають у власності (користуванні, оренді) 
юридичних чй фізичних осіб, на Jlких не розпочато будівництво - на відстані 20 
метрів по периметру виділеної діЛJlНКИ; 

4.4.2. Кінцеві ЗУПIlНКИ міського транспорту та маршрутних таксі - на 
'відстані 25 метрів по периметру виділеної дЩянки; 

4.4.3. Платні стоянки, стоянки таксі, місця паркуванНJl - на відстані 25 
метрів по периметру виділеної діЛJlНКИ; 

4.4.4. Базари та ринки, гаражні кооперативи, гіпер- та супермаркети - на 

відстані 25 метріІІ ПQ периметру виділеної ді.1JЯНКИ; 
4.4.5. Індивідуальні гаражі - на відстані' 5 метрів по периметру виділеної 

ділянки; 

. 1 . 

4.4.6. Будівельні майданчики площею до 0,01 га - на відстані 5 метрів по 
пdриметру виділеної ділянки, більше 0,01 га - на відстані 25 метрів; І ! ~ -1' 

4.4.7. СтаЦіонарні малі архітектурні форми - на відстані 5 м по периметру . 
, І 

ділянки. І" ., • і 

4.5. Всі суб'єкти господаРlованНJI, незалежно від форми власності, Ао 
виготовленНJI схеми меж територій закріплених за підприємствами, установами 
,та організаціями, зобов' Jlзані прибирати 'прилеглу/закріплену територію. 

4.6. ФінансуванНJI утримаННJI прилеглої/закріпленої території: 
4.6.1. Земельних ділянок, що перебувають у власності .(користуванні, оренді) 

юридичних чи фізичних осіб, на ЯКИХ не ро~почато БУДІВНИЦТВО здійснюється 
юридичними 'Щ фізичними особами, яю є власниками, користувачами, 

• ~.. І t 
орендарями ДІЛJIпОК, . . '" . 

4.6.2. Кінцевих зупинок маршрутн~ такСІ ЗДІИСНJОЄТЬСЯ переВІЗНИКами, 
пропорційно кількості машин на маРШРУТІ;. . . І , 

І 4.6.3. Платних стоянок, стоянок T~CI, МІСЦЬ паркування ЗДІЙСIрОЄТЬСЯ 1х . 
власниками (користувачами); : ~. 

оо 

,,о І 
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4.6.4. Мостів, IlШJIхопроводів здіЙ~НIО~ЬСЯ за рахунок коштів мїcLKofo 
бюджету; 

4.6.~:. ТранСфор~аторних і розподільчих підстанцій, опор, охоронних зон 
ЛЕП здtИСНIОЄТЬ~Я Пtдприємстваr.~и, що іх експлуатytоть; 

4.~:.6. ~отелень,. т~плових пунктів, ВО.lозаборів, каналізаційно-насосних 
станЦІИ ЗДІИСНІОЄТЬСЯ ПIДприсмствами, щО ЇХ експлуатують; 

. 4.~. 7. Гаражних !<ооперативів здійснюється гаражними кооперативами, 
I~ИВlДУальних гаражІВ - власниками гаражів; І 

4.6.8. Будівельних майданчиків здійснюється власниками' об'єкт.їв ;. 
блаГОУСТРОIО, або іх довіреними особами; 

4.6.9. Цвинтарів, братських похов«нь, меморіальних комплексів 
здіЙСНIОЄТЬСЯ за рахунок коштів міського бюджету; 

4.6.1~. Стаціонарних малих архітектурних форм здійснюється за рахунок 
. власниКІВ; . : 

4.7. Утримання територій: 
4.7.1. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових 

будинків, земельних ділянок зобов'язані укладати договори з юридичною 
особою, яка в. установленому . порядку визначена виконавцем поcnyr на 
вивезеННJI поБУтових І відходів, здійснюtоть оплату таких поcnyr та 
забезпечують роздільне збирання побутових відходів; 

4.7.2. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а 
також' прилеглих/закріплених територій, до початку будівництва покладається '. 
на власників (користувачів, орендарів) земельних ділянок; • 

4.7.3. Утр~мання в 1іалежному стані виділених під забудову територій,: а 
також територій прилеглих/закріплених з початку будівництва і до здцчі 
об' єкта в експлуатацію виконується будівельними організаціями 
:(підрядниками), якщо інше не передбачено .Договором підряду, під контролем 
власника об'єкту благоустрою або його довіреної особи. 

Підрядник на виїзді з будівельного майданчика зобов'язаний забезпечити 
очищеННJI коліс/гусеНJlЦЬ транспортних засобів від бруду, унеможлививПІИ 
виніс його на вулично-дорожню ~ережу; 

4.7.4. Утримання в належному стані ~ цвинтарів, братських поховань, 
меморіальних комплексів, а також прилеглих/закріплених територій 
здійснюється підприємствами, з якими департаментом житлово-комунального 

. -

господарства Броварської міської ради укладені відповідні договори.; t 
! 4.7.5. УтрliМВННЯ в належному стані стоянок автотранспорту, 'терИТОрtй ~_ 

автокооперативів, місць,паркування, а також закріплених (прилеглих) територ~й 
здійснюється іх Власниками (користувачами, 'Ьрендарями); І І 

• .... • І 
4.7.6. Утримання МОСТІВ, ШЛ~ХОПРОВОДІВ ЗДІИСШОЄТЬСЯ mдnриємствами ва 

підставі договору з управЛІННЯ житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради; . . . :. .... 
4.7.7. Прибирання на ДІЛЯНКах навколо в~личних юоскtВ, ринюв, лоТКІВ, 

павільйонів майстерень з ремонту годИННИкtВ та взуття, трансформаторних 
підстанцій, 'теплових пунктів, бойлерних та пересувних об' єктів торгівлі, 

.. . 
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іИДJfВI~ал~них гар.ажів. в межах закріплених територій здіЙСНlOIОТЬ вnасни~ : 1 
цих об ЄКТІВ, якщо ІНше не визначено договором; . і 

4.7.8. ВлаСНИКJf, користувачі, орендарі земельних ділянок забезпечують іх 
утримання в належному стані; 

4.7.9. Власник/балансоутримувач забезпе.чує утримання зливної каналізації, 
ОГЛJIДОВ~ та ~ощеприймальних колодязів, своєчасний ремонт ЛJOків, 
водост~юв, приимальних решіток, прибирання і очищення канав, труб, 

дренажІВ, що призначаються для відводу поверхневих і rpунтових вод із вулиць 

і WJIJIXiв, очище!lНЯ і негайний вивіз відходів із дощеприймальних колодязів 
тощо' • • І t , . 

4.7.10. У випадках надзвичайних погодних явищ (зливи, снігопад, 
ожеледиця та ін.) виконаВЧIІМ органаном Броварської міської ради 
ВС1тановnюється спеціальний реЖJlМ утримання вулично-дорожньої мережі та 
об'єктів благоустрою; . :. 1 

4.7.11. У вип~ках Сl4ЛЬНИХ снігопадів та інших стихійних явищ прибирання . ... .. .. 
теРИТОРІИ загального користування здійснюється за окремими схемами, 

затвердженими в установленому порядку; 

4.7.12. При снігопадах і ожеледиці суб'єкти благоустрою зобов'язані на 
: територіяХ прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, 
організацій від снігу, льоду та посипати їх 'піско - соляною суміmппо (ПСС); 
своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням 
заходів безпеки. Заготівля (ПСС) проводиться суб'єктом благоустрою до 
настання холоді,. Циве:Jення сні гу здійснюq-ься у спеціально відведені місця, 
погоджені з управлінням житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради та санітарно-епідеміологічною станцією; 
4.8. ВИМОПl до ВПОРЯДlсування територій підприємств, установ, організацій, 

присадибних ділянок: І І 
4.8.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечую.р. 1 

благоустрій з,емenьних' ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинноrо 
законодавства у власність (користування, оренду). І 

4.8.2. КерівнИІ(И підприємств, установ, організацій, фізичні особи -
: підприємці, власники садиб несуть відпов~дальність відповідно до чинного 
законодавства за невиконання заходів з благоустрою, а також за діі tPI 
бездіяльність що призвели до HaнeCeННJI шкоди майну та/або здоров'ю 
громадян, на' власних, прилеглих/закріплених за підприємствами, установами, 
організаціями теІ?иторіЯХ. . . . .. . . '" 

4.8.3. УтриманНJt і блаГОУСТРІЙ теРИТОРІ"!П1ДПРИЄМСТВ, установ, орган1Зац1И 
та прибудинкових територій, присадибних ДІЛЯНОК громадян, належних до них 
будівель і споруд проводиться власником або бал~со>:римувачем ~ 
будинків, або підприємства~и,. уст~о~ами, орган1Зац1ЯМИ, ,з ~ . 
балансоутримувачами укладеНІ ВІДПОВІДНІ договори на утримання та !. 

благоустрій прибудикковиХ терито~іЙ .. ,Власник присадибної д~ 
забезпечує Ha)'Je>me утримання терИТОрll загального користування, прилеГЛ01 '1/.0 
його присадибної дїЛJIНЮі. І 

' . . 
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4.8.4. Утриr.іання, ta благоу' ... . • . . стрш земель запасу МІста забезпечують 
віДПОВIД~1 СЛу>~БJi, ВI.lзначенні Броварською r.'tіСЬКОIО радою. 

4.9. ВІДПОВI~алЬНІ особи підприємств, установ та організацій незалежно від 
фqрм влаСНОСТІ,. Jоридичні та фізичні особи, що використовують БУДИНКИI і " 
споруди та ПРИМІщення в них, зобов'язані: 'І :; 

4.9.1. Утрим~вати В .належному стані території, надані їм в установлено~ 
закоНОМ поря,nку; : 

4:9.2. . Утримувати в належному стані об'єкти/елементи благоустрOlЬ, 
заКРІплеНІ за НИМІІ на YMo~ax договору з. балансоутримувачем; 

4.9.3. Усувати на заКР1Плених за ними об'єктах/елементах благоустрою за 
вnас~ий paxY~~I( та в YCTaHo~~eHi строки пошкодження інженерних мереж або 
наСЛІДКИ аварІИ, що сталися з ІХ ВII11И; 

4.9.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах/елементах благоустрою 
наслідки надЗВl~ча~их, ситуацій техногенного та природного характеру в 
установленому порядку; ! 

4.9.5. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними 
об'єктів/елементів благоустрою; 

, 4.9.6. У процесі утримання об'єктів/елементів благоустрою дотримуватися . 
відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктї'в, 
забезпечеННJI,УМОВ функціонування та утримання їх у належному санітарно
технічному стані; 

4.9.1. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушенНJI 
законодав~тва у сфері благоустрою та ОХ9РОНИ навколишнього природного 

середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України 1'а 

цими Правилами; 
4.9.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на 

підставі затверджених у встаliовленому порядку проектів та за умови 
одержВННJI ордера на роботи з благоустрою ~ спеціальному відділу контролю за 
станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради; 

4.9.9. Впроваджувати систематичне, а у разі надзвичайних ситуацій 
с~еціальне проведення технічних оглядів територій, ~у~івель і ~поруд fa 
вживати заходів зі своєчасного усунення виявлених недоЛ1ЮВ; ! 

4.9.10. Провор-ити сцоєчасне фарбу~ання ~ ремонт металевих :астин фас.~ 
(пожежні схdди, огорожі на даху, ПІДДашки, накриття npиямюв, ВОДОСТІЧ1І1 

І 

труби тощо); 
4.9.11. Розміщувати елементи благ?УС1J?ОIО тільки на підставі npоектно-

. дозвільноІ документації; '.. .. , 
4.9.12. Захищати зелені насадження на тери~ор1ЯХ, наданих ІМ в 

установленому заl(ОНОМ порядку від знищення шляхом ~ огороджування;. 
4.9.13. Розміщувати та утримувати в належному санІтарному та теХНІЧНОМУ 

стані дитячі майдаНЧИЮ1; . t оо 
4.9.14. РозміЩувати' на територіях, наданих ІМ в установленому законом 

порядку, контейнери для сміття згідно з встано~ле.ними н.ормативами; , 
4.9.15. ЗдіЙСНІовати своєчасни~ peMO~T ВХОДІВ І ВИХОДІВ; . . 

\ 4.9.16. Облаштовув~tТИ ХУДОЖНІМ ОСВІтлеННJIМ фасади, споруди та БУДІВЛІ; 
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4.9.17.' ОБЛ~WТОВ~D~ТIІ на .теРlІторіяХ, наданих їм в ycтaHoвneHoMY законом 
порядку, парІС) вanЬ1l1 ~ІСЦЯ ЗГІДНО з вимогами чинного законодавства; 

4.1 о. У~~вн?ваЖ~JJJ особи управління житлово-комунального господарства 
БРОВ~РСЬКОІ M!CЬ~OI ради, житлово-комунальних підприємств, працівники 
спеЦІального ВІД;Цtлу ~ОfiТРОЛlО за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста Броварськ01 міської ради _. надають приписи вnасникам 
(бanвнсоутримуоачам) щодо ПРlІведення їх об'єктів та елементів благоустрою у 
відповідний стан. 

· s. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДШЕЛЬ 
• • 

5.l.утрима!lIJЯ засобів та обll8днання зовнішнього вуличного освітлення 
бanаНСОУТРИМУВnЧ8l\IИ реалізусться відповідно до Державних будівельних норм 
України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих 
комунальних норм У країни "Виробничі 'пок~ники часу з поточного ремонту та 
обслуговування об'сктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу 
Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій". 

Утримання f1леl\1ентjв зовнішнього осв\тлення на об'єктах благоустрою 
реалізується балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення: 
5.2.1. Рівень освітіlення вулиць, доріг, площ і внутріквартальних проїздів 

~ • І 

ЗДІЙСlUOЄТЬСЯ згІДНО З установленими нормативними документами 1а 

передбачаєтьс~ на весь теМНI'IЙ період доби. 
• • • •• - І •• 

Середня ЯСlсраВIСТЬ ОСВІтлення тротуарІВ, ЯКІ примикають дО ПРОІЗНОІ 

частини вулиць, доріг і площ. повинна бути не менше половини середньnі 

яскравості освітлення покри'ГГя проїзної частини цих вулиць, доріг і площ. 
5.2.2. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових 

територій здіЙСНIОЄТЬСЯ ЇХ балансоутримувачем. 
5.2.3. На території а~,.озаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них 
вулиць і доріг з траНСf!ОРТНИМ рухом світильники повинні встанОВJПOватися на 
висоті не менш~ 3 ·м, а в разі розміщення світильників над проїжджою 
частиною - не менute 5~~. , 

Для освітлення Вlсазаних Об'єктів. не . до"?,скається ~аст~совувати 
прожектори, які розташовуються на дахах І наВІСах І спрямованІ в БІК вулиць 

аб.о доріг. .... І • І. 
5.2.4. На територіях парКІВ 1 сквер1В ПОВИННІ встаНОВJПOватися ЛІХтаРІ 

освітлювання вз~овж доріжок та на маЙданч~~ах. І і 
Кількість . світлоточоК визначається ЗГІДНО з технічними умовами -ra 

нормами. ~ .. ... . 
5.2.5. ВКЛlочеННJl Т.! віДJСЛlочення ЗС?ВНІ~НЬОГО ОСВІтлення територ~ МІста 

виконується згідно \ графіком вкmочеli~ .та ~иключення ЗОВН1ШИЬО~О 
освітлення, затвердже11~ Іх з У)ККГ БроваРСЬК~1 MICЬ~OI ради.. . r.. • 

5 2 6 В Llення та віДІСЛlочення приладІВ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІтлення шд ІЗДІВ . .. КЛІО .. 
б яю·в будинкових покажчиКІВ та покажчИКІВ вулиць, а також 

житлових УДli, . 
.. 
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, 
• , 

І .. " . , 
елемеllТІВ ЗОDIiJWН~Оro . opxiTe~ЇYPHoro освітленНJI будинків і споруд 
ВИКОJlУЄТЬ~Я D реЖИМІ ЗОВНІшнього освітлення вулиць. 

5.2.7. ВІДСОТОК неПРОЦ1010ЧИХ світлоточоКс не повинен перевищувати 5 %. 
5.2.8. Робо;и з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення 

проводяться неВІДкладно з огородженням місць проведення робіт. 
5.2.9. Усунення ~О?КЛИDИХ пошкоджень мереж зовнішнього освітленНJI, що 

не загрожує .без~еЦІ мешканців, ,проводиться у термін не більше трьох діб з 
подалЬШ1іМ ВІДI1()влення' блаГОУСТРОIО теРИТОfJії, в разі його порушення. 

5.2.1 О. Зовнішнє apxitel\-ТУРне освітлення повинно забезпечувати у темну 
пору доби ВИДl1мість і виразність найбільш важливих об'єктів благоустрою і 

. підвищувати комфортність світлового середовища міста. : 
Уст~новки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплюваТи . 

водіїв транспорт.у і пішоходів. 

5.2.11. Для забезпечення безаварійної роботи усіх елементів зовнішнього 
освітленНJI на об' єктах благоустрою проводиться Їх профілактичний огляд 
згідно планів-графіків, затверджених УЖКГ Броварської міської ради. 

5.2.12. 'Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії 
у вечірній та ранковий темний час доби знижУвати рівень освітленості. 

6. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ 
БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (МІСЬКИХ JПсm, 

ПАРКІВ, CКB~PIB, БУЛЬВАРІВ, РЕ1сРЕАЦIЙНИХ ЗОН ТОЩО) 

6.1. Порядок утримання зелених насаджень здійснюється відповідно дО 
ВІ!МОГ чинного законодавства. , ! 

6.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста ,. 
під час прове.цен.ня бу д':-якої діяльності, крім. зелених насаджень, JUd висадж~;n 
або виросли caмociBO~1 в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, 
траНсформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв. За нанесення 
,шкоди зеленим насадженням порушник ПРИТ!lГУЄТЬСЯ дО відповідальності. 

6.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень ва об'ЄІСТ~ 
благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за 
рахунок коштів міського бlоджету залежно від підпорядкуваННJI об'єкта 
благоустрою, а на земельних ~ілянках, переданих у ~ac~iCTЬ, Haд~ у 
постійне корист6'вання' або в оренду, ~a рахунок КОШТІВ ІХ власНИКІВ або 
користувачів відповідно до нормаТИВІВ, затверджених у встановленому 

порядку. 'й' . . 
• 6.4. Видалення 3 "~ени.~ H~c~eHЬ ]дІ снюється ва П1Д~1 ВПfВ . 

обстежеННJJ постійно Д1l0ЧОІ КОМІСІІ по обстеженню зелених насаджень у м. • -
Бровари, розпоряджеН1-1J1 міського голови, ~ішення Виконавчого комітету r . 
дозволу (ордера)'на поводження з зеленими иас~еННJIМИ. " 'і . 

6.5. Догляд за зеленИМИ насадження~и в МІСЦЯХ загального користуваивя 
повинен проводитися спеціалізова~им.и ~ІД~~и~ств~ зеленого rocnoJtapcтвa, 
"(підприємствами, що мають спец~anIЗОВ~·. ПІДРОЗДШИ з. утримання ~елеlDlX 
насаджень), які укомплектоваНІ спеЦІальною теХН1КОЮ, мехашзм8МИ, 
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кв.anіфікованим персоналом, ІІа умовах договору з впасником та 
бanаНСОУТРJtмуnачем. ' І і 

б.6. ВjДПОDіД~ЬНИМ1J за збереження зелених насаджень і належниА ДОГJIJIД: 
за НИМИ в межах М. Бровари є: " . і 

б.б.l. На Об'~ктах блаГОУСТРОIО державної (комунальної) власностї І _ 
бanансоутримуваЧI зелених насаджень. 

б.б.2.' На територіях установ . підприємств, організацій та 
прилеглих/закріплених територіях - ;станови, організації, підприємства, 
фізичні особи - підпрнсмці. 

б.б.3. На теРlІторіях земельних ділянок, які відведені під будівництво -
власники цих теРlіторіЙ. 

• • І 

6.6.4. На землях запасу міста -
спеціалізовані на роботах з озеленення, 
установленому порядку. 

t •• • 
'комуналЬНІ ПІдприємства МІСТа, 

за якими ці території закріплені в 

'б.б.S. На присадибних ділянках, на прилеглих і закріплених територіях - іх 
власники або ІСористувnчі. І • 

б.7. Влас~ик.~1 (користувачі, бал8Нсоy.rpимувачі) зелених насаджень 
зобов'язані: 

6.7.1. Проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 
1 м) провіДНИlСЇ В під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та 
будинків, а таlСОЖ в межах дорожніх знакіВ з метою запобіганНJI дорожньо
транспортним пригодам; 

6.7.2. Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'JIUИМ 
покровом висоти 15 см, залишщочи висоту покрову 3-5 см. Скошена трава 
повинна бути прибрана протягом тієї ж д,би, коли виконувались роботи з 
косіння; 

6.7.3. Полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9. години, 
або у вечірній час після 18 години; І 

, 6.7.4. Нега.Йно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформіІеННJIМ ty ... . , 
триденний термін) аКТІJl на право ІХ видаленНJI в разІ, якщо стан цих дерев . 
загрожує житгlO·, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки юри~ 
особам; 

6.7.5. Систематично ВИДaлJIТИ самонасівні дерева (з кореневою шийкою до 5 
: см дерева видaлmoться без відшкодУваН~ відновноі вартості). Постійно 
знімати омелу та гриби-трутовики з дерев; І 

6.7.6. Встановтовати декоративну захисну огорожу у місцях постійного 
ушкодження газонів, квітників, а пунки ~epeB обкопувати, прикривати 
мульчею, деКОр'а~вни~и ме-nшевими р~mlТКами. або влаштовувати по 
периметру деІ(оративну ОГОРО)1СУ. Не допускати ПОРОСЛІ на стовбурах дерев та в 
межах їх кореневої шийки; 

6.7.7. Реалізовувати заходи ~ запобігання в~еmno ocepeдк;tв 
пdшкодженWI зелених насаджень ШКlдmpcами та уражеИWI1Х хворобами, появи . 
отруйних росЛин на території міста, а ~ож вести боротьбу з н+ ~-
дозволеними для. мїськоtо середовища методами, ., 
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6.7.8. ПРJl розміщенні реЮJаt.IНИХ засобів Їх власник зобов'язаний 
б ' • ,І , О лаwтовувати га УТРІімуваТIf територію ~ відповідним доглядом зелених 

насаджень, оформлеНIІЯМ квітами, доглядом за рослинами на площі проекціі на 
земЛlО ВИСОТJI реl(JIаМОJlосія (або у відповідності до проекту) за погодженням з 
уповноважено~о на те ОС~БОJО управління житлово-комунального госпрдарств .. ; 

6 . .1.9. При ВlfIсонаННІ р~біт із ліквідації аварій на інженерних мережах . 
теРМІНОВО зн9.С~":ГИ дерева І зелені насадже~ня, які знаходяться в охоронних 
зонах, за вnaCIIJ ІСОWТИ З8 заяВКОIO виконавця робіт або власника інженерних 
мереж. 

6 .. 8. ВлаСНIIJШ (КОРlJстувачі, бanансоутримувачі) будівель і споруд, 
РОЗМІщених на території парків, скверів,'. площ загального користування, 
керівники,оргаllізацій, я Ісі HaAalOTb торгівельні та побутові послуги на 
зазначених теРlJторіях, зобов'язані своєчасно виконувати вимоги управління 
житлово-комунального господарства Броварської міської ради з питань 

санітарного стану ~ озеленення та квіткового оформлення в межах 
приnеглої/заІсріпленої території, 

6.9. На території зелених насаджень забороняється: 
6.9.1. Рух та паркування автомобілів, мотоцикnів і мопедів (крім 

спеціалізованого транспорту); : 
6.9.2. СкnадуваНIІЯ м,теріanів, конструкцій, обладнання, відходів тощо; 
6.9.3. Вивезеt'JIІЯ і накопичення в невідведених спеціально для цього місцЯх 

відходів, гілок. щ:ревини, листя, бур'янів, скошеної трави, снігу; 
6.9.4. ВИШlсання СВІИСЬКИХ тварин, утримання, вигулювання та 

'дресирування тварин, верхова їзда у невстановлених ДЛJI цього місцях; 
6.9.5. Спалювання сухої рослинності, ро~пanювання багатrя та порушеНВJI 

інших правил територій загального призначення (парки, сквери, пляжі), 
здійснювати дії, що ПРИЗВОДЯТЬ дО порушень пожежної безпеки; 

6.9.6. Шдвішування на деревах гамаків, гойдалок, мотузок ДЛJI сушіНВJI 
білизни, забиваllllЯ" в ~ стовбури цвяхів, lIрикріплення засобів зовнішньої 
рекnами, елеІ<Тропроводів, КОЛІОЧОГО дроту тощо, що може пошкодити деревІ, а 

також збирання СOJсу берези, КJIeHa, смоли хвойних рослин шляхом зарубок tPI 
св~рління отворі В на них; .. І. • І 

6.9.7. Самовільне викопування дерев, КУЩІВ, багаТОРІЧНИХ рослин та КВІТІВ;: 
6.9.8. Обслуг.овуваН1lJI, ремонт та МИЦІ! транспортних засобів, M~, 

механізмів. І 
6.9.9. ВИІ(ОШlllIlЯ земляних, будівельних та інших робіт без дозволу (ордера) 

,на роботи з благоустрою території, .з~ ,~инятком. робіт, що проводиться 
спеціалізованими підприємствами У Г~УЗІ озsшенеНВJI, . : 

6.9.10. Посипання тротуарів, ДОР1ЖОк, прогуnянкових стежок та lНШОГО 
твердого поКрИТГЯ хімічними препаратами, не дозволеними ДЛJI такого 

використання; . . оо. . ... 
6.9.11. ВИJ(идаIlНя!Вl,fдanеННJl Пlско - C0JpIHOI С~ІШІ на терИТОрl1 зелених 

насаджень під час зимового прибирання ву~иць, ДОРІЖОК тощо; 

6 9 12 С пільне розміщення засобш реклами, тимчасових споруд та .. . амо 

мчлих архітеКТУРIІИХ форм; 
І 

о. 



6.9.13. Влаштування КОМПОСТНIІХ куп' гн~~сховищ. 
6.9:14. Влаwт}:вання на влаСIІИЙ роз~уд місць для· відпочинку, встановлення 

намеТІВ. ТJlмчаСОВJlХ конструкцій для забезпечення затінку тощо· 
б.9.15. СадіВНIІЦТВО та ГОРОДНIfЦТВО; , 
б.9.1б. Влаwт.ову.ва",я ігор, СПОРТJfВНИХ Зldагань тощо, без відповідних на те 

погоджень;' , 
б.l о. Пі~ час п~оведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій 

р~зташоваш зелеl11 насадження, що не підлягmоть знесенню, забудовник 
зобов'язаний: , І 

• І • 

6.10.1. Огороджува;ги (захищати) дерева на території будівельного 
майданчика;., . " , 

б.10.2. У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо 
залишати міСШІ (лунки) ДЛЯ посадки дерев, а також влаштовувати лунки для 
іСНУ10ЧИХ дерев і J\:ущів, радіусом не менше о., 5 м від стовбура; 

6.10.3. Не допускати копання канав глибше 1 м для прокладання підземних 
інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 м від дерева та 1,5 м від 
чагарнику; 

б.l0.4. Засила:ГJ J фунтом кореневі шийки стовбурів дерев та чагарників; 
б.lО.5. Збері~пн" верхній родючий шар І.рунту на всій території забудови, 

організовувати ііого зняття, складування та залишати для подальшого 
використання ЧІ[ передачі спеціалізованому підприємству, визначеному 

мі~щевими оргш Jами виконавчої влади, для використання на ~отреби і з ; 
озеленення; І • -

б.l0.6. Не ДОllускати,складування конструкцій та будівельних матеріалів ва 
відстані, меншій '2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику. : 

б.ll. Постійно діюча комісія по обстеженню зелених насаджень у М. 
Бровари, при оформленні земельної ДЇJplH~ у власність, на стадії матеріалів 
'вибору земельної ділянки, здійснює обстеже~ня зелених насаджень і передає іх 
заявнику на збереження. На момент відведення земельної ділянки, заявник 
сплачує відновну вартість цих насаджень і набуває права власності на них. У 
разі знищення зелених насаджень до моменту набуття права власності на 
насадження, ОСQбаlо JJІ4й вони' передані І'а збереження, ПРИТJlЛlється до 
відповідальності у відповідності до чинного 'природоохоронного законодавства 
та сплачує їх відновну вартість в установленому порядку за ,знищене 

комунальне маЙIІО. . ... 'І 
І 6.12. Opгa~1I Аlісцевого самоврядування при передаЧІ земenьНОІ'ДlЛJlНКИ, в 

оренду, здійсшоJOТЬ ,обстеження ~елених насаджень, с~адають ~ 
відповідного "ЗРі.Ізка та передають ІХ в "оренду заяВНИКОВІ. При цьo~ 
сплачується їх відновна вартість. у разі потреби видалення зелених насаджеіь 
ope~дapeM через проведення буд~виицтва, реконструкцію та у ~ипадку 
:незбереження переданих opeHдa~eB~ насаджень, орендар не спл~чує ВІДновну 
вартість за зелені насадження, яю П1ДJIJII'8IOть видanешпо, або JIКl загинули та 
видаляє їх на підставі ордера. 

.. . ,/ 
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7. ПОРЯДОІ( ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ 

о 

І 

·1 
І 

. 7.1.1: Для проведенНJI державних масових заходів відповідні С1руктурні 
ПІДРОЗДІЛИ Вюсонавчого комітету Броварської міської ради готують проект 
розпорядження Броварського міського голови за два місяці до початку 
проведення запланованого заходу. 

7.1.2. Для пров~де'1НЯ недержавних масових заходів їх організаторами 
подається до Виконавчого комітету Бровар~ької міської ради письмова заява 
щодо дозволу на проведення відповідного масового заходу. У заяві 

звзнаЧalОТЬСЯ мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час 
йdro початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я . ... .. . . 
оргаНІзаТОРІВ, МІсце ІХ проживання, номер контактного телефону, дані про 

представника" дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такоі) 
використання звукопідсилюючої апара1УРИ. 

Заява організатора організатора масового заходу розглядається на засіданні 
,Виконавчого коміте1У Броварської міської ради та приймається відповідне 
рішення щодо дозволу або відмови в проведенні такого заходу. 

7.1.3. До проведення масового заходу організатори зобов'язані укласти 
угоди із комунальними підприємствами щодо забезпечення нормативного 
прибирання місця його проведен~ та вивозу смітrя. 

7.1.4. Організатори заходів відповідають ~ ДО1римання учасниками масових 
заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, 
будівель, устаТІсування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення 

м,совоro заходу.. . ,. І: ; 
7.1.5. ОрганізаЦІЄЮ шдготовки до проведення масового заходу ошкується f 1 

заявлений представник, організатора, його присутність на місці проведешpr ! 
заходу є обов'язковою під час підготовки "та під час проведення MacoBofo . 
заходу. 

Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні 
'посвідчення, довіреності, завірені печатко~, та документи, які посвідчують 
особу. 

7.1.6. Проведення масового заходу з.акіичувати до 22 гo~. 
7.1.7. На місцях проведення, шд час масових aкц~, забороняється 

самовільне встановленр тимчасових сп~rуд, ~алих .. аРХ1тектурних форм 
(кіосків, лотків,· навісів; палаток) та засобl~ ЗО~НІШНЬОI реклами (рекламних 
тумб, БУДЬ-ЯІСИХ стендів, щитів, панно, екранІВ та l~ше). , 

7 1 8 К оль за дотриманням органІзаторами та учасиикВЩІ 
• • • ОІі'Ір б .... Б ЬІІ· -

загальноміських заходів вимог "Правип , лагоус1рОЮ терИТОрl1 МІста po~aPf -. 
... .. ии" ВІДд· іл контролю за станом благоустрою та ЗОВВ1ППnМ : l' 

ЗДІИСНЮЄ спеЦlальн , , 
ДИЗайном міста. • • ..,0 б ,І 
П . .. ціальноГО ВІДДІЛУ кон1рОЛЮ за станом лагоустрою .,а 
,.Р~lВНИКИ :пе. метою контролю за дотриманням вимог цИх 

ЗОВНІШНІМ дизаином МІста з 
': 
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Правил MaIOT~ право бrrи ПРlІсутніми при' проведенні масового заходу без 
узгоджеНIІЯ з 110ГО оргаlf1заторами. І 

8~ РОЗМІЩЕННЯ, УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ fliорм ті 
opr АНІЗАЦІЯ ВИЇЗНОЇ торгшm 

оо • 

. 8.1. ПОРЯДОК.'рОЗ~lїщення, МaJlllХ архітектурних форм для провадженiu. 
пIд~риємнJщы\l1 ДІЯЛЬНОСТІ визначений Порядком розміщення малих 
аРХІтектурних форм ДnJI провадження підприємницької діяльності, 
затверджеНllХ постаНОВОIО Кабінету МіністРів України від 26 серпня 2009 р. 
Н!!982. . 

8.2. ЄДИНОІО підставою ДЛЯ проведення робіт з встановленНJI малих 
архітектурних : ф~рм j Є дозвіл (ордер) на право тимчасового порушенНJI 
благоустрою та його ВІДновлення у ЗВ'язкУ з виконанням відповідних робіт 
спеціалЬ110ГО відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста. 

! 8.3. Обов'язки власників МАФ: І І 
8.3.1. УТРI1Аlувати об'єкти МАФ та прилеглу територію до них, згідно зони · 

обслуговування,. в задЬвільному санітарно~технічному стані, не доnyска-rи 
пошкодження дорожнього покриття та газонів; і 

8.З.2. ВИJ<ористовувати для розміщення товарів тільки обладнаННJI 

:BcтaнoвneHoгo зразка та використовувати за,~ільовим призначеННJIМ; 

8.3.3. Біля кожної стаціонарної малої архітектурної форми повинно бyrи 
зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до них покриття вдосконаленого 

типу заВШИрШЮI (метрів): 
- по всій довжині фасаду (неЗЩ1ежно від конструкції споруди) - 2 м; 
- З БОІСУ вітрніl1'l і· Сnyи<бового входу - 1 м;! 
-з боку входу для покупців - 1,5 м. 
У разі РОЗl\1 і щення стаціонарних малих архітектурних форм на відстані 

бі{Іьше 1 метра від тротуару до них з тротуару повинна бути поБУДОВlЦlа 
піmохідна доріжка завширшки 1,5 метра; , І 

'ф І 8.З.4. Біля стаціонарJiИX малих аРXlте~.них орм та пересувних Матрс 

архітектурних . форм має бути встановлена урна для збир~ твe~~ 
побутових відходів, а також забезпечуватися прибир8ННJI. прилеГЛ01 терИТОр11 -he 
менше 20 м. Власники стаціонарних малих аРХІтектурних форм та 
. пересувних малІІХ архітектурних~ .. фО~М проводять захОДИ з озеленеНIfЯ 
закріпленої для обслуговування теРИТОР1.1; . . ~ 

8.3.5. ВлаСIІJIICJJ (балансоутримува;1) СТ~lОнарних малих apX1Teктyp~ 
форм зобов'язані проводити (при неоБХ1Д~ОСТ1, ~~ не ме_нше ~ДHOГO раз! на рпс) 
відновлення зовнішньоrо вигляду cтaц!OH~pHO~ мал01 apX1TeКТYPH~1 форми 
згідно з паспортом, затвердженим упра~IННJIМ МІстобудуван.НJI та.аРХ1:ектури; . 

8.3.6. CTauiOHaplli мазіі apxiтe~pН1 форми.та пер~сувн! M~1 ap~Te~~1 

1 , 

Ф . 'щеНl' (BCT8НOвneН1 або збудов8Нl) без ВІДПОВІДНОI, оформлено! в 
орми, ЯЮ РОЗl\l1 .оо·., . _ 

уrJraновленому порЯДКУ дозвільної дoкyмe~aцll, з В1ДXИJIенням ~IД проеnr, ! ,. 
ВважаlОТЬСЯ самочиННО розміщеними стацІонарними малими арХ1тектурllИl1И 

• ,І І 
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ф~рмами та пересувними Man1fM11 архітеКТУРНІІМИ формами і підмгають 
дeMOH~ за. !Сошти ОС~би~ що здіfiснила встановленНJI, у терміни, визначені! в 
ПРlfПИСI СП~ЦlanLНОГО ВlддlЛУ контроЛlО за станом блаГОУСТРОIО та зовнішнім 
дизайном МІста; • • . о' І 

8.3.7. ~кщо особа, що здіfiСНJ.lла самовільне встановлення CTaцiOHap~~x 
M~:iX аРХ1теІСТУРНIiХ форм та пересувних малих архітектурних форм, не 
~ЗДlиснилао демонтаж у визначені строки, демонтаж здіЙСНІОЄТЬСЯ в порядку, 
встановленому п. 8.4. цих Правил; . 

8.3.8. Особа, о яка здійснила або здійсюоє самочинне встановлення 
стаціонарних малих архітектурних форм, не набуває права власності на них. 

8.4. Порядо~ демонтажу самовільно встановлених стаціонарних малих 
архітектурних ф6рм·та пересувних малих архітектурних форм: 

8.4.1. ДеМОlІтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених 
стаціонарних малІІХ архітектурних форм та пересувних малих архітектурних 

, форм, влаСНI1КИ яких ухиляються від демонтажу або власники яких не 
відомі, віДНОВJJення благоустрою на місці самовільного вст~новленRЯ . 
стаціонарних, М8.!'ИХ а"хітектурних форм тв: пересувних малих архітектурних 
форм здійснює бі.lлансоутримувач земельної ділянки. . 

8.4.2. РішеІІ 11)1 про демонтаж самовільно встановлених розміщених 
стаціонарних мал их архітектурних форм та пересувних малих архітектурних 

: форм приймас'l'ЬСЯ виконавЧИМ комітетсім Броварської міськоі ради з 
урахуванням пропозицій служб міста, які виявили самовільне розміщенНJI 

стаціонарних J\Ш!lIIХ архітектурних форм та пересувних малих архітектурних 

форм. 
8.4.3. ДеJ\lqIIТ,!Ж, самовільно встчовлених стаціонарних малих 

архітектурних ФОРМ та пересувних малих архітектурних форм здійсlПOЄТЬСЯ в 

наступному ПОР)lДку: . 
Комісія у сюшді представника спеціального відділу контроJПO за станом 

благоустро1О та зовнішнім дизайном міста, депутата округу (з8' згодоні), ~ ~ 
npедставНИJса ~Ііліції (за ЗГОДОJО), представника упрaвnіННJIМ містобудуванНJI та І , .. . .. . . , 
архітектури .БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, представника земельного вІДДШу 

Броварської MiCIJI\OЇ ради, представн.ика балансо~имувача з~мельної ділянКи 
та особи, яка здійснила саМОВІЛьне РОЗМlщенНJI стацІонарних малих 

:арХітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм (у разі її 
присутності), складає акт зовнішнього 'вигляду, огляду та ~емонтажу 
стаціонарних J\ШJІІІХ архітект~них форм T~ ~ересувних малих аРХІтектурних 
форм (додаток N!! 1) У З-х ПРИМІРНИКах, якии ~ІСТИТЬ: 

1. Дату, aдp~~y розт~у~ання M~. аРХІтектурних форм та пересувних 
малих apxiTeXТYI)JIII~ форм І ПІдстави для ІХ *M?H~ .... 

2. Прізвище, ім'я, по батькові та посади члеНІВ КОМІСll. . 
3. Опис мanllХ архітектурнИХ форм та перес~них малих аРХІтектурних фОр'м 

(геометричні параметри, матеріал, наявність П1ДКJПOч~~ до мереж ~eктpo r :; 
в~допостачанН1І) та перелік візуально виявлених ~eдoтК1B, поПІКОДЖ~НЬ. !: 1 

8 4 4 П· . .. адання акта демонтажу ~:rацlОнарних малих аРXlтектуршрс 
• •• lСЛЯ (; І,Л Ф , 

Ф І. о их малІ-ІХ архітектурних орм вони опечатуються 'та 
орм та переСУВll І 

' . . 
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п~рево.зяться... І Ш . м~йдаНЧIIК тимчасового зберігання, де передВlОТЬСЯ 
вIдповlдanыiJl п~обt ПIДJпіДПIlС. . 

~.4.s. Де~IОJl"08ані стаціонарні малі apxiT~КТYPHi форми та пересувні малі 
аРХІтеКТ?'рю фОРМJI видаІОТЬСЯ власнику або його представнику після оплати 
ним роБІТ з. демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання стаціонарних 
м.8nих аРХІтеІ~УРJlИХ форм та пересувних малих архітектурних' фор~,' 
ВІдновлеНl.IІО БШIІ'ОУСТР~IО на місці самовільного встановлення стаціонарних 
малих аРХlтеl\.ГУРШIХ форм та пересувних малих архітектурних форм згідно з 
затвеРДЖ~ШIМIІ ТПРllфаМJI. Якщо протягом 6 місяців власник не провів опла~, 
витрати D1ДШ.КОДOJ1УIОТЬСЯ за рахунок продажу демонтованого об'єкту. 

8.5. РОЗМlщешш та утримання об'єктів пересувних малих архітектурних 
форм: 

8.5.1. РозміUL~ІІНЯ та утримання пересувних малих архітектурних форм для 
виїзної торгівлі у місцях, визначених ДЛЯ проведення загальноміських заходів 
(ярмарків, сеЗОIІІІОЇ торгівлі, торrівлі в поминальні дні, торгівлі ялинками до 
НоворіЧНJJХ СШІІ'" тощо), торгівлі ПРОJtукцією власного виробництва 
сілЬСЬКОГОСПОД"Р~I,'(ИМИ виробниками, торгівлі продукцією 
сілЬСЬКОГОСПОД3 ре "кого виробництва та тваринництва, тощо) проводиться 
Bi~OBiднo до рішеннями Виконавчого комітету, Броварської MiC~KOЇ p~, 
комісій, рnд Лt' еllРИЯННЮ в роботі Виконавчого комітету та розпоряджень . 
міського ГОЛОВІ І І: яких. обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання 
ПОlПКодженНlО щ-'сктів благоустрою, укладання угод на вивезення відході;в, 
забезпечення 1\\'111 ролlO за організаціЄIО постійного прибирання закріrшениХ і 
прилеглих терн І ріП, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для 

: смітrя, належнОІ \' УТРJlмання туалетів і біотУ!ШетіВ. 
8.6. ПОРЯДОI\ отримання погодження на розміщення пересувних малих 

архітеКТУРНІІХ ІІ)І'РА'І дЛЯ виїзної торгівлі: 
8.6.1. Для \).tсржання погодження на розміщення пересувних малих 

архітеКТУРНІІХ фОр'М 1JlIЯ виїзної торгівлі Сfб'єкт підприємницької діяльності 
звертається дО I~II "онавчого комітету Броварської міської ради з заявою про 
видачу ПОГОДЖl'llШI (додаток 2). До заяви додається: B~~HOBOK д~рж~но! 
санітарно-епіде~,lіологічної експертизи (у ви~адку ЗДІиснення торПВfU 
ПРОДОВОЛЬЧІІМ І} 1'1' нарами), до~енти, п~ре~бачеН1 чинним закОИ.ОД~СТВОМ, ,а ! _ 

певну групу TOI~.I ,ів, (С~РТИфlК~ТИ ЯКОСТІ, п~дтве~~ення еКОЛОГІЧНОІ безпе~? 
тощо), трудові угоди з праЦІвниками,. ВІДПОВІДНІ документи д,ержавИfl 

податкової іIlСП'':I:ції (разовий патент, CB1ДOЦ~BO rшатника єдиного подат~, 

тощо), УГОДJI Ш1 шшіз смітrя з упов~ов~еним ПІДПРИЄМСТВОМ. . 
: 8.6.2. В іДС)'ТlI і ~1'b або невіДПОВІДНІСТЬ ЗQКОН?Давству oдн~гo з. докумеНТІВ, 
зазначеНJJХ у п, ~;,5.1. Правил, є підставою ДJUI ВІДМОВИ У ПРИИНЯПІ заяви або, у 

наданні ПОГОДЖ~IІI'SI. . 
8 6 3 У ',. необхідності оперативного РОЗМІщення пересувних малих . . . pnJI ., б . . І р"'1 ДЛЯ виїзноЇ ТОрГІВЛІ для за езпечення проведення захОДІВ 

аРХІтеКТУРНІІХ (Ю 1" • • • 

_ міtького та районногоtРIВНIВ, погодження видаються на 
звгальнодеРЖ8mfOГu, '. 
підставі РОЗПОРИ.'l~I\СННЯ МІСЬКОГО голови. 

І 
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.. 8.6:~. ПОГ~ДіJ:{·JIIIЯlfа розміщення пересувних малих архітектурних форм ДJJJI 
ВIfIЗНОI ТОРГІВЛІ ОllдаЄТЬСJl ІІа безопЛатНій основі спеціальним відділом 
КОНТРОЛІО за. CTt1~,~OM блаГОУСТРОІО та зовнішнім дизайном міста. 

8.7. ТермІН ДІІ погодження та його продовження, скасування погодження: 
8.7.~. П~ГОДil\;IIІ~Я If.~ Р~ЗМіщенн~ пересувних малих архітектурних форм 

дnя. ВИІЗНОІ тор! ІUЛ.І !?-1~i~HI в теРМІНИ передбачені рішеннJlМИ Виконавчого 
КОМІтету, Броuщ~сы1оІ1 'МІСЬКОЇ радІІ, комі~ій, рад по сприянню в роботі 
Виконавчого lШ:\JIТСТУ "а розпоряджеJIЬ міського голови. 

8.7.2. norOJtil,~lIml, термін дії ЯКИХ закінчився, є недійсними. 
! 8.7.3. ПОГОДіl,СIІШI скасову1ОТЬСЯ спеціальним відділом контролю.за станом '. 

блаГОУСТРОl0 Tt1 :н:шніШllім Дllзайном міста при порушенні вимог цих Правил о ~ 
або втрати І. LJ 1ІІІІІОсті • документів, на підставі яких вони видавалися, 
викор~стаНШl 0(" е::ктів пересувних малИХ архітектурних форм не за 
функц10нDJ1ыll~1� IIРllзш\ченням зазначеним у погодженні. 

9. РОЗМ 11.1 L ЄНИ}l ТА УТРИМАННЯ. зовmшвьоі РЕКЛАМИ 

9.1.Розміщеllll'l та утримання зовнішньої рекnвми в м. Бровари має 
відповідати ВIІ~ЮП1М Закону У)Сраїни "Про peкnaмy", Типовим правилам 
розміще1l1lЯ ЗОlші'lІltЬОЇ рекnами, затвердже~ постановою Кабінету Міністрів 
Украіни від 2(),12,200З N 2067, а також діючому Порядку, затвердженого 

рішенням Брон.11 ·:І.кої міської ради від 01.12.05р. N!!850-З9-04, зі змінами, 
за1DеРД>ІСеНИМIІ рішенням Броварської міської ради від 29.01.2009р. N!!1021-5S-

, І 

05. . І 

PeКJIaM 11 і Зtl~I\і-;11 РОЗt.lіщу1ОТЬСЯ у відповідності до дозволу, Jlкий видаєrь~JI 
на підставі ріШ~IІI1:1 виконавчого комітету Броварської міської ради. .: 

РозміщеllНЯ :о'шіШIІЬОЇ реклами, опор освітлення обов'язково погоджуватИ з 
власникаМJI іШМ:1 і ... ·ршlх мереж, 
, Єдино1О ni/l'': І аn01О ДЛJI виконанНJЇ робіт, пов'язаних з BCTaнOвneННJIМ 
реКJIВМНИХ засо6 і 1\, Є ордер на тимчасове порушення благоустрою території' у 
зв'язку з ВИ1\ОIІ:1I11IЯМ відповідних робіт спеціального відділу контроJПO за 
станом БЛnГОУ~'І'рt НО та зовнішнім дизайном місто, виданий на підставі дозволу 
на розмі щс 11 НЯ З(.)JОllіШIІ~ОЇ реклами Дозвільним центром. 

9.2. ДеАlОlJ'1 a~l\ ,)екламних засобів, встakовлених в порушеННJI ЗV ,Дро 
peКJIВМY", а t:,IJ\:~ про МОВІ·І та про н~брос.?вісну peКJI~, ... с~овільно 
встановленнх L\()('1 J порушенням вимог ДОЗВШЬН01 документацl1 ЗДІИСНЮєrься в 

наступному порщ~ку: .. . І 
Комісі)1 У складі пр.едставника спе~lanьноro B1ДД~ ~О~ОJПO за cтaнqM 

благоустроJO ":1 ~::ЩlJjшнім Дllзайном МІста БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради, дell)'Тl!.pi 
округу (за згодоlt,), представника міліції (за З~?ДОІ?)' п~едставника упрaвniЩul 
містобудуоаНЮI '1'3 архітектури БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ~~, предс~ника 
:балаНСОУТРIlМУН,1 1 1t\ земельної ділянки. та,:ос~би, ~a зд1ИСНИn~. самовшьне 
встаиовnеllШl auo з порушенням вимог ДGЗВШЬ~ОI документацu реклВМlПpt 
засобів (у разі гі нрисутності), складає акт зовш~ого вигJUIДy~ O;JUIДy та 

б· (додаток Ха 3) у З-х ПРИМІРНИКах якии МІСТИТЬ· 
демонтажу реЮШ~IIІІIХ засо ІВ - ,. 
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1. Дату, dJlpcc)' розташуваllНЯ рекnамних засобів і підстави ДJIJI ~ 
демонтажу. ..' • , , 

2. ЛріЗВJlЩL:, i~I'JJ, по батькові та посади ч~~нів комісіі. ,і 
. 3. ОПJlС РСЮШ~IІI11Х засобів (геометричні параметри, матеріал, наявніс~ 

ПIДКJII~:еIlJlЯ ДО мереж електропостачання) та перелік візуально виявлених 
недОЛІКІВ, ПОWI\Оджень. ' 

9.3.: Після сюшдання акту д~монтажу ре~амних засобів вони перевозяться 
на маидаJJLJJlJС ТIІМ'І3СОВОГО збеРІгання, де передаються відповідальній особі під 
підпис. 

9.4. Дем о ":І'Ь113JJі rрекламні засоби IІИдаються власнику або його 
предстаВ!JJlКУ JlJСЮI оплаТІ! НИМ робіт] демонтажу, перевезення, розвантаження 
та з~еРlгаНШJ РL:l\ламних засобів, відновленню благоустрою на місці 
С~ОВlЛьного ВС'І і.IIJовлення рекламних засобів згідно з затвердженими 

тарифаМJJ. ЯІСJЦtJ протягом 6 місяців власник не провів оплату, витраТи . 
відШКОДОВУlOться :13 рахунок продажу демонтованого об"єкту. 

9.5. Реl\Лn~lІІі 'l:tсоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж 
без, погоджеllШI їх балаНСОУТРlІмувачів, у випадку виникнення аварійної 
cmyaцiї демон', ~1I\Т6СЯ балансоутримувачами або власником рекламних засобів 
'на вимогу ВИlСОI'L11 ,1JI робіт по усунеННJO'аварії без відшкодування збитків. 

10. ПОРЯДОІ{ I'ОЗ1\'IІЩЕННЯ ЗБІРНО-РОЗБІРНИХ МЕТАЛЕВИХ 
ГAPA~;\IB В 1\'IЕ:>(САХ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

БА ГЛ ТОПОВЕРХОВОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 
, • І ! 

10.1, Зеl\IСЛI.llі .1іЛЯIІІШ в межах прибудинкових територій багатоповерхової 
житлової заБУДО111І в м. Бровари надаються в оренду ДЛJI встановлеННJI збірн!З
розбіРНІ1Х l\ICTa:IL'I1HX гаражів згідно чинного законодавства та, Порящ<::у : 
встановлеНJlЯ ' ,U' -'ІЮ - розбірних металевих гаражів в місті Бровари, ~-
затвердженого l,і,I",:ШIЯl\'l Броварської міської,ради. І 

10.2. ЛОІ)Ю1n" демонтажу самовільно встановлених збірно-розбірнlpc 
, металеВІІ:, І "рnжів: 

: ,10.2.1. Де~IОIІI'IЖ, перевезеllНЯ, зберirан~ самовільно вст~овлених збірно-
розбіРНIJХ l\lеПIJll'f'IІХ гаражів, власники яких ухиляються B~Д ~eMO~ або 
власникн SJI(ИХ І:і' відомі, відновлення благоустрою на МІСЦІ самовшьного 
встановлеШlJ1 ~uіГllо-розбірних металевих гаражів здійснює балансоутримувач 
земельної діЛЯIІКIІ. '. " 

10.2.2. рjшеllін, 'nРОІ демонтаж самОВlЛь,о вс~овлевих зБІрно-~~зБ~р~, 
мет ' ..... ПРJІlїмається ВИІсонавчим КОМІТетом БроваРСЬКОI МІСЬКОІ 

алевих rnpLI/I\ І., • • 

ради з УРnХУIШ'lШIМ пропозицій служб ~ICTa, що вИJlВИЛИ СВJtlовшь~е 
розміщення зGіРlю-розбіРНlIХ металевих гарВЖІВ... ., : ~ 

! 1 О 2 ., Д . .. . СП А-1 ОВІ" льно встановлених зБІрно-розБІРНИХ металевих ;'14 . .~. еА1tI1І І .. l/IС " 
гаражів ЗДШСIІ;l1С'ІI.ся В J;lаступнОМУ пор~ку: .• І 
К .. " .~, і представника спеЦІального вІДДІЛУ ІСонтроmo з~ станом 
ОМІСІЯ у 'СI,,оІ,1Д "'ста депутата округу (за' згодо~) 

благоустроІО та JовніШllїМ дизаином МІ, . . б ' 
• , Оо' ( 10) представника управл1ННJlМ МІСТО yдyвaнНJI та 

предстаВНJII\n АІІJIIНІІ за ЗГОД0, .': 
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ppxiTeКТY~I!. ]~~o~~pCЬKbї міської ради, riредставника земельного відділу 
БроваРСЬКОI .AlI~.':I~~1 раДII, пред:говника бanансоyrpимувача земельно~ дітrнки 
то. ос~БJl, ЯМ\ •••• ~~IICHllna COM~BlnЬHe розміщення збірно-розбірних MeтaneBsp' 
roрВЖІВ (у pn~~ 11 npIIC~IJOCTI), складає акт зовнішнього вигляду, 'огЛJlдy 1а : ~ 
AeMo~To)JCY ЗOlРI!.о-~озqIР1JJIХ металевих гаражів (додаток Н!! 4) У 3~x . 
ПРlfМlРШlкпх,.JIЮ1ll МІСТІІТЬ: ' 

~.1!-nTY, ПДР~~У.'рОЗТПШУВОIІIІЯ збірно-розбірних металевих гаражів 
І ПІДСТООJl ДШІ ІХ демонтажу. 

2. Прізвнще, ім'я, по БПТМШllі та посади членів комісії. 

.1 

з. ОПІІС з6іРllо-розбіРШIХ металевих гаражів (геометричні параметри, 
матеріnn, НОЯDІІ ісТIа піДl\ЛlочеllllJl до мереж електро- та водопостачання) та 
перелік віЗУПЛIJIЮ ВlІявлеllllХ недоліків, пошкоджень. 

10.2.4. Пістl ~І<ЛПДОНІІЯ акта демонтажу збірно-розбірних металевих гаражів 
вони опеЧПТУI'Л ,·.ся"'п перевозяться на маЙ.4анчик тимчасового зберігання, де 
передаJОТIaСЯ пі;lІlОвіЩUIIJIJііі особі під підпис. 

10.2.5. ДеМОlІl'Оllаllі зuіРllо-розбірні металеві гаражі видаються власнику або 
йqго преДСТОІJllIІJ\)' піСJlЯ оплати ним робіт з демонтажу, перевезенЦJI, .;: 
розваllТПЖСllшr '1 а збсріПlllllЯ, оідновленНlО благоустрою на місці самовinьноtо " 
встановлеJlШI .)iiipho-розОіРIIІІХ металевих .гаражів згідно з затвердженими . 
тарифам 11. Я 1\1"') ПРОПJГОl\l "місяців власник не провів оплату, витраrи 
відшКОдОDУIОТI .• ·.1 за рахушж IІродаіКУ демонтованого об"єкту. 

11. ПО і' НДОІ( ОТРИМАННЯ ОРДЕРШ ВА ПОРУШЕШІЯ 
БЛАГОУСТР() 10, їХ 11IJI'IЗУПИНЕШІЯ, ПОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ 

11.1. ВіДI1C:'ІІІ::1JlО до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" 
ордер Ш1 ТIlf\lч.а:ОВЕ: lІорушеllllЯ благоустрOJ<) та його відновлення на період 
виконання ЗС\l.'IЯIJИХ і МОlІтажних робіт, пов'язаних з прокладанням, 
переКJIаДПНШI~I. ремо""ом, в ТОІ\ІУ числі л!квідаціі аварій інже~ерних.~ере~ і 
c~opyд, будіВIІIІ!Jl'ВОМ Ї ремонтом БУДИНКІВ, тр~спор!них мanстралеи, дop'~Г, 
ПЛОЩ, інженеПJlIІХ вишукувань надається на П1Дставl письмового зверне~ 

замОВШIІ(а (зпG:\ ::ІШНJII\Н).. • і 
11.2. ГI0p.!.tOI( ЛОДШІШІ докумеНТІВ на"ОТРИМан~ ордеРІВ H~ тимчасо~е 

порушеllНЯ 611111 "устрою Прl! виконанні земельних, БУДІвельних та ІНШИХ роБІТ 
та капітпllыllхx jll..'I\lOlITЇl1 І13 тернторії М. Бровари нас:r>'~НИЙ: 
: 11.2.1. 3ШІ ШІІ'" звертt1СТlaСЯ до спеЦІального ВІДДІЛУ к~нтролю за станом 
благоустр01О тп 'ювнішнім днзайном з заявкою встановлеНОI форми (додаток Н! 

5); б· . И' 
11.2.2. ДО ЗШІІІІ~Н ДОДШОТЬСJІ нео XJДHI дoкyмeH~ '. 

. 'я IIП\lnЛЬНIIJ<О. спеціального ВІДДІЛУ контролю за станом - заява JШ I~I t 

благоустроlO 'rt\ 'і\.JOІ{іиіll~J\I ДIJзпfi1l0М міста; . • . 
оо .) "одженийІна з управшнням МІстобудування та _ генеРПlluJ 11 11 І план (схемп по& . 

• 

:і 
е. 

l' • 

. архітеКТУРІ І; 
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• - К~Пlя Ш1l~?:lУ заМОВlllllса за підписом керівника організації про призначенНJI 
вl!!повlдnлыlоl1 особи за техні'IIШЙ Ifагляд за об'єктом (для IОРИДИЧНИХ осіб, 
ФIЗlfЧН1іХ ОСІб - 1І})lІваТШIХ піДПРИЄМців). 

11.2.3. ЗаЯІ\I\а "ta' ~Оh.''УмеНТlІ опрацьоЬуються в спеціального відділу 
контроЛJО за с'ганом блаГОУСТРОІ0 та зовнішнім дизайном міста та за 
результатамн, II~ пізніше S роБО'IІІХ днів, видається вмотивована відмова або 
лист ПОГОДЖСJJШJ ордсру з переліком бanансоутримувачів об'єктів благоустро!р, 
інженеР1ll1Х Mcp~il\, будівель, споруд. ' і 

11.2.4. ЛІІ~" I,ІОГОДіl\UНIІЯ, lli.1Дшшfi виконавцю робіт (додаток Н!! 6), повинен 
бути ПОГОДЖСlJJlіі відповіДllІІМIІ службами та' відкритий у спецвідділі nPОТЯГQМ 
30 календаРІJ1JХ ;щів. Лерсліl\ служб, з якими погоджується ордер, визначається 
спецвіддїJtом ЗI'і .. НIО ПРОСI\ТIIОЇ документації. 

11.2.5.' Tepl\lill ПOJ'ОДіJ,еIIШI не може перевищувати 1 місяць. В окремих 
випадках термін IIОГОДЖСIIJIЯ може бути подовжено за зверненНJlМ заявника не 
більше ніж Ші І ~,I іСЯЦI~. 

В разі НСllO,ШНЮI 1I0годженого листа погоджень у визначені терміни, 
ЗaJIВНIІІ'У надаЄ..-1 .~Jl vіДl\lОва в отриманні ордера. 

11.2.6. ОРJl~і' на 111мчасоое порушення благоустрою при виконанні 
земелыІІх,' будіl,L'лыJlхx -ПІ інших робіт та капітальних ремонтів на території м. 
Броварн (дощп (\:; Н!! 7) шщається спеціальним відділом контролю за cтaн~M 
бnагоустроlО та ,Івнішнім Дllзайном міста в термін 5 робочих днів з моменту •. 
подаНШl ЗaJIlШІІІ, "І усіх IІсобхіДlІІlХ документів (включаючи лист погоджень). 

11.2.7. ОРДС!' ІІа 111:'ILJLlCOOe порушення 'благоустрою надається на кожен 
.. • • • •• ••• І •• 

ОКР,еМlІІl об'СI\ І 'Ja УМШШ ШДПОВІДНОСТl надаНОІ ДОЗВШЬНОl та проеКТНОl 

документації З~! .. IІ'IОДі.ШL(IІМ і нормативним вимогам. 
11.2.8. Tepl\liil дії ордеру визначається Qпецвідділом в кожному окремому 

випадку іI1ДlІві:I: .• 1.'ІЬНО"3 урахуванням складності та об'єму робіт. І 
11.2.9. На ІІІ" l,ладаJlШI інженерних мереж поза будівельним майданчиком 

видаlOТЬСЯ ОрД::lІІ nu J\ожнііі мережі за ВИНJIТКОМ, коли іх проклад8ННJI 
передбачено J) ОЛ'ОМУ техніЧIІОl\IУ коридорі. • 

11.2.10. ВІІЮ: рctбіт, 'JIJ\i не потребують ~формленНJI ордера, якщо 1НWe не 
передбачеllО РО,\IЮРЯДЖСIІШIl\1 ВlІконавчого комі:ету Брова~сь~ої міської ради, 
але потреБУЮ11. :авчаСllUГО повідомлення с~еЦ1ального ВІДДІлу контролю ~a 

СТfШОl\1 благоус ІІЧНО 1'&.1 ЗUШlішнім дизайном МІста: 'І 
-.ВСТШJOВЛСІІ 11 'І кві'l КОШІХ оаз; 

• 
- ВСl'аНОВЛt:IIІ,:1 дорожніх знаків;. • І 

І деJ ·ОI)'I'I·IIВIIИХ огорож на час проведеННJI масових захОДІВ; , - ВСТШІ0DJI~JI Ш \ L • 

_ влаШ1'УDtlllll~1 ~Іереж зовніШIlЬОГО освітле~ по lС~ЧИХ опорах; 
_ фарбуваllШ: Jlазеl\IНJlХ lІішохідиих п~ре'f~ДIВ, МОСТІВ; 

G ])озрнtТЯ траншей та обмеження руху; - встановлеJII':J опор ез •• ~ 
_ ПОТОLJlІні1 p~,' !ОНТ У l\lежах червоних ЛI~IИ;.. • 
_ віДllOВJJСllШI траJlСЛОРТl.JIIХ огорож 1-01 та 2-01 rpупи, 

- ВСТШIOВЛСJlШI l1аРl\омаТlD. Ф ордера спеціального 
11 3 О . , )oQiT які пОтребують.о ормленНJI 
•• : СIІОВJll ЩI':'I,ц. І.. 0"'1 благоУСТРОIО та ЗОВНішнім дизайном міста: 

В1ДЦ1ЛУ J(OIl-rРОJIIО зп С1,111 ,. , 
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11.3.1. 1-100(,' ')УДЇОJНЩТDО; 

11.3.2. PCJ,~H':"'PYICltisl будівель і спо • 

,. 

11.3.3. J(аПI'J':1JНJlшіі ремонт БVД1'вел рrд, 
11 3 4 Р .1 Ь І споруд; 

11 'З'5' nСМОIІ'Г фасадів будівель і споруд; .. 
• •• РОJ\.Щ1ДПШІЯ, реконструкція та' . 

11.3 6 В ремонт Інженерних мереж; 
•• стnщшлеlJJJЯ ТIІМ'IaСОВIIХ споруд б . Ф 

11 3 7 В а о малих аРХІтектурних орм; 
• •• стш І (')UnСJIIISI РIІIIJ,ів встано б' '" ЯКІ' б' , вnення ЗІРНИХ КОНСТРУКЦ1И не 

потре ус ула~П)'I\ПНJIJI 'jnГЛllбllеrrого фундаменту; , 
11.3.8. ВС1~1l10uлеllll~ (МОlІтаж) об'єктів зовнішньої рекламн; 
11.3.9. ЗJlеС~1І11J1 будlВ~ЛІ, і споруд; 

І 11.3.10. DС1'Щ\UВЛСIІШI11IМ LШСОВИХ огорож; 
11.3.1 J; Р0311111,?еНШI діЮ'IJIХ підприємств; 
11.3.12. ГJер~,\\)ЛщtlЩIІII)1 об'сктів' , 
11.3.13. ВJJШIIІУВі.1I1ШI вхіДIІОЇ групи; 
11:3.14. По Н.\llІlІІіі Р~і\IШIТ ПРОЇЗНИХ частин вулиць, площ, тротуарів 

. ВНУТРJ~JI~ОJ\ШІР ~ .1:ІыllIхx IIIJOї:щ.іu, дворових територій; 
11.".1~. ЗПI\IIIШ UlТpllll, шкон, дверей '(в разі внесення змін у несучі 

конструкції); . 
11.3.16. ВС1::11\'IJЛ~IIШI IШIJДlщіонерів, СУnYТНИКОВИХ антен, ВИТJIЖОК' 
11.3.17. 13;І:lіl І'УІШІІШІ .. шгостоянок, майданчиків тимчасового' відстою 

автотранспорту tї ... ··J КШlітаЛl~1І0Ї забудови' . .. , , k 

11.3:18. DС·I"t.lmЛ~JIIШ І":РССУВНИХ атракцй)нів; 
11.3.19. РОЗ'" IitСJlШI автомобільного газозаправного пункту; 

: .; 
: "Т . 

. , 
· r . 

11.3.20. 1111111 ""ДІІ робіт, пов'язані з порушенНJIМ благоустрою' та його 
віДновлеlШЯ~I, '\І: JH,l'I3IOTI.CSl спеціальним відділом контролю за стаиdм : ~ 
благоустрою '1.1 t'ШlіШІІЇ:\1 .:щзаЙном міста на підставі нормативно-правовфс :"Т 
актів, рішеlll) 1.:1ОварСI:"ОЇ ~liCbKOЇ ради, Виконавчого комітету Броварськрі : 
мїськоj раДІІ, І 

'11.4. ОТРJI,\І"ІІШJ ордерів ІШ порушення благоустрою: 
·IІ.4.1.0рдер ВJJJtШ:ТIIС~J уповноваже~ій особі заБУДОВНИІСа (що 

ШдтвеРДЖУЄТJIС~1 Ilакn'ЮМ зuо jншим відповідним документом) на підставі йоro 
звернеJJ ня. 

11.4.2. ЗL1 ~~:MOBiJII)IIC ВlІконання будь-яких будівельних робіт та робіт 
пов'язаJ1l1Х з rО:'РИТТ)JМ, ЩО пррводяться без ордеру спецвідділу, керівник 
організації JJCCL' , •• і:tГЮI:іДШJuність нарівні з бе~посереднім виконавцем робіт. 

11.4.3. Op.:t~PII 113. ВJI(,онання робіт, пов'язаних з будівництвом 
багаТО~ППРТIlРIIІ:~: Ж"'І'JIОUJlХ будинків, об'єкти виробничого та. іншого 
п~изнаLlеl1I1Я, J11IДatОТ),СЯ генеральному підрвднику на весь компле~с робіт І' в 
межах будіПСЛJ.ІЮГО мнііД3ltЧІІка або кварталу ва нових масивах. І 
. 3а межп~tll (.удіПСШ~JlОІ·О ма~дан~ика ~БО квapT~ .на нових масив~ 

П1ДЮІJОLJСIІНJI і ЩJОJЩПДШJIIЯ ВС1Х ПІДземних ~ОМУНІкацlЙ ПРОВОДJIТЬCJI ~o 
окремих ордера:.: спецвідділ?', ~ри порушенИ1 благоустр.ою у зв'язку з 
ВИКОНШJШІМ ро\ііт, Шl sl"j термІН Д11 opд~p~ ~.epeB~Є один M~CJlЦЬ, виконавець 
'цих робjт зоб<"I1'}I'шниіі розмістити на MICЦ~ роБІТ шформацuo про себе, ~O 
термін ВIJI<ОШ11111S1 робї'г та порушення благоустрою тощо. І 

ЗО 

• 

. 
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• 



30ВllіШIJііі І:JIІ'"ЛЯД їшl)о'" .... , І • • • РМВЦ1IiНОГО засобу, иого ЗМІСТ визначається 
с~еЦlал"'IJIМ n':tm.'10M KOIITPO!JJO за станом блаГОУСТРОIО та зовнішнім' дизвйнdм 
МІСТО.. ! 

11.4.4. C"POI~II заl,інчення робіт, встановлені ордером, обов'язкові дk 
ВІІКОНВНШІ. І 

В разі порушеllНЯ, строку виконання робіт з об'єктивних причин, ордер 
продовжу:rЬСJJ ~~I~ЦВІ.~іJlОМ зп заявоlO зацікавленої особи після перевірки 
c~y. роБІТ ІШ ~~tI,ЄКТl ! 11»11'111І1 ЇХ затримки, а винні особи притягаються до 
IДМIHICТPnТJJВllnl 11IДПОПJДnЛІ~lІості, 

11.4.5. Ві~IЮlшеНЮI LШJ)ІХОВОГО покритгя повинно виконуватися цілорічно 
(незалежно ВІД пори ро І,)') , ' 

l1.4.б.! ПОJю'IJ;lенНJО lІідлягає розритгl смуги прокладання підземних 
комуніl\пцііі. У разі IЮIIIl\ОДіl\ення асфальтобетонного покритrя проїжджої 
чаСТJlН11 DУJ1lщі і ТРО'I)'ЩJіu при роботі механізмами або складуванні 
б)'дівеЛЬt1l1Х l\І:.п~ріаліп ІЮЗn мсжеlO смуги інженерних комунікацій організацїJI, 
яка ПРОВОДІІ"'І~ р,\БОТIІ, зоuоu'язана відбудувати асфальтобетонне покритfя '. 
проїжджої \.ШСТІІ:І:І і Tpo~l'yn»iB в межах всієї монтажної зони. , 
у разі зміllll :I\~O ліlші:lанії (призупинення діяльності) генеральної підряднрї 

організnції ЗИJ\IІНРI11К зоuон'юнний переоформити ордер на нового виконавЦJI 

робіт. . . 
11.4.7. ЯІШЮ l'1ОБОТIІ ПРIІЗУПllнені в зв'язку з відсутністю фінансуванНJI, 

ордер за ЗІ 0:11110 З3l\ЮUIІJlJ,а (забудовника) і підрядної організації 
переОфОРl\lЛIOСll'~'1 (без IIРПI1.1 виконання робіт) на замовника (забудовника) ДJUI 
УТРИМОІІІІЯ "СРII1I\')ії будіll~:IІ,IJОГО майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої 
території в ЗnДOl< [,НОМУ talliHl»ho-технічно~ стані. 
у разі lIеВlІ'Щ:ILlеного тсрміну відновлення фінансування об'єкт може бути 

законсеРВОШlll(l. а піСШI Iш;t:IIIІІЯ до спеціального відділу контролю за станом 
б~агоустроlO НІ. :О!lніШllім Д&lзаі1ном міста затвердженого акта про Ko~cepBaцiJo 
об'єкта, ордср 11 І: L1 ІЯ гас ЗНJ\»ll1їJO, ! -1 

ВідповіДUJII.IІ:": !'Ь :щ саllітарно-технічн~~ стан об'єкта несе замОВIDj . 
(заБУДОВНJJК). .' . '.1 . 

11.4.8. ЛРJl I.ОРИГУВШJllі IІроеl(ТНИХ РІшень (у БІК зменшення обсJlГ1В роБІТ) 
вносяться віДJlОllідні ЗJ\lі ІІІ І у виданий ордер за письмовим звернеННJIМ 
:заМОВI1ІIJ\Q (ЗИUУ:LОІJНЮ,О), Гfpl1 збільшенні об~гіВ робіт видаЄТЬСJl новий ордер. 

11.4.9. ВІІІШІІШІНJI pouї'1' ввшкається самовшьним, якщо ордер на тимчасове 
порушеllШІ JI~ U\.'JU завчаСJlО Jlодовжено. . . . 

11.4.10. КОІІ';'РОЛЬ за СВОСLШСИИМ виконанням ЗДІЙСIПOЄ спеЦВІДДШ . . 
: .. • І , енюf благоустрою у разі виникнеННJI 11.5. Qтрm,IШJlIJl ордсрш ІІа поруш 

аваріі1: . . 
11 - 1 О' .. ня ОРДСIJіu на порушенНJI благоустрою у разІ виникнеНВJI 

.~.. ГРJI,··1.1ІІ І : : 
аварій моє ЗШIUJJJ щькиі1 хорш~rер. . '. ~ 1', 

В· . . і· за свосчосне ПОВІдомлення та подачу докумеНТІВ ДrPI 
lДПОВ1Д3J11~1І.сть • вач Gвласник} мереж, споруд та івш,1рс . 

оформлення орд::ра несе болансоутрИМУ , І 
об'єктів. 

' . . 31 



ЗО IICCBOЄ'~:'~.IIC пооіДОМnСJJН.Я, подочу документів відповідальна особа 
бaJIОJIС~УТРIlМ) ":1'13 ~ • (ПЛ:ІСІІІІІС) ПРlіТЯIfЄТЬСЯ до вдмініСІративноі 
віДПОВIДМJ.lIОСТІ. 

11.:5.2. у ptt:;Ї ПIlНИКllе~I1ІЯ {шарій на інженерних мережах, спорудах. власник 
об1о • ІХ БП~ПIl.СО~РИМ)'ВПЧ зобов'язаний в цей же день проінформувати 
спец1oJ1ыІІIJ ВІДДІЛ КОJJТРОЛIO за станом блаГОУСІрОIО та зовнішнім' дизайнdм 
міста, ~~\l У Д/~!. гу l\·I.IJC YI\paїIIII в Киівській області та балансоутримувача 
теРІІТОРIІ, Шl Ш\ІІІ ОІДБУЖ1~)1 ШJзрія, та негайно вжити заходи щодо її ліквідаціі 
та ОГОрОДIІТIІ J\licttc аварії. І 

.11.5.3. Пр." аваріях, .llіl~оіДtщіЯ ЯКІІХ пов'язана з розри'ГrЯМ, попередній дозвіл 
·дається СI1СЦШJІ~IIJIМ ВІДДІІIОМ I\ОНТРОЛlО за станом благоустрою та зовнішнім 

дtJЗаіі1l0М міота А телсфс:щому режимі з подальшим оформленИJlМ аварійного 
ордеру (додаТ()1\ Н!! 8) "ІЮТ~ІІ·()М І робочого дня. СІрОКИ закінченИJI робіт по 
аваріЛIІОJ\I)' op.н~py - 3 I\ШIСІIЩ1Рllі дні з розрахунком, що роботи проводяться 
обов'язкооо О ТРIJ зміНIІ (цілодобово). 

І 

ЯJСЩО роБО·IIІ· 110· allapiiillO~IY ордеру немdжливо закінчити протягом З днів, 
організаціSI, )ШП YCYBU(" tШПРЇIO, зобов'язана ОІримати на загальній підставі 
звичаіі1l1lіі opд~" :J:1Mic І І. шшріііlJОГО. 

І 11.5.4. У tlP;I~P OUO/J'}IJI\OBO вноситься інформація про організаціі:
балаllСОУТРIІМ~. '"і'IЇ іСІI),IО'ШХ інженерних мереж, яким виконавець ро()іт • 
зоБОВ'ЯЗDlшіі 1I'I/lі:~ОАIJПіl 110 телефону про рочаток робіт та запросити іх ,а 
місце лікоіДЗllїI "1!:.lрії. 

ОПОРІІ осві І Ж." 11 ШІ Пр1l аuаріях на інженерних мережах демонтуються 
В1ІаСШІКО~J 110 · •. IИНlй CI\L:II!lya I~ IОЧОЇ організації інженерних мереж. 

11.5.5. у ра·<1 IІ..:МОЖJlIІІЮL: І і підновлення порушеного благоусІрОЮ у зв'язку' з 
ПОГОДШJl\JII У~I(.(j:I'.JИ Ol1apiiillllii ордер переводиться у плановий з визначеииям 
терміllУ 0111\011.:1111:.1 ро6іт у JI~pioд сприятливих погодних ~OB,. а викон~ець 
робіт ПРОВОДIJ 11. ТИl\JLшсоое від~овленИJI БЛагоустрою. ДОРІГ І Ipoтyaptв у 
нижньому JJ1Щ)Ї "СФnJн.їОIJOJO або бет,иною СУМШIIПЮ з наступним 
відновлеllШJ~J 110 типу і~JI)'Ю'lОГО покри'ГrЯ в період сприятливих погодних 
умов. 

І Після ліКJJіДlаl1ії авнрії організація, яка проводила розритrя повинна надати 
ДО спецвідділ): І араllтіJO ІІа номовлення Ш1tJIXОВОХ:О покритrя (дод~tок 9) a~o 
гарантіJO ІІа ві:(JlоrШСJЩ)J зслеllИХ насаджень та ВІДновлеиия газОНІВ (додаток 
10). . '. '" І. 

1] .5.6. У IХ1".,і IJсвіДJЮl1!1еJIШJ благоустрою ~ ~изначеНІ ~ ~арtи!'ому OPД~Pl 
• ,... гається до адмlНlстраТИВНОI ВІДПОВІДальносТІ а 

теРМIJШ ВШЮJJi1ВСНЬ рот r IІрllТЯ ' 
• '" оо ." 'дділ контролю за станом благоусІрОЮ та 

·аваРIІІIJIJJI OPJLt:P спеЦШJJl,1ІІ1ІІ ВІ • о. 
.. ., .. І'а ІJеревоДИТЬ У плановии ордер на тимчасове 

ЗОВНІШJIIl\J ,uJJ·ШJIIIОl\1 АІІС . 
Рмінами відиовлеиия благоустрою, про що порушення GJJі.1П1Уt.:'ГРОJO з JJООІІМИ те 

інформує ВJII\ОІ ШIJЦЯ робіт. имчасове порymеиия благоустрою 
11 5 7 ТсрміІl ЗaJ\:J)lІїГЯ ордера на т t__ б' ..... оо. 

• . . ." _ , ,- після закінчених ро ІТ по ЛІКВІДац11 aвapu з 
встаJlООЛJOЄТIJСЯ до :> ,цю . альноГО відділу коИІрОJПO за станом 
обов'яз 1\0 В ІІА\ iiOl4 0 ПО8СРІІСІJIIЯМ у c~eЦI , 
благоус'l'})ОJO · ... 1 ЗОJJllіШJJjм ДlJзпііном МІста. 
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І 
ПРІІ ЦI.ом\' lІіДПОlJіД!t"1 І.·ІС· •• .:.. ...,. • ТЬ за ЯКJСТL виконаних роБІТ та ВlДновленни 

пор:УWСIІОГО UJI"ГОVСТI)ОI" по.·ладаєт ': •• б· .. .., \ ься на оргаНlзаЦIJО - виконавця ро ІТ 
протягом OДIl~I·O po~1'. . ~ 

11.5.8. У СІ СJlС~lеIlТIІ бnПГОУСТРОIО, які знаходиться в межах охоронних зон 
інжеJlеРIJlJХ ~JepCil: та ЗПППЖntОТЬ експлуатації, піДЛJIгmоть знесенНІО за першою 
BIIMOГ~IO DIДПОоВI~IJЩ(,. сксплуатаційних tорганізацій силами винних у 
самОВІЛЬНОМУ 1)Q·Zr.lIЩСIІIІІ. 

11.5.9. ~РIІ.Н~Г~ВСДСШlі ПШlріііного ордера в плановий в зв'JI3КУ з ВlЩвnенНJlМ 
знаЧНІІХ ОUС)Н·Ш 11.1Шl\ОДіl,СIfIJ іІІженерних мереж плановий ордер видається без 
вИМОГJl .JloDorq І/! 'oe.~"): "~I UСЗ змін переліку погоджувальних організацій (~a 
:УМОВН oJДCY1'IIOCТJ З1ШІІ І~І/УЮЧОГО проекту). 

11.6. Дія орДl·ра J\lOil\C БУТl1 "РlІзупинена при: 
- ВJII\ОIlUlші IЮ1ііт :J IІt1РУШСIІIІЯМ вимог затвердженої проектної документації, 

містобудіВIIIІХ, 6Y.liB~;I1IIIIIX. ~і.\ІІітаРI1ИХ норм і правил; 
- UШtШlеІІІІі IIС'IОI)lltл 11 .:.юзuіnьних документів відповідних організацій або 

фanЬСllфіlшції ДOl,·:J\IСllТі в; 

- DlШJ1ЮlеНlJі I1Ц Чі.1С IJIІІ,ОIIШIНЯ робіт загрози населеННІО та території; 
- порушеНІ/і ІІР:Ш C)'Miil\ll11X землекористувачів, а також інтересів фізичних 

та ЮР1IДJI'НШХ осіі • щО О'\ОРОШІІОТЬСЯ чинним законодавством; 
- ВШIDЛСllIJі' IUpYII.l~111. )становленогоt порядку оформленНJI ордерів, 

ТИМЧВСОВ0l4О 11)111 УІІІІІІСl1ШІ дозвільної документації, на підставі якої було 

видано opд~p; . 
І - JJСВИ1\ОJJШlllі, в H1~1)' IlІlслі з порушенНJIМ термінів, відповїДЩ npипиф . 

спеціпльного ві:1.'I' І)' I\tllПРШl1O за станом благоустрою та зовнішнім дизвйнdм ~. 

міста.. .. . • .. .1 
у ордер, у ра, ііО1'() I'Р"З)'llІІненн.и, вноситься ВІДПОВІДна ВІДМІтка про датУ 

таПрlІЧШШ "P":~:': 11І1~IIШI, . . 
. 11.7. BiДIIOD."~ IJIЯ дії nрдсра викону~ьс.и на ПІДставІ письмового звернеННJI 

'ПЇДРЯДIJОЇ ОРГШlі Шltії ;ю СIІL:l1іального відділУ контроJПO за станом благоустроfO 
та ЗОUlJіШllі~1 ЛІ шііllОМ J\licTB З підтвердженНJIМ ycyнeННJI порушень та 
гараllтієJO ДО1'РIIJ\IУШПIIСIJ 11 О РЯДКУ виконанни робіт, встановленого цими 
ПравIlЛВl\IJI, . 

1],8. ТIІl\ILfас,:ll·L:.ПРI1ЗУПlJllенНя діі ордеца не є ПІДставою до подовжеНRJI 

(переJJссеJJШI) Tt:p .. liIlY ііого дії, • 
11.9. ЗУJll 11 1СІ 111'1 (ПIlУJlIОШllIllЯ) дії ордера застосову~ься в.разl: . • 

- при продовжеННІ роБІТ загроз безпеЦІ І - DIJIІІII\ІI~IІШ1 JI~!,н:рсш.")РIІИХ І ' І 
насепеншо тн ТСРIl'ГОР"; .. ••• • б • · 

, З'11'вердженоі проеКТНОI документацп, МІСТО УДІВНИХ, - ЗllаЧlJlJХ пnр,'шеJlIJ L • б б і 

б . " , • 10рМ і правил''У чаСТИНІ за езпечеННJI езпеки 
УД1DелrJIIJIХ 'І l·LI:IITi.1pIllIX 1 б' • . 'J •• 

насenСIJШI j ТСI:=lІторііі, m:дотримання режим:у охорони о ЄJCr1В КУЛЬтурНрІ 

СП8ДЩIIIIII і т. П,; aнНJI ВИJ!впених порушень під час 
_ IІСВН!\ОШ\JIШ1 пбо ІІССІЮСЧВСНОГО викон ; 

• І 

DpИЗУПlшеllШI дії ордсрп; (заБVдовником) обов'июв згідно з угодою 
- JlеВIII\Оllntlll~1 за~IООІJIIJ\ОJ\l J' 

(KoHTpnK ... Ol\I) Шl (і.:діВIІIІЦ1'ВО; 
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І о 

- DІІЯОЛСlJшt l"r"БIlХ пор'" І І 
• • ".ОО J ЩСIIЬ устаНовленого порядку оформnеННJI opдeplв 

ЗаКШЧСJlШI TCJlMI1J" ДІІ jIОЗI)'IЛI .. •.••••• і ' " , .1101 документаЦl1 на ПІДстаВІ ЯКОІ видано onдep' 
- ЗШ1'IIІІIХ 11О1)"'U1СШ 01 б " , r' ',І 

• • J. І ІМОГ за езпечення упорядкованого середовища 
ЖltтrСД1ЯЛl:.~10СТI n пеРІОД GудіОlJJlЦтва, які СТВОРІОЮТЬ загрозу безпеці населен~ 
,• теР"ТОI)1! ПОI)','IIJУІОТІ реіІ"1 б . 

, .' І \ ІМ езперервного Інженерного забезпечення 
траllспoр.:ГllОГО І I\uмуIІолыl-побутовогоo заб~зпечення населення та прилегл~ 
теРJlТОРJII; , 

у. разі ЗУJl.I1I1~:IIШI (ШІУЛЮІІШIIJЯ) діі ордера власник повертає його до 
спецІшIыlгоo OI.L1l1l!1}' I~ОIlТРОJIЮ зо станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста. : • І 

Р . t 
ІWСІІШІ про с,:аС)'Di.IIІШI обо призупинення діі ордера приймає спеціальний 

відділ I\ОIl'J'РОJlЮ :1.1 С":'ІІНЩ благоустрою та зовнішнім дизайном міст&, про що 
п~віД~МJIJ!Є о 1ІІІсьмовііі формі замовнику (підряднику) та зацікавлен~ 
оргаН'ЗОЦIЯf\I. , : 

11.10. Відпов' IaЛI.llj~ТIJ з:.а відновлення порушеного благоустрою та за 
утримання буді I'~' ".'ЮГО моіідпнчика після зупинення (анулювання) діі ордера 
покладаС1'ЬС)1 ІШ , \ЮВIJІІІ\П (1uuудовника), який зобов'язаний вжити заходи для 

усунеllШI ПРІІ'ІІІІІ. J:.1 Ili.1~1 :аві )II~HX зупинено дію ордеру. 
Дm' віДНОIJЛС:1 '~I рш")і І' ш:о6хідно оформити в установленому порядку новий 

ордер. 

11.11. Opд~p 11' ;ШІ '.Шl\іlJчеllllЯ терміну його дії повинен бути: 
- ПОДОВЖСllllіі - У ра:;і lJ~o(ixiДHOCTi подальшого виконання робіт на об'єкті 

після псревіРІШ. " )ІЮІХ 1J/1I1ЧIІIІ неможливо було виконати роботи у вказаний 

термін;' ! 
- заl\РIІТllіі -: "азі :ШJ\іll'IСIІIІЯ робіт на об'єкті, у тому числі з благоустрою, 

або КОЛlI робот" IJL' РО3ПnЧIІШ1Л1JСЬ у зазначені терміни. о 
І 11.12. ВіДІІОIll ':llml JlОI\РIJТГЯ повинне початися не пізніше З ~iв пісJPI 

заверШСНШI роСіІ І і З:JI~іll'lllТІІ~Я в строки, передбачені ордером спеціanьноtо 
І 

відділу. ,О ,І 
11.13. Пісш, пі.'lІroолеIlНЯ благоустрою та закриття ордеJ?У 

баланСОУ"Рllї\I)'По:' :ї\1 T~PIITopii та спеціальним відділом контролю за станом 
:благоустроJO Ttl :OBJliIlJlli~1 ДІІЗD~НОМ ... Mic~a ордер ... вважається закритим, а 
відповідалыlс'п •• '; І callitap"o-"~ХНlЧНИИ стан.теРИТОРІИ He~e балансоутримува;t. 

11.1 4. ПОСЛУ 1'1 О IlU ІЗIІДtI'! і ордерів на виконання БУДІВельних, ремонтних, 
аваріЙJlIІХ то і;,ІІIIJХ будіОСЛЬJlО-.МОНТажн~ р?біТ У .М'. Бровари а т~ож по 
обстежсннro теРlІl'орііі ДШI розм~щення об ЄКТІВ ТОРГІВЛІ, pe~~, JIК1 ~aдaє 
спеціалы�llіі віД:J,і І J<01l1'РОЛro за станом бл,гоустроlO та ЗОВНlІПНI~ дизаином 
міста фіЗНLІІІІІl\1 п roP'IДII'1I1/11\1 особам, є платними. Тарифи наведеНІ В додатку 

, , 

"1 , 
, 

}Шll. оо О 
11 1 - В" ТІ вjДІ'рIlТТЯ (продовження) та систематичнии контроль '-

І • .). ІД СШІ О ГІІ :' \ б' звільняються повністю: І І -. 
виконаНIJЯ '\'~roB ОJощерlJ] ІІа IlроведенWI ро ІТ. '" =: l' 

J , ...... аліди ВІЙНИ учасники ВlИИИ)' 
_ ветеР':111J1 nНiJlII (YLJLICJIНKII боновИХ Д1И, 1НВ , .' і . 

в. ' ,..'. о'IJIЬНЯТІіСЯ повніс'tю або частково П1ДПриємства 
ІД СnЛПТJI М'-І:' )'11, J • Б .. . І .. 

оо .. , IJіШСНJJЯМ виконавчого КОМІТету роваРСЬКОl МІСЬКРl 
КОмунаЛЬНОI олаС,ІОС11 З.І 

ради. 
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11 16 Пістt ;·"IРРllп • 
• •• ..." JI ордер}', при lІеоfхідності, спецвїдділом видається 

ДОВІдка (додra1'Оl\ 12) для, прсд'явлення в інспекцію архітектурно-будівельного 
коНТРОЛIО J11~О C'~:III Gла:ОУСТРОJО після проведених робіт. . 

І Про ПРІІІІІІІІ' Г~ роБІТ щодо ПОlІовлення благоустрою піcnя його відновленНя 
складається rI1~ ОІ.,стеження про відновnення блаГОУСТРОIО (додаток ІЗ). І 

• ! 
12. ПІ'ОUЕДЕJ'lllSf РОБІТ І-ІЛ ПIДЗЕМН14Х ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЩ 
СПОI'~'д'\х. ІІАДЗЕМJ IOMY ІНЖЕНЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ ТА З : 

БЛАГ() 'СТРОІО НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ 

12.1.!~ Проюш,'t311~ іНіІ\СJlСРlІІlХ мереж· і будівництво підземних споруд 
може здtJIсltlовraТIIІ.:IJ ВІДJСРИТІІМ та закритим способом. 

доцілыlстl1� Т( 1·0 чи іJllllOП') способу визначається в кожному окремому 
ВlfПадку в Сlm .. щі II~оеКТН~-I\ОLIIТОРІІСНОЇ дo~eHTaцiї з урахуванням місцевих 
умов за ПОГОДЖС!\ ~IM з заЦlJ,і.ШJIСIJIIМИ організаціями. 

ПроклаДШIШI ;Іідземних комунікацій і будівництво підземних споруд у 
центрanьнїіі LШС 11 ; І і міста, Шl цснтральних вулицях і площах з удосконаленим 

t •• .u' .. 
ДОРОЖНl~1 ПОКРІ! І "ИМ та ІІІТСІІСІІВНИМ рухом транспорту ЗД1ИСНЮЄТЬСЯ, як -. 
правило, зt1J\Р,,'тш \.:пособо~' _ tl Н разі технічної неможливості проведення робіт • 1 . . .. 
ВИКОНУСТЬС)І, ІІі ': І ПРИИЮІІ"ПІ окремого розпорядження щодо погодженJ;UI 

виконаНШI potii І. ві дlcpИТИ 1\ І (;11О\.:обом У зазначені терміни, що визначені І в 

проекті 'в 11І,0 І ШJlIІ' робіт. 
12.1.2. 8111\tll, .ІІНЯ будівеЛЬШIХ робіт, дозволяється після проведення 

пiдroТОВLIІІХ 110111 ПО забt: шсченню максимального збереження існуючого 
інженерного 0\\ І !Дllання, t:поруД, покритrя доріг та тротуарів, зелених 
насаджсн ь І Ш І' \ставі з8'l верджеllОЇ в установленому порядку проектно

КОШТОРJlСНОЇ JtOI,~, .1~HTaцiї. 
12.1.3. Pt:I\OIl~' ~,)укція діЮЧJJХ та проклад~ння нових підземних комунікацій, 

як праВІІЛО, ГIРОIН \)lТься ОДІІULШСІІО З реконструкцією ШЛJIXово-транспор~ та 
гідротеХІІіЧIІІI', ~'I ) руд, а 1:11,0;1, при інших роботах по благоустрою, М1cь~ 

територjjj. .' • І І 
І КОМ ПЛ СІ,(; 11 11 і. їлаГОУСТРIll ТСРIfТОРIЙ виконується тІЛЬКИ ПІСЛЯ завершечя 

:І 

" 
підзеМJIIIХ роClіl. ~ . ,. •• і 

12.1.4. ОРПlllі щії, щО ВIІІ\ОНУIOТЬ БУДІВНИЦТВО та експлуатацІЮ l~eHepНf' .' 
мереж і піД:1еМIІ ІХ споруд иід проїздами та тротуарами, в обовязков.ому 
порядку Зi.lUt::m.:1 ують розміщеНШI н~воз~удованих оглядових КОЛОДЯЗІВ і 
'коверів Ш1 ОДIIO~I' рівні з дорожнім покритrЯ!4'. •• '. 

ПеРСІ<ОСIІ, IIJ~~·' ;ідаНIІЯ новозбудованих ЛЮКІВ оглядових ~ОЛОДЯЗ1В І ~OBepIB 
більше І см II~ допускаються. Люки встановлюютьСЯ ТІЛЬКИ з запІРНИМИ 

ПРИСТРО>ІМ 11. ., •.• . • 
12 1 5 П,'с·m'llІ ЯКl ВIfНJII,аІОТЬ після .ЛlквщаЦII пщземних споруд пІД 

проіж~;~\~1О L~"CTII I~io ВУЛИЦЬ, проїздів і tpo-ryарів з удо~копнanеним ~~lcpитrям: 
І' 11 зазначеними в проеКТІ. ри висоК1И вартосТ1 

необхідно ЗnГЮВIІI.')вати СУМІШ3М '. · б . , робіт по DllД'ШСlіІ 10 підземних споруд або за ІНШИХ причин: вони МОЖУ;Ь ~ 
З"\'.--еJJ.1 ~ • при умові звільнення споруд ВІД продуктш, ~I О 

:І .. 
A.lUJШ D Зl'~lЛl 

,fS ,. f 

• 



. \ 

траНСПОРТУШ1J1t1СI •• демонтажу )(ОЛОДJIзів ца глибину не менше 1,5 м та 
ретелЬ1l0ГО Зt1lI01\I!СННJI всіх ПУСТОТ. • 

Кінці )шБСJJl,IIІІХ ліній ПРJl лі' •••• • • • . •••• )(ОlдаЦIІ ПОВИННІ бути закупореНІ, газОПРОВОДИ 
прОДУТІ ПООI1Р,)1\I, а ІХ КІНЦІ заварені. 

. 12.1 .6. ?pao~~ .II~ ВIі~онаlltlя .Земляних 1ft монтажних робіт на підземних 
IНженеРШIХ меРС,I,.ах, назеМIІОМУ Інжеllерному обладнанні наступає тільки піCJUI 
отрlfМаl)ШI Оl~дсра на тимча~ОIJI.: lІорушения благоустрою. . 

І ~2.1.7. Зпuорt:'IЯСТЬСJl Пі~IСIІІ~'lеIIllЯ до інженерних мереж БУДЬ-JlКИХ об'єК1jв 
БУДІВН1lцтuа (p~I,OHC~PYKUII) ОI.:З затвердженої в установленомУ порвдКу 
проеКТJlО-I\OJIІ'І'О!~"СНО~ ItОКУl\lСIІІ'ації та без ордера на тимчасове порушенНJI 
благоустроlU 1'~l JI~)ГO В1ДJlОВJlеIIJlЯ в зв'язку з виконаННJlМ земляних робіт. : 

12.1.8. у рП'II. якщо В 1\1~жі забудови підпадають інженерні мережі та 
СПОРУДИ н.а IIm~. ЯІ(і віДІЮС)1 ГI.~я до комунальної власності територіальної 
громадн MIC1'!.1. )t:,)1 ОТРИМОІІШІ дозволу на початок робіт забудовник повинен 

надаТІІ BIICIIOUOI, ,їnлаНСОУТРНl\lуuача мереж ta дозвіл Броварської міської ради 
на демонтаж, II~I" lІесення J\О~I~lШЛЬНОГО майна. 

12.1.9. З і\Н: І ІНО зменшеllll)l розритгя проїжджих частин вулиць при 
проектуванні, Pt:!', 1нструкції, Gудівшщтві нових вулиць. магістралей. підземних 
споруд. площ IІI'обхід:1О II~рсдбачати, у ~відповідності із розрахунковими 
схеМ81\1ІІ піДЗt:і\ІІr; "інженеРI"':'; ~Іереж, споруд, за погодженням з відповідними 
експлуатШ.tі іі ІІІ Ш І. органіЗLl ці ш. 11 І, закладання на перетині вулиць (проїздів) 
в~обхіДIlОЇ KiJII,l, ,1,:ті каналів і футлярів з камерами для прокладання вказаф ~ 

підземннх I\IClit:,.\ або передб"LJIІТJI їх прокладання в місцях, які ВИКJIlочаюn' " .. ... , 
РОЗКР1-1ТТSI ЩJОJіІ\,L !\ИХ чаСТІ"'. lJ(.шерхНl над l~НУЮЧИМИ шдземними спорудами, 

та вnаШТУШlll тІ ,і І TpOTyap~IX uіля бортових каменів маячкових бетонних ШЩТ 
ва кінцях PC:;t:JlI\,' ІХ канапів 1160 передбачати прокладання інженерних мереж у 
,прохідllllХ I\O:I~I\ :. рах. ' , 

12.1.10. Ili~ .. ,: проведен тІ будівництво, реконструкції або капітально~о 
ремонту IJIШІХt 1 jl1ГО ПОКРJlТПI забороняється будь-яке (крім аварійного) 
розриття ПРОЇil\Д.I\~1Ї частин" IIJJОПІГОМ 5 років, а тро,?,арів - протягом З-х років. 

12.J.l J. ПР~І ,ладання та перекладання шД3емних споруд мають 

виконупаТНСIJ ДО.І оуатку робіт з будівництв~доріг. проведеННJI благоустрою та 
озеленеllШI. 

12.1.12. ЗН~1: :'lOНЯЄТЬС)1 UlІІшнувати капітальний ремонт IJDIIIXЇВ до 
Пр'ОКnВДОНШІ IIl' ~клаДnНlJ)J 111 ремонту підземних споруд, якщо викон~ 

, ' , і , 'І 
останніх пеРI.:Дljі.I'I~1l0 проеJ\ТО~I. • • , 

12] І " О І"" ізnції. ЩО UlIІ\ОJlУlОТЬ роботи з поточного І капІтального .. ". р... , " .... б ' І. • 
, • , • ""'1,·1 ВІ'дміток прО1ЖДЖОІ частини зо овJlЗ8Н1 ремонту ШJшхів. ПОВ язаНІ ІЗ 31\11IIU1, &".& 'оо ' , 

• .' І·ДНJ.ІХ еІссппуаТВЦІИНИХ служб встанОВJПOвати ПЩ.наГnSIДUI\I ГlIJL'дставниКlП ВІДпов .' • • 
• . ·с',. ... ll) 1'1" спорvд І ковеРIВ на одному рlВН1 з ЛЮКИ )\амер та J(ОЛОДЯЗlП ПІД. '-l' ~ J' 

•• ОСІІ'''О'l під ЛIОІсИ та ковери має бути виконана з бетону 
'ПРО1ЖДil\ОJO LШС'І ilНОІО. v L ·оо· Р20'о 
або залізобетон\' з маркОІО бетону П~ МОРОЗОСТ1ИКОСТІ не Meнme • .; 
(, .. " . '. DИКОllnШ m в галузІ шокового господарства) (застаршии 
\те'?lОЛОГIЯ \.:) l.l\;Horo '. и або асфальтобетону у межах проїжджої 
ваРІант. І(ОJJlI IJIIІ:онання ОС1l001! ІЗ цегл 
чаСТИНlI і тротуп~іВ ~y~I'}ЦЬ - заборонено). ! 
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12.1 .14. БУJtJl:enьна 'ІІІ )JCMOIITlln ·.оо •.• ~ ... '. ' оргаНІзаЦІІ ПОВИННІ не ПlЗНlше як за 5 ДІб 

ДО почt1ТІ'), ))001'1' СПОВІСТІІТІІ з.... •• 'О. • ... • '. • 'І О ~ ... IOBIIIIKO І ВІДПОВІДНІ експnуатаЦJИНI ПІДРОЗДІЛИ: 
- про TCP~IIII ВIiКОНОШISІ роо"·IТ . • З ремонту ШЛЯХІВ прокладаННIО Пlдземних 

споруд, РОЗРI~I'~10:а заСllПОlІІllО шурфів; , 
- про lIeOOXI!tHIcn ПРllііllЯПЯ зокінчених робіт; 
- про ГOT~DIIIC~Ь до ПРОПСДСІІІІЯ технічних випробувань та прийняТl'Я споруд 

в еКСПЛУО'l'Ш!IIО. 

12.1.15. Кuжне місце PO]PIl1ЇSI ІІа проїжджій частині у відповідності з 
проектом DIІI\ОI{анqя, робі'г, узгодженим ~ зацікавленими організаціями і 
службаМJI ДЛІ, ОГОРОДЖУС'1lJ~SI ТlІмчасовим щитовим огородженням висотою 
1,2 м, DС10

ШІОUJlІОІОТЬСЯ TJlM'li.l~t)JJi ДОРОЖllі знаки узгодженої схеми відповідно 
Д~ ВIВIОГ ДСР:I\С'lоандарту УI\I1L\ЇIІІІ та червоні ліхтарі в темний час Доби. 

В УМОВОХ II}тенсивного руху міського транспорту і пішоходів до виконан$я 
робіт дозвоmlС1'lJСЯ ПРИ~ТУIШl 1\ :1І1ше після встановлення огорожі, обладнання 
місць I1ров~щ:нriJI робіт 'шсnБL1МIІ застереження, тимчасовими знаками: з 
визнаЧСJlШII\\ IІОllрямків об'ї'щу Il~РСШКОДо . 

РОЗРIl1-ГSI Ч'lallшей і КОТJJOшшів у таких випадках виконується, як правило, з 
вертиI'олыlJ~111� стінкаАIІІ, їх кріпленням, що МІНІМально обмежує рух 
транспорту, lІіlllоходів і за6~'шечус збереження розміщених безпосередньо 
поблизу буді HL.'!I Ь і СПОРУД, 

На поБУТОIШХ приміЩСIІШIХ. ЩlІтах огорож, механізмах, кабельних котушках 
і т. П. A181011. Gхти ПОЗIШLJІ\lI оргаllізацій, яким вони належать, та номери іх 
телефОllів. І ! 

12.1.16. :1.IUОРОНЯЄТЬСЯ ~J\ладування будівельних матеріалів та (рунту, а 
також DlIDШI1 .. lіl\VванliJl то З:ІІШІІ Пlжування їх на проїжджих частинах, тротуарах, 
ГЩlОН8Х за I\IL:іl\:.J~IИ будіПСЛJ.IІОГn майданчика. ,І : 

12.1 .17. ГРУІІ г, будіВСЛJ.1І і матеріали та конструкції допускається складуваtи ! . 

У межах огородженої терll'I~)рії або в місцях, ~ередбачених проектом виконанНя 
• ...... . і 

робіт. Сl\лаДУl\:lННJI громj'jДЮIХ, веЛИКОМІРНИХ КОНСТР~IИ та деталеи 'ra 

межаАIІІ будіВ~J\ЬНИХ маіідtlll'llll\ів має виконуватися в MICЦJlX, передбачених 
,проеКТО,.1 DIІI\ОIШНIiJI робіт, ilJ\ Ilравило, !fe р~Ніше. ніж за 24 ~ДИНИ до поч~тку 
іх МОlІтажу. Jав~зеНIiJI ЇХ раJlішс зазначеного.термlНУ може ЗДІИСlПOватися Пl~ 

узгоджсння j спеціалыllмм оідділом контролю за станом благоустрою та 
зовніШlJіl\1 ДІІ :аіIИОМ місто. .. 

12.1.18. РО'lі\)ране асфОJНJтобетонне покриТl'Я. має бути видалене ДJIJI ного 
перероБЛСIІШI а ·брукіJl~\а, fiортовий камінь,! щеБІНЬ - складуватися ~кpeMO (у 

, • Оо' • оо (рунтом та збер1І'8ТИСЬ до межах ОГОРОJ1ЖСНОЇ TepiITopH), без ЗМІшування. ІХ З .' 
закінчеllШI p(lvi ... З метою ВІJlШРJlстання їх при ВІДновлеННІ покриТl'Я. , 

12.1.19. У ї\IСіIСах OXOPOIIHIIX зон інженерних ~ереж з~бороНJIЄТЬCJI:. .L 
І 12 1 19 1 СJ10рУджУваТJI ЖlІтлові, громадСЬКІ та дачНІ будинки, РОЗ~~fИ • 

•• .. . . анції склади пально-мастильних матеРІалІВ· 
автозаправні 'nJ .1втогазQзt1праОIll ст, • • ••• 1' 

12 1 19 ') і"І,n"уватн 10прt1жі та аОТОСТОJIНки;оавтомоБШЬ~1 дороги V K~Teгopl~, 
О О .-. .~, • .. ИІСИ стадІОНИ ринки З~ 

І? І 19" РозміщуваТIІ СПОР'ГНВНІ маиданч, , , ~ 
,-" о.). " ати заходи З масовим скупченням moден; 

громаДСl11\ОГU транспорту, ОРГ,lJ11ЗОВУВ, , 
, 

і 
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12.1.19.4. ьудуваТIІ огорожі для • • ВІДокремлення приватних земельних 
ДІЛЯНОІ\; 

І 12.1.19.5. СЮlадуваТJI матеріаЛIІ j конструкції. І, 
12.1.19.6. Влпштов>:ваТIІ ЗВDЛllща, виливати ~озчини кислот солеА та пYrJ'В 

ЩО СПРIІЧIІШIIОТI" КОРОЗIJО; 'І ' 
1~.1.~9.7. )П~nштовува~1І переїзди і переходи через зовнішні трубопроводи; І 
1_.1.-.0. І OUOTIi ПО ВIДlН.111,IСIІIІІО шляхового покриття при поперечному 

p03KPII'lїl DІІІШІІУІОТЬСЯ без 'ІПТРНJ\lОК після засипки піском траншей і котлованів 
і маIОТЬ. З~lDСРIIJУDатись 110 lJуmЩJIХ. тротуарах, скверах, бульварах, у парках та 
місцях IІІтеllСIІІJIIОГО руху ТРШН:ІІОРТУ і пішоходів в І-денний термін в інших 
місцях - у АI~Жі.1Х ~ діб, що передбачасться проектом виконання робіт, після 
отрlіМШIІІЯ DІДІІОВІДНИХ IШL:IIЩlків лабораторних іспитів на відповідність 
ИОРМ~ТІIDIJШ,І UlI~10Грі крефініЄlІта ущільненvя rpYHТY в траншеї. 

ВІДІІОВЛСІІШІ шляхового IIОI\Р"ТТЯ та благоустроlO має виконуватись лише 
Прlі НШIDІІОСТІ Тllмчасового 01 ородження. 

ВіДIІООЛL:lІІlіі благоус,-рііі Т~РlІторій приймається від будівельних 
(реМ?IIТІI1ІХ) Оfl·~ізацііі, предстаВJlиками відповідних служб експлуатації ta 
спеЦIDЛJ,ШIАI Ш:ЩlЛом K~IITPO:1IC.1 :ш станом благоустроlO та зовнішнім дизайном 

міста БРОВDР~I~l\t'Ї міські)і раДІІ... : 
,12.1.21. ОРПlllізації, щО ІІІІІ\ОІІ)'ІОТЬ роботи по прокладанню, реконструкції 

інжеJJСРlІІlХ "O~IYHiKaцiii і IlіДJ~~IIІIІХ споруд, несуть відповідальність за якість 
.заСИПШIШІ траllшей піСКU~I. ущілыlння;; влаштування основи проїзних частин, 
тротуарів, оіщювлення зеЛСIІJJХ ЗОН і у випадку виникнення їх просідання 
ПРОТЯГО~І РОКУ 'юБОВ'ЯЗПllі лі"відувати брак за першою вимогою спеціального 
відцілу I~ОJJТРШIl0 за L:ТПIШ~1 благоустрою та зовнішнім дизайном міста, 
бanаНСОУТРJJ~IУlJачів, КОJlТРОЛIOШLJJJХ органів. 

УJIIІІ,ШІШІ "II~\CTi· D кЬr.lіL:іііIШ~I" обстеженні не звільняє організацію, на яку 
був ОфОРАIЛСIІ;lіі ордер. оід віДJЮIJідnльності. 

12.] .22. К~рінники ОРГ:1ІІі'шцііі 1"а посадові особи, відповідальні за викон~ 
Р9біт 110 прок.'ш;щнню T~1 реJ\ОIlL:ТРукції підземних споруд, ЗОБОВ'~ані:1 • І 

12.1.22.1 С::llстемаТИ'ІIЮ проводити огляд стану огороЖІ БУД1ВenьНОfО 
МвйдаJJLJIІJ\D 11:.1 відповіJtllі~"I. JlРОСКТУ, укрі~ення траншей, сходив і. iНIIIf' 
елемеllтіо, L:Воt.:Часно ІJЖІІ ІШ'ІII заходи по. вивезенню фунту, РОЗlб~ВНf' 
асфаЛl~l'обе"'UIIIJIIХ ПОJ\РJJпів, JJРIІОJJрання СМJ:rя та н~викори~ матеРІалІВ, 
які,попшші б','1'1І вивезеJlі о ДI1ОД~ШJIIЙ с'!'рок ,ПІСЛЯ заюнчення роБІТ: 

І ? І ??? ' І" -. в"'ти заХОДJJ щодо ВИICJIЮчення МОЖЛИВОСТІ винесеИІ,ІЯ 
_. • __ ._. ;J 11\11 u. • • • • • 

авТОТРПIJСПОР ПJJJМИ засоGПМIІ СІІІІУЧІІ~ матеріалІВ І РОЗЧИНІВ, заСМlчеННJI вулиць 
внасnіДОI~ пеРL:llUDllення к)'зона АШ'I'еРI~ам~: . 

І? І ?? '" \' кл і ПРОСl\тів оргаНІзаЦІІ БУДІвництва (ПОБ) та ~~OH~ 
_. .-_ • .). - сад. б анню та експлуатацll пyвкnв 

робіт (ПВР) ооов'язкощlМ Є роздІЛ по О nчuтув ... • 
ОЧИСТJ\l1 l\Orlic' З • д~тn.тIlJIІJJr.1 ОПИСОМ кЬнстр~1И, ЯКІ заСТОСО~УЮБТЬСJl, 

- ... •. .. "I'I.JOCTЇ прОДУКТИВНОСТІ та конкретним ШД ором 
розраХ"IIJ\ОАI JI~'.a)X1ДHOI ПО () 1\"1'. І. • .. 

реI(ОМ~IІДОВ'\lЮI.О обnаДIШIJJІ)I, з прив'язкою до Д1ЮЧИХб• Me~e~ та'IКОМУШБК~~~: 
П І ~ • _. о використовувати мо !ЛЬНІ Інвевтарно- лоЧНl 
ри ПРllо'SlЗЩ. за МОЖЛІІOlСТ1 , І 

· .. '~8 
.; 
: 



" , 

роСТІ І 01JIICTJ\H "оnіс ЗП водс &.1\0 го ВІІГОТ ~. б • і. 
OвneHНJI ВІТЧИЗНJIНИХ ВирО НИКІВ ЗІ 

зворОТlІІlМ ПОДОllOстачаllllЯМ та меХОН·IЧНОI • ... • , о ОЧИСТКОЮ СТІЧНИХ вод. 
У ПОЯСIlIOUОЛLIIШ ЗОПllсці ДО ваТІ. не б· • б •• ..' • о ХІДНІ О (pYНТYBaHНJI І теХНІКО-

еКОНОМІ'I!" 1101\ШШIІКlІ' з ВllБРПIІОГО BapiaHТ)f пункту ОЧИСТКИ коnіс, описанНJI 
теХНОЛОГJ'JJlОI·О процесу ,О.ІІІІСТІ\ІІ від подачі транспортного засобу до його 
ВIІХОДУ З УТО'IІІСJlШIМ заХОДІВ з УТllлізації відходів. . 

І 12.1.22.4. ~IШ~ТОDУВUТ" u lРШlwеях і котлованах на проїжджій частині 
вУЛJlЦЬ MOJlOm:r"'.1II бе:ОIllIJ'іі ІІНlр товщиноlO 15 СМ із бетону масу не нижче Ів 
7,5 по ПОШ:РХІ!' УЩl111,1/~"О,'0 ІІіску (rpYHТY) під проектну конструкціІО 
ДОРОЖІІІJОГО о,tш гу. ' : 

.. 12.1.22.5. З06~]печувпт" 1Н.)JI~РХllеВIІЙ водовідвід з території будівельноt-о 
.tаIЩПIІLJ 11І(0. , 

'12.2. DIIl\IOI·" щодо оБЛШІІ "УШ1l/Ш' та утримання будівельних майданчиків та 
місць I1РОВСДt:"Ш' робіт. • 

12.2.1. l-k JJЇ'.шіше І/Їж J~\ ~iM дніо ДО початку робіт по підготовці ділянки 
будівшщтво Н1 JlРllлеглої до ІІеї території забудовник (замовник) зобов'язаний 
встаНООJlТJI 113 А'СіКі дїЛSIJ'Ю' u"дівництва стенд доступний ДJUI огляду з 

• .. І - t' , 
іUфОРАШЦісlO про прос".,. буЛЇВНlщтва, реконструкції, про заходи ДJUI 
благоустрою та о:'іСЛУГОI:У'ШІІШI "Рllлеглої території в період будівництв&, про 
дозвіл Ш\ бу;~іl\llIЩ"'IJO, ЗПМОI1lI/lI\3 та виконавця (підрядника) робіт, початок та 

зakїНLJСIІШI роиїт. ІІРО УJlОВJlОШ\ЖСIІЇ органи, до котрих необхідно звертатисвl з 
,. • • ... • І , .. 

пита1lЬ UУДJl]JJ11L11IШ, рекош: I'P)'I\Jtll. К8ПlТального ремонту тощо. І 

12.2.2. До ".уштку· IJР~U~Д~ІІШ1 ОСНОВНИХ робіт необхідно облаштувати 
будівелы�jjj ~J:lіі:I:НIЧIІІ\ у віДІІовіДlІості ] проектами організації будівництва 1а 

ВИІСОJJaIJlIЯ ро"і І'. 
'12.2.3., Т,ШI,.I .. :Оllі огnрожі uудівельни,,: майданчиків та місць розриття 

!'рУНТУ, ТОСРJЮГО JJОКРНТПІ дорі,·, тротуарів, майданчиків, ПОВИlUlі відповідати 
сучаСIJJIJ\1 nJJ~JOПI\1 дО і\Ш I'~pi,,:,i'1 та конструкцій, мати охайний зовнішній 
вигляд: ОИЧJJЩСJJі оід СI\,ЇТН" IIPO~II1Ti, не мати отворів, пошкоджених ДЇ1IJIнoк, 
задирі о, ОЩJIІІJіlJ матері пл)" віДХllлень від вертикалі, сторонніх написів, 
uаклсііОI\, ої)lsш; огорожі та їх "Оllструкції п,винні бути пофарбовані фарб~, 
СТЇЙЮ1і\1ІІ дО IJ~СJJ;Ш)IТЛJІІlJJХ lІUГОДlll1Х умов, а при повторному використаннІ -

відреl\JOJJТОШIJJі "'~I lJофар~оваllі ]"11000. . • ' 
у ]Jазі ni .1~}'11IOCTi віДllO'1ЇДІІОЇ ОГОРОЖІ, ЦІ роботи виконуються зусИJDIJЩИ 

І r-' • оо • б І ІЮ. 'І 
КОМУJlаЛЬ11l'Х IІЇДIlРJlЄl\IСТВ, з Hnl~i.\XYBaH~~ ~~ДHOBHOI ~apTOCТI лaroУС1рОЮ. І. 

12.2.4. ПРІІ 11 ро осде\1ІІ і роБІТ на ПРOlзн1И. чаСТИНІ. ву~иць в ПОСТІ огор

j
оЖ1 . 

. - . б .'] ПОЛІ'мерних матеРІалІВ. ,І ВИІ(ОРIІС'ГОI1,'IUТI,СН дopO~I\11I 110'\/1 І оо .... • 

о .. .: ... SII'i BН1«)/I\'JO"'~ роботи на ПРОІЗН1И чаСТИНІ вулиць, пов І 
Р' L1JIIЗ.ЩI'.. - б' б 'дними технічними засобами 

УКОМІJJJСІ\ГУJШ.І I1 :',Іісц') IІроuедt:ІІШI ро Іт нео xl 
, ' " доро)кніМИ знаками з покращеними 
безпеКJI 'ДОРОіl,: ІІ,ОГО рУХУ.. • І 
'. .rlll-""II.1 імпульсними сигнальними стрШК8МИ, 

СВlтлотеХIIJLJIІII~II' хараl\ТсрJlС '\LlI', • • . . . І о зі СВІТЛОВ1Дбиваючими вставками ДJIJI 
Л1ХТаР)IМJI ~lІенlалыllo ),ІІІ()ОРМОІ •• 

І , • L _ помаранчевого кольору ДJIJI дорожньо! 
ДОРОЖlJіх Р"ШТІІІІЮВ та I\IL1Я 1КПМИ 
техніЮI. 

, " 
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ВК8З3111IХ З~lсобіD робоТа Лlодей на проїзній 
.. 

Бсз 113)1 ВІ IОС1', 
ЗDборnIlЯЄТI.С~I. 

, 

ї 
І , 
І . 

частиrl 

,I-ІОМСIІЮШТУР:l. кількість -Г3 місце розташуванНJI дорожніх знаків 
ВlfЗlIЗ'lnIОТI,С)I, ВlIХОДRЧJl з ХПРnJстеру робіт, які виконyrоться, і повинні 
відпооідаТIІ Зtl'госрджеНJlМ СХСМ&1М, які погодхсуються з органами ДАІ. ; 

1~.2.S. З !;IC·I'I.~IO забезпеtlСlІІlЯ безпеки пішоходів у місцях близького 
РОЗМlщеJlШI t.>U СІ\'І 10, на JII\ІІХ lJIll\tШУЮТЬСЯ роботи з будівництв&, реконструкції, 
кanіТЗШ,IІОГО P~~,IO!fТY r тощо. 'з боку пішохідної зони над огорожею 
ВСТDIІОI1ЛIОIOТI.си 'ШХИСllі l'U3I11)1\II, а на тРотуарі - настил для пішоходів, 
оБЛDШ1'ОВt1IllІіі псг IІлаМІІ зі СТОР<'ІІІІ, де рухаються автотранспортні засоби. 

12.2.6. Н~шіСllі .1е1сораТJlШН.н:і Г'lзсті огорожі для фасадів будівель і споруд 
ВИКОІІ),ІОТЬС)І і:1 сі І ОК, ЯI,і CIICHi~':II.IIO передбачені для цих цілей, а також іншИх ..... . . 
ВИДІВ CITOI" ІІРЩІ: І'НИХ з~, CUO'~III декоративними, пожежобезпечними якостями .. .... .. . 
та МЩІІІС'І'Ю, JII,І :', :plгaIOTI. СІЮІ Ш,ОСТІ не менше одного року. І 

РСI\О~IСJlДОIІШJl :і колір сі1 ''''~ юї огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий 
або СIJітло-сіРllіі. 

'12.2.7 .. 0I'UIЮ:' . із сінж IШIIllIlУIOТЬСЯ на. спеціально виготовлені ДJUI цього 
кріПЛСНIІЯ ІШ ф .. \, щі буліllСJIJ •• ,uo на конатрукцію монтажних лісів при їх 
наяОlюсті. Сітка І гяryЄ·II.С~1 та Шl\ріплюється по всій поверхні для придання ЇЙ 
стіЙкос·гі. Не ltll. CKaЄ11.1.:~1 IІШllшість значних викривлень та провисань, які 
надаЮ"I, ПОІJСРХІІІ 

12.2.В. ІІа І 

деКОРПТllВlIО-С 1'1"1, . 
peКJJ3~11I, COHI".II,' 
П~ГОДі~~СJJС :J ) 11.: 
м1сы�о1� РОДІ І. . І 

ПРОПОДІІТЬС)І ::.1 11:, 
12.3. I<cpiIHIII' 

зоБОП')IЗШlі: 

IГОРО)lil\СIJШI IІсохайний вигляд. 

'roроJ\іІ\СIJШIХ буді вельнt.lХ майданчиків або навісних 
'тих 01 ОРО;lіl\~'ІІШIХ, на фасаді будівель можливе розміщення 
ІХ пл:" :.1 ін. ~.У:lОжнього оформnенНJI або іншої інформації 
вліНЮI~.1 il\IIТJII.ШО-КОМУНально~~ г,?сподарства Б!,оварсь~~! 

'1-1 UbO\lY РО]~lіщення комеРЦlИНОl реклами та lнФормача1 
ЗНОС'Іі t.)ф()Р~I:lеIIOГО в установленому порядку дозволу. 

І, УПnНІІШШil\Сllі посаДОВІ особи будівельних організацrй 

.]2.3.1. ~.I,)L' j .:чува·ІІI О'ІІІІ.:ТІ\)' транспортних. засобів, ... не допускати 
винесеНIІЯ І'РУ"ТУ І'а БРУ':'IУ Ііі.! ДUРОГИ, ПРИ~УДИНКОВl терИТОрl1, тро~ари, ЩIJI 
чого nОЛ3ДІШТН І: 'їзди :1 uуд~шіід~шчиків твердим покриттям. Оргamзовувати 
РУЧН)' OLIllt:'II\Y. 
теР}lторії об\ І\та • 

]2.3.2. ))ЖIlI1 

aвTOTpallcnop'IIIII. 

та pO:JtJlllliH. ~1 

ІІЙКУ TP~II1CIIOPTIIIIX засобів при виїзді. При винесенні з 
'УДУ, 1'р\'IІТ)' н:рміІІОВО його прибирати. • 
ги за~одіо щодо ВИК-llючеННJI МОЖЛИВОСТІ винес~~ 
l·зас~і):1\1ІІ ІШ вулично-шляховУ ~ережу сипучих MaTepl8JI1В 
,кож '.t:lсмі'lСIІIIJI вулиць внастдок переповне~ кузо~а 

озвіlOванн.я безтарних ванТажІв, руху .ІЗ 
м~тері~m1Мll, llОlі ~оджеllll:1 'ІЩJІІ, Р , '.1 :'~ 
иезаl\РlJJлеllll,\1 Шll І·ажем. б' них відходів ва будівельних : 1 

123 3 1-\ •• 'Діі' \ІскаТJI IІЗI\Оllll'lеllНЯ УДІВель • б ! ' , 
• ,. - .' ;оо L'" та ПРИJIеглих територ1JlX, за езпеЧУВ~1И 

peMOI�TJJo-б\"lіUС:1 НИХ J\I:lIЩLlIІIІІJ\L1Х • бl ' • : : 
~ • . Jlлоутворенн.я на територ1JlX о ЄlCТIВ. . ' 

ВИКОШ1ll11Я за~uдіl 110 не;ЮIIУЩСIIІІЮ n . проїзди пішохідні доріжки, не 
1') ., 4 11 ,. palН\'ll'ITII пожежНІ, • 
-,,,,. ' е ~a .' еМНlовати вікна житлових ПРИМІЩень 

: nОWI\ОJtжуШІ'ГІІ :1 .... ,:ні НD~алжеllll)l, lІе зат , , 

будіос.rJы�llI\III� АШ'І ріалаl\lІl. ! 
40 
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12,3.5. DІІІЮ'1J' JI будіПС.'IJ.llе С:\lі'П'я з бvдів .... 
ОДІІОГО рпзу ІІа 111: день. ' JI enьних маиданчиКІВ H~ менше 

112.4. ПРJ1ііШIТ'J І D eKcnnYnTnl.tiJo зnкінч б' • ' • 
'''п.... .. ених ро lТ на Інженерних .мережm( І 

спор)~" ..... І 

12.4.1. ГlplliiJ: І"'я 'І СI\спnуnтацію iH'K~H • • І 
заверurСlІlІЯ роШ', ВИКОIlУСТI~СJI '''І ВіДПОВ'l/дносетр,них мереж І споруд ПІ~~ 

J І З чинними нормаТИВНИltfИ 
доКУМСllтаl\III, 

12.4.2. ~)РГі.Ш~ ;о~ціям. ,,~"\i ~І\спnуату!оть інженерні мережі і споруди, 
заБОРОIІЯЄТI~L:~1 Ilр IlмаТIJ I~, IJ \.:1\~IIJJУі.\таЦllО ,або на свій баланс без закритого 
орде!,п та Ш',ТУ, ВИКОІІШІІІЯ робіт, підписаного уповноваженою осоБО10 
спеЦlПJJlmого IЩ.[1! 'ІУ КОIlТРЩllO ІН CTallOM бnаГОУСТРОIО та зовнішнім дизайном 
містп. 

. " • 
13. ЗДlііLі ЕШ-ІЯ І\ОНТРОЛІО ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ 

, lЗ.I. KOJlTPO:1I 'за ДО"РII"~1І1ШI~1 Правип покладається на спеціальний відЦіл 
КОНТрО,Т1ІО зн 1;"" 1М БJlаl'~'У~1'РШО та зовнішнім дизайном місто, УпРавлінНя ._ 
ЖИТЛОІ]О-КОМУІІШІ IIОГО ,господарства, та на відповідні структурні підрозділи, 

визначеІІі pilllCIII:' ',Ііі ВИІШІШRЧОГО комітету Броварської міської ради. : 
1З.2. CIIL:llia~1' 'НЙ l1і:I.'IІ." 1\~\11I рШIІО за станом благоустрою та зовнішнім 

дизаііJlОМ l\Iі~'Гп І упраlljJJlІШI i1\I�TJIOBO-КОМУНального господарства скликає в 
'устаllОВЛ,еllШо:У І: '>1Дку 11.1' a;tll .t IIІІП\llЬ благоустрою, погоджує плани заходів 

та ВIІt.шгає :ШI'llі іllфор,,:щіIО:J окремих питань благоустрою) про виконані 
роБО1'IІ, ІІПП,.,"",І: БРОIШI",:ul\jjj ~Ііській раді, заступникам міського голови 
інформаціlO IІрО І ':\оліl\ll 1\ сфсрі блпгоустрою та пропозиції щодо їх ycyнeННJI 
у відповіДl1 m: I·~L ":ІЯХ, /І і :'I\ОIlIIЮ:1 bl11lX відповідно до розподілу повноважень 
•• •• І.. t 

МІЖ l\I1СЬЮІJ\I п.1Jltll 110 та І" :пс І"УІІІІШШМИ, ' 
13.3, ЛОlllltlВ;' .:ІІИЯ У"І :;II(1I1~lil\~I11IX осіб щодо здійснення контролю за , 

ВИКОІШІІШІJ\І IIРLlI« І: ' . 
~ І 13,3,1. Cl1~цia І,НИЙ ні:щіл КОl1ТрОЛIO за станом благоустрою та ;JOBH~M 

дизаііJlО:\1 J\lk га а УЛР:lІІ'lіIIШI іJ\JІТЛОВО-КОМУНального господарства маю'Р' 

право :ШЛ)"lаТl1 llеціd.1 \.' І ін ~'I РУI\ТУРНИХ о підрозділів виконавчих органів 
1 

. .~ 
БРОВtlРСЬJ\ОЇ ~liCI,' ,Ї раДІІ, I\О~I)'ШIJl1~IIІІХ підприємств, установ та органJЗацlг, 
об'ЄДJt:1І1I, ГР~I~Ш.1.1 І (за ГlCН (\ltil\~lImIJ\I з їхніми керівниками) для розгляду питань 
:У сфері БIІШ'ОУ~1! но тер"торії J\licTa; вин~sити приписи з в~?~ою y~eННJI 
порушсш~ З~II\Оl1\ )'lсраїI1l1 "Про Ul1ВГОУСТРІи,населених пунmв ~ ЦИХ. paвlf!l, 

, , "'paTIJlBНI' правопорywеННJI ВІДПОВlДНО до 
СК1ІаЩІТIІ 1ІІ1ОТОК 'IН про ~ЩJ\IІ1IIt.:1,' СІ 
Кодексу YKp~IЇI1l1 І ро аДl\lіllіС'-РП'I'IIІШI правопорушення. 

1 ... IJIДIlО: 'ДАл.I)lllсrl'J, 'ГjJОl\1АД~ТАЮРИДИЧВИХОСIБ 
З .. '. ; lOP~/11 J ЕНН}І У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ 

l 'I"CIIII'1 )'повноважеНОі особи: " жYtь' 
14.I,Обон'изк: 'га ПОl11JOШ 1\ І. ...І': ' 

, ' 1'11 ВJlявлеНI прИЧИНИ та умови, 111\1 мо 
14,1.1. Я "ЩО 'ід чnt: JlерсU1 Р \ адова особа контролюючого орnЩy 

СПРJІЧ1lJІІІТІІ JlОРУ ,ення; бl1ПГОУС'ГРОl0, пос ,О ,І' 
'~H 
! 

. , 
:t ., 
1 



зоБОU'SI1ПШ\ СJ~JШ~', 'І та 01l1l:'ІТІІ офіціііШlfi докУмент _ припис (додаток 14) в~й 
є оБО~')I'3КОIІJI~1 ';ІJI DЩ,ЩІПJfШI U термін до трьох діб особами, ~кi є 
відПООIДПЛIIIІ~IМIІ,:' І УТРJlМПIІШІ об',СI\Тіо блаГОУСТРОIО. 
у ПРIІПl~СI З:1~" "ШI0т~.С)I: дпта і місце fiorq складаННJI, посада, прізвище, ім'в, 

по БПТ""ООI осоо' • ЯІ\Q С1\Л:1Лt1 IJРIJПІІС, відомості про особу, на вку складений 
ПРІIП1IС, Т:1 ІІПД: ОТLСЯ ПI'ОЩ"lІщїі щодо усуненнв причин та умов, вкі 
СПРІI'lJlШIІОТI. ~юр: ШСlllllО (і,I~'П)У~1J)ОIО території. , 

ЛРІІПІ!,С ІІЩПІІ 'YCТLCSI осоUшо. яка його склала, і особою, на вку він • 
CКnDД~III11I. • 

У рпзі uі;ШОlіl' осоБJJ (\, PIJ~Ia nІ IlрНПНС В графі "Припис одержав" робитьсв 
про цС ЗППIJС, , І 

14,;1.2. ПосаДІ) :, особn І:ЩІ'І РО:IЮIOЧОГО органу, вка під час перевірки об'єкту 
'благоустрою ІJШІІ .,'Іа IJOP~ ІIJL:IJШІ ІІІІМОГ ЦНХ Правил, зобов'взана на винну особу 
СКnПСТIІ ПРО'IОІ\'О:і IІрО В'ІІІІІL:ІІШІ ",дміllістраtивного правопорушенНJI (додаток 

15), псредБПЧСIJО) І І<ОДСІ\І.."ІІ~І У"раїIІІI про адміністративні правопорушенНJI. 
ЛРІІ DЧlІІlСllJlі одніСI() IЮl.."а.нНlОЮ ЧІ! фіЗИЧНОIО осоБОIО двох або більше 

вдміll і СТРПТІ І ш JIIХ IlраВОП("lРУJllСJI ь протокол про вчинеННJI адміністративного 
праВОПОРУШ<.:IJШI. :Jjада("П.':~1 'J:I 1\l\il\lJC правоhорушенНJI окремо. 
у ПРОТОI\(ні j'U :1;I"і;lі~II"I1IШIІС правопорушенНJI зазначаютьсв: дата і 

"псце ііого СЮШ, ІІШІ, 1I()~"I:la, IІріЗltJJще, іМ'JI, по батькові особи, вка склала 
np,ОТОJ\ОЛ; І 

віДОАіості Ili~' 
вдміllіС1'ра"l І IIllt'l 

. , 
осоСІу 11 ршIt.lllорушника, місце, час вчинеННJI 1 суть 
11 ра',\,. \ І і І \P~ ІІІ ~ 11 тІ; НОРМilТИВНИЙ акт, вкий передба~ає 

• • • І. 
вїдповіщ1лыlL'II.. :~I д""\.' JlР:IIIt\ПорушеННJI; ПРІзвища, адреси СВІДЮВ 11 
потерпіЛIІХ, }1І,1І1" • НlИ t. і:,I}lI.."IІ~JlШI IІравопорушника, інші відомості, необхідні 

;ДJIЯ ВI!JJIIUСIІШI 1.."1. ,ІІНІ. 

Якщо праВОJl 'рушеllШШ ЗПllодіяно матеріальну шкоду, про це так~ж 
зазнаЧПСТIIС~1 в 11І"" !'ОКОЛІ, 

ЛРОТОI\о;1 ІІі, IIC\'C"'I,C~I OL'~)iil1l(), яка його склала, і особою, вка вчинила 
вдміlJіС'ГРП"lJIjJI~ І )а~опор\ ІІІСІІІІ)І; 11І)11 наJlвності свідків і потерпілих протокол 
може 6У1'1І n і . .:ІІIІІ. І Ю TaK~)~I: і HII~III особами, • , 

у рпзі Hi;~~H ;:1 OC()UII, SIK3 ВЧlІнила правопорушенНJI, ВІД підписання 
- • І заПІ"С про це, Особа, па . вчинила ПРОТОІШЛУ в І !.O~IY P(lUlllIJ~)", • 

, ТІІ повсненНJI І зауваженНJI щодо зМl~ ІІР,ВООПОРУШСІІШІ, мас 111'3110 ПОДП !.о" • 

І " 'ОЛУ а також викласти мотиви CBO~I В1ДМО И nPОТОI\,ОЛУ, ~1I\'i).t(~ :IJОl'l,С}1 ;ЮІІРОІОІ\ , І 

від ііого ГlіДJlIІ~ШI ", • и'к ' оз'вснюються ЙОГО правJ і 
ЛРJI СI'Л'I't'lІІ" JlРОТОКОЛ)' ЩХШОІІОРУШН ОВІ Р .. ' • І • 

\ ~"', "68 Кодексу УКР81НИ про 8ДМIНlстраТИВ"1 
обоn'SIЗI\ll, nL:p~.!: ,І'ІСШ С'І а"'~Ю -, , ' 

, ) -ІІТІ С)І ВIД1\ІІТlса У ПРОТОКОЛІ, 
праВОПОРУIIJ~lІml, Іро що 11 U • , . ' він надсилаєтьсв на розгляд до 
, 14 І" J'" 'I·ЛDдеIIШI JlроrОI\ОЛУ, • оо , 

• ,.1, IL'JI>I ~ \ .. ,. ."l'Te'ry Броварської МlСЬКОI ради чи до 
, , .. І l'III'OIl'tJ)tJOrO КО,., " • 

адМІІІІСТР3ТІІШJOІ ,O~JlCI · \ L .' озглядати справу про 8ДМlністративш 
opгall)' (nocaoНuuj і, uсобі). УJlООIIОI]П/кену р 

, ОnОlш'lIIJ1Я порушника, 
праООIJОРУШ~JlШI' І AIICUL'M ІІР \ , 

42 , 
; І : J 

• • 



, \ 
І 

14. І.4. СI1Р:\! 'І про DЛ'І'ІІІ'ІСТР"'Т • і 
1
'0 " ~., ~ liвие' правопорушенНJI розгmrдається 

одміllістраТIIIlIЮI(' \ МІСІСІО 11 п':IТllnДЦЯТliдеНJlиіі строк з ДНJI надходженh 
пр~ТОI\ОЛ}: flJЮ П.I ! IJII.c~paTllnHC прапопорушеlJНЯ. 

На зt1СJдtlllЮI : !tMIIiJCTpaTIIOIIOЇ комісії запрошуються особи відносно яких 
CКnDдeII~ ПРОТОІ\О.І про адміністраТlІвне прав()порушення.' І 

] 4.1.). За I'C~Y~I.T3T3MII розгляду справи про адміністративне 
ПРDDОПОРУШ~ІІШІ : '\MIIJICT!J:I І 11І111.1 І\uмісія виносить постанову по справі. 

ПОСТ3J10JШ H"~: 11І!lJn ~~lt'111111: Ішііменування органу, який виніс постанову, 
дату РОЗІ·Л)ЩУ :1: :ШІІ; 1І1:11І~lщ:ті IІрО особу: щодо якої розглядається справа; 
вUКJIаДСIJШI out: 'ШІІІІ, ~ ~ТШЮIJЛСНIiХ при розгляді справи; зазначенНJI 
hopMDTJIOIIOI-U ш, І І, юшіі lІ~р~дUа'Iі.IС відповідальність за дане адміністративне 
праООПОРУШСIIШI: IlшііШI н: 110 t:п,хші рішення. о ~ 

14.1.6. l3ilLltlt,I' ,УПШІІІSІ :,шііlЮIЮЇ шкоди, заподіяної об'єкту благоустрою під • 
час ОЧIІІIСIIlt:l tI:1 '1ІІістї, 11111\1101'0 IІравопорушення, здійснюється упорядіу, 
ВltЗllа'IСIІО~IУ у Дt ,\ІІ,У І" І:Ю. ПР~II11IЛ. і 

14.1.7. YIIOISII' :lіІ\Сllі 11:,.щіl)\l1l1\1І спеціального відділу контролю за станом 
благоустрою та 'Jt 'lIilll1li'l .111 міlЩЩ міста з залученням працівників управління 
'містобуду'пз 11 \1)1 : 1 а p~: і І СІ\ І ~ рl! забезпечують контроль за дотриманням 
ВCТnIlОDлеl10 1'0 11 

niдПР"СМС'ГIt~I~III. 

peКJJB~IJII1X засо, 

ВИJIолеllіlХ ІІОГ: 
праООПОРУШt'llll)l. 

14.I.S. у р.1·:: 

благоустрою 'І ~l 

6
1 .. 
лагоустрOlО. 110: 

ІПЛJJХО~І npoll_':ll'l 

'"а ПІІ'ІІ'І~'ІІ .ll\тами порядку експлуатації та утримання 
'І .11101 ,\; 11 l:t t'PI-nнізаціями, незалежно від форм їх власності, 
І, ВlIї\I,1І .1101'1. від юридичних і фізичних осіб ycyнeHНJI 

: • .. Ш) , 'І ,І С I\:ШДають ~ротоколи про адміністративні 

:ISІІІ:Н:ІІШІ l·II.1a~1I1 спеціального відділу контролю за станом 
lІіШII;'.' .НІ шііllОМ міста самовільно встановлених елементj-в 
::.ШСІІ 11,', ІШІІР~ІІТЬСЯ ПРИПИС з вимогою усунеНВJI'порymеrp. 

. ..' І 
'. д~I\J,lIl! І ,'il:У У триденнии теРМІН. : 
~'~'\.)xi:I'II)~Ti '1:1 .1 мето!о заб:зпе:ен~ громадського ПОРЦfY 
ІІЯ lJ(':.IIIIITnil\\' спеЦІальнии ВІДДШ контролю за станом 

1,lIillllli~1 ДІІ :аіїI!ОМ міста звертається до органів міліції, які 

14.1 .9. У р .. СІ' 
під, чзс npClII~lt~ 

БЛ~ГОУС'ГРОIО ::1 ': 

:відпопіДIІО дО ~IH ,,\іОIl',! :!,іи: ': , 
_ ПОДШ011. У l~iI\ax 1І:IДШlm: прав ДОІ10МОГУ представникам дер~авних 

. '. . .. 'ІН )'1' д''''nьності якщо ім чиниться протидІЯ або ОрГОlllJJ У ЗДIIIt:IІ' 'ІІІ ІХ ::11,01' ІІІоІ,0 .' 

загрОЖ\'С II~GL:311~~ ') 60l\Y IІраIЮIIОРУШВИЮВ; . 
• ба не вщома' 

_ ОСТЗIІОВJl1О1("(1 о особу ГluрУШIІІIКа, яКЩО 0;0 . ' 
_ ПІ)ОПОДН'ІІ. З~'1 'lіIШIllIl~1 ncoull. ика ЧИНИТЬ' ОПіР; 

•• си та беруть її під охорону до 
_ ПРОПО:tИ'I'I, ·I.1I)"H~llml '-ОIШ"НОl ма 

BcтallOIJlICllml оср, І IlОрУ"IIIІIІ'і.1. . • б б 
І 14.1.10. У ра IІРОТIІ;lії IІРОІ1сдеВНІ0 робіТ з елемеиnв лагоуqтрою "10 

. . 'І 'ш'Готранспортних засобів до вИИІІИХ ос~б 
ПРIIl\JУСОПОГО Il~ 't.:і\IІЩСIIІІ, , ..... чи КРИМl'иальи'о'l' . . страТИВНОl ЦИВШЬИОl 
заСТОСОUУI011.бl !:l~:одіl аДЩll1 ~ 'І 
• . '. . ., . 'іО чинного законодавства. 

ВJДпопіДЗЛuIlОС'I'J: ':JДПОІНДІІОС 11 ~ • 

14.1.11. У р: 

,звеРllУ'I'IІСJI lto t:Y,' 

. o,nraн, ЩО складає ПРОТОКОЛ, має право 
IІсо(іхі!tlЮСТI, r, 

': 
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. '.' 
Х\'. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

! 15.1. Пm1ll З,t1Х(' till з бll:1ГОУСТРОIО т ••. 
• 

І оо ЛропеДСIІШI І ~illllLoro та пес еРИТОРll Hac~eHOro пункту: 
.' • ' няного ДВОМІсячника ПО 

озеЛСIІСlllІІО ,.п По. IІІшеllНln СШlі'ГПРНОГ • 
блаГОУСТРОIО, 

.1 
І 

, , о стану МІСТО Бровари 

:оо ПровсдеllШI Ш\ІІЇ' "ДеІІІ, .lн'\окі1lШI" 

вересень - листопад щороку; 

бере. зень - травень щороку. 

.. ЛРОDСДСIlШI :11\11; 
_ квітень щороку • 

,(llоса:1І1 СІЮС Jtt.:peBO» 

квітень щороку . 
. 

У r, ,..1 
оо LIDCT ". .1)(' ·YKpaIllCI.I\O~IY конкурсі! "Населений пункт найкращого 
блаГОУС1'РОIO І 111:1 :'11:\11,11 I·Р(1~Ш.l~l.кого порядку". 

щорічно (у разі необхідності). 
І 

15.2. Обм Cil:C 11 , 'І 11ІІКОІЩСТШІІІЯ об'єктів благоустрою. 
~a об'ЄI~Т~Х .G: .IГОУСll'ОIO ~Іістп забороняється: І 
1:>:2.1. 3:ICJ\II'1 '::: 111 • і '~:IUP~ :lІІlОвати власні, прилеглі/закріплені території 

)fатеР13ЛП~IІІ, 1\011. : ,:\:КUIИ\lіl, Ilj,I,Ш~ами, накопиченням снігу та криги тощо; , 
·15.2.2. ВІІІ1ОЗІІ 11 І ЗА:1.'ІІ\mПТІІ ВІДходи, траву, гіnnя, деревину, листя, землю, 

сніг, I\РI1Г)' у ІІС 11: ,H:ltellllX ДШІ 11І.ОГО місцях та влаштовувати звалища; . 
15.2.3. CI\J1alt~ 1'1'\1 G):Lill~JII.lIi матеріали, конструкції, обладНaннJlзамежаМи 

будівелы�lJхx ~",ii,1 "'IIll\ill У lІСВllшачених для цього місцях; 
15.2 . .4. DІІІШР 'ІІШУН:ПІІ ІІ\.' :1:\ призначенням контейнери для збору твердих 

DоБУТОВI1Х піЛХtl,., . . .• t 

15.2.5. 0'11111І: 11 даХIІ IJід Сllігу та льоду без встановлення тимчасових 
огорож 113 ПР":I~і. :I:'~ дО '-:У:LіВt.:!IІ. і споруд територіях; , 

15.2.6. P~i,\OII: :ШТ\І 1 іІ ЩПІІ автотранспортні засоби, машини, механізми'у 
нdВІІ31шчеШІХ Д:I~ НI.I1І·0 ~.tiСЮIХ, І\рім випадків проведеННJI неГ8ЙНОГЬ peMO~ ї, 
np1inoapiiilliii:':\'1I '1111; ; І 

1
-. ... І 
:>.2.7. JaIlIX" ':.І'ГИ, р~~lОlІТУI)ати, ЗДIИС"lОвати заходи з дoг~ .за 

.' б ., 
траНСПОРТIІIІ:\1ІІ т .)Ua~1I1 І ~.I~хаlll·]l\Iами на при удинкових територ1JlX, газона;х, 
берегах pїLJOI\. ~ І' ~І\іll, 11.1 l�illlu:-~іДIlШ:С доріжках, тротуарах, У парках, скверах 
'ТОЩО, n також lI~i '~"ІШ"ІІ~И ТР~llІспорТВйМИ'засобами по тротуарах, пішохідних 
доріЖI\3Х, га'ЮIШ:' K~li 1'І1111,ах, ill1UlIX зеленшt"ЗОНах (nyги, raлJlВИНИ тощо) MЇcta 
та ШЧЖУВnТIІ ІШ 11 ': ·"РШIСПОР·Гllі. зас~БИ;. .• •• 

15.2.В. 3~1.'11IШ:. :1 ТрШН':1І0рТIІІ та ІНШІ самОХІДНІ засоби, M~ І мех~1ЗМИ 
на ВJJ\""рїШIІІ.ОI\ІЗ:і J':tJlbllll'\ проїздах або пере обладнувати ПрОІЗДИ У СПОСІб, що 

J І '.. оо 
заважtlС IIPOЇ~'ц'~ 'СllеніаЛl~IIІIХ машин 'ШВИДКОІ ДОПОМОГИ, ... ~ожеЖНОl, 
прибиралыlїї та 'lI:1piiil1'1i "СХllіЮI, а твк?ж влаштовувати ПОСТ1ИНІ стоппси 

. . ... .,иого І пасажирського транспорту на 
службового. IIpl :Li'ЛIOJ О, D.III1.'/~ • • І 
lІР.иБУДИНКОIJIIХ ї 'РІІторінх, пр"!1еглих, територ1JlX до гар8Ж1В, ащтосто~rl( 
~; І 

'L , 

.. 

, 
',. 'І: 



, : 

15.2.9. Прuпо', "І I1 ~CM~IIIalJi, будівельні, монтажні та інші роботи без дозво~ 
(ордера), ВЩШIJО .. ' '/ J1СТПIlОВЛСІІОМУ порядку; 

15.2.10. ВЛПІ!' ~PYBЦTI! городіІ та поrpt;.би на прибудинкових територіях 
баrnтокваРТ~IРIJlJ~: ~)УДlІlJJm1, ППllll\Оджувати або знищувати газони, знищувати 
дерева, КУЩІ ТШJ1( : 

15.2.11. Р.03і\1 ЩУППТІІ ОГnJН1I11СННЯ та інформаційно-агітаційні 'плакати, 
p~КJlaмy, ЛІІС1111l\И І'ОЩО У ІІСDІІ'ІІJ:\ІІСНИХ для цього місцях; , І 

15.2.12. )'ІІ\НІ"/ IШIІІ~t·". I\Ш,IІЩІI\ІI та подряпини на стінах будинків, споруд, 
парканах, тр, \1)" і ІХ, IJJ,І:ІХПХ. 1І~IGережних, пам'ятниках та інших елементах 

і благоустрою: , 
15.2.13. СШ"ЮІ .'11.110 11СТШIПI1:lІовати peКn8MoHociї, різноманітні конструкції, 

,інформаціЙIJО-Р~'! :І\IJІЇ 11:1:11'''111, t'тпціонарні,малі архітектурні форми; 
15.2.14. I3~ТШI ,ШРlt:l ІІІ T~.':,.lIi'IlJЇ засоби регулювання дорожнього руху без 

погодження 'І Ш, :Шlі:1І1I'\1ІІ ОРI ~ІІIUМИ Міністерства внугрішніх справ України; 
15.2.15. 11'))1:' ') ISn111 )1СіІ\ЩI, встановлений для водоохоронних зон та 

прибереЖНJlХ зпх ~IIIIX t:~IYf ОtlДIІИХ об'єктів, об'єктів природно-заповідного 
фонду; t 

15.2.16. 1'0'11І.. О:':lТII іі,lПl1 І ~I, t:палювати промислові чи побутові відходи, 
листя, гілКИ, І О JI , 

. , 

,15.2.17. :{a~;;I 'H~I~,I::I 1I",i,~.',l\lIi проїзди на територіях, пр~еглих 1[.0 : 

ЖlfТЛОВИХ БУ:IIIII' , ~ • -
15.2.18. ::.ІХЩ" 1~"Ii.11·11 "аЛКОIІIІ, лоджії, Bi,~Ha предметами і матеріалами, яf 

негативно BIJ,rlllll: '11. ІІа архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з!Пf' 

смітrя тощо: 
.15.2.19. 1.:111,' 

промисловос І і, , 

скверах іНШI!", І'р, 

15.2.20. РІ) ::.:: 

призначених ДJl:1 

15.3. Схе~ш \І\.' 

Вйкоиуючиіі O~I.'! 
міського ГОJlОВII-' 

! JI 11 і ,ТШД 11 , IIІ:ДОПалки, папір, тару, матеріали пакувальної 

:JlIIІIІШI ТlIЩL) IІn вулищх, провулк~, nлощах, в парк~ 

':lДСІ,J\ИХ міСШIХ, а також спалювати ВІДХОДИ; 

':В:Л11 (lL)'CI\l1I торгівлі на території міста, крім спеціально 
'РI'Їl1Jlі '.liCIlI. (~ШГnЗИНИ, ринки, кіоски). 
",,' rl\'1 і '\ uла ГО\'СТРОЮ м. овари наведена в додатку Х! 17. 

, ' 

,~~.~ 

(;
~ .. ,,\ 06 

у-, ~~ 
. * -1 {"'\ /І 

~ \~.\L , 
аІ 112 \.' , 

\р~'п.1Р l.i!t" \І' 
• ф-S 

0--1' 

;';ЮІ 

І .В. Сanожко 
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Додаток 1 
до «Правил благоустрою 
міста Броварю) 

АКТ 

продеМОнтwк _______ ~~~~UaФt~~~~м=====~~-------(.,ма архlТСК1Уlща ФОР.' ... nl:pCC)'Dlla мма архlТСїCijїша Фор.,а) 

заццресОю-------~~p.m~~UМIШIQ~~~~~nМ=w~===--------(lUIpec:a ратш)'аа"" •• 'МІІХ apXlТCtnyplll1X Фор,.,. ncpCC)'llIl'1X .'МІІХ 

aPXЇТCtnypllllX фор.') 

м. Бровари 

Нами, комісією у складі: представника спеціального В1ДДІ' 'лу 
б ' , контролю за 

станОМ лагоустрою та ЗОВНІШНІМ дизайном міста --------------------
представника управління містобудування та архітектури ----------------
представника земельного відділу --------------------------
представНика міліції (за згодою) 

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

депутата округу (за згодuю) , 

представника бanансоyrpимувача ____________________________ --', 

особи, яка здійснила самовільне розміщення (у разі її присутності), _____ _ 

смвдено акт про те, lЦО згідно ріmеиня Броварського виконавчого комітету 
від N!! проведено демонтаж 

Про необхідність демонтажу власними силами було повідомлено через 
засоби масової інформації, IПЛJIXОМ розміщення оголошень на об'єкті, 
ВручеНЮІ припису власнику (необхідне підкреслити), 

Самовільно розміщений об'єкт має наступні геометричні 
параметри: ' 
ВИГОТовлений. ' піДІСЛЮче8ИЙ (не пiдкmoчений) 
до мереж електро- та водопостачвнНJI (необхідне niдкpec:JUml). 

В самовільно розміщеному об'єкті: 
матеріальні цінності відсутні 
Ifаавні матеріальні цінності згідно опису (Додаток до axry) 
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("епспрl~lfе 11f1pCc:n,ml) 

Демонтований об'єкт буде перевезено на майданчик тимчасового 
зберігання. 

Демонтовані об' єкти будутЬ видані маснику або його представнику після 
оllJlВТИ ним робіт з демонтажу, перевезенНJI, розвантаженНJI, зберіганНJI 
та відновлення благоустрою на місці самовільного встановленНJI згідно з 
затвердженими тарифами. 

Якщо протягом 6 місяців власник не провів оплату, витрати 
відшкодоВУЮТЬСЯ за рахунок продажу демонтованого об'єкту. 

Ata складено у З-х прИ~ірниках. 

Демонто~аний об' єкт переданий на зберіганНJI: 

Матеріальні цінності передані на зберіганнв: 

Вихонуючий обов'язки 
міського голови-секретар р 

І .В. СапоЖІСО 
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Додаток 2 
до «Правил благоустрою 
міста Бровари» 

БР~ВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОї ОБЛАСТІ 
сПЕЦlAЛЬВИИ ВІДЦІЛ КОНТРОЛlО ЗА СТАНОМ БЛАГОУСТРОЮ ТА 

ЗОВIПШНІМдизАйнОМ МІСТА - 07400, Gровари, оуп. rarapiHa., І S. тел. 5-34-92 

ПОГОДЖЕННЯ N!! __ 

Виданий « » ____ 2О--.Р. на підставі рішенНJI 

від CL» _____ 20---". Н!!_ 

KOMY. ____ ~--_:':""""---___::::__-_:_----~--_:_::------
(повне наАменування суб'єкта підприємницької дiяnьності ) 

(адрес&, телефон, банківські реквіЗИТІІ, номер реєстрації суб'єкта підприєr.шицької дiJшьності) 

Адреса розміщеННJI пересувноі МАФ _______________ _ 

І Функціональне призначеННJI пересувноі МАФ _____________ _ 

Характеристика (палатка, намет, лоток, автомашинІ, столик, візок, прилавок, 
ЦllстерНатощо ________ ----------------

від <V) 
-----: 

- І .В. Сапожко 
ВllkОНУЮЧИЙ обов' язки 
&lїсы(ro голови-секретар ради 
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АКТ 

Додаток 3 
до ссПравИJI бnагоустрою 
міста Бровари» 

продемон~-----------________ -w~м.mп:w~ ________________ ___ 
(J'cICIIIDIIIIIR 1Кіо) 

зацрeоою ___________ ~~~~~~oom~~--------------
(аарсс:а РО3Т1llU)'ІІІІІІІІІ pclCllaмtloro 'ІІСОО)') 

м. Бровари 

Нами, комісією у складі: представника спеціального відділу контролю за 
станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста ---------------------
;п;ре~д;~;пm;,;,ника~~уп;;р:авл~і~н:КR::м~і=ст=О~б~у=дув~mпm~--т-а-а-рю~·~т-е~----и---------------' ------------------, 
представника земельного відділу --------------------------, 
представника міліції (за згодою) 

----------------------------------~, 

депутата округу (за згодою) , 

представника балансоутримувача --------------------------------~, 

особи, па здійснила самовільне розміщенКR (у разі її npисутності). _____ _ 

СЮІадено акт про те, що згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської 
міської ради від N!! проведено демонтаж 

Про необхідність демонтажу власними сипами було повідомлено через 
засоби масової інформації, ШJIJIXом розміщеННJI оголошень на об'єкті, 
вручення припису власнику (необхідне підкреcnити). 

Самовільно розміщений об'єкт має наступні геометричні 
параметри: ' 
виготовлений ' пiдкmoчений (не 
підюпочений) до мереж електро- та водопостачання (необхідне niдкpeCnlml). 

В самовільно розміщеному об'єкті : 
матеріальні цінності відсутні 
H8JIВHi матеріальні цінності згідно опису (Додаток до акту) 

СlсротрібllС ВlItcpc:CJJlm~ 
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Демонтований об'єкт буде перевезено на майданчик тимчасового 
зберігання. 

Демонтовані об'єкти будуть видані власнику або його представнику 
niCJIJl оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження, зберігання 
та відновлення благОУСТРОJО на місці самовільного встановлення згідно з 
затвердженими тарифами. 

Якщо протягом 6 місяців власник не провів оплату, витрати 
відшкоДОВУЮТЬСЯ за рахунок продажу демонтованого об'єкту. 

Arr скпадеН0 у З-х примірниках. 

Демонтований об'єкт переданий на зберігання: 

Матеріальні цінності передані на зберігання: 

І .В. Сanожко 

so 



АКТ 

про демонтаж збірно-розбірного металевого raража 

за адреcОJО----\і.ёij;imiiiііУіііііііі;mpno:piiiiПj~ііііё_iiiini~iWii-----(lUIреса pD3'I'IIUJyDaI.t •• зііlРllо-pcnііlРt'оru "CТIUICВOI'O пр ... ) 

(іата) м. Бровари 

НІМІ!, KOMiciЄJO У складі: представника спе іаль .. 
станом благОУСТРОIО та зовнішнім дизаи"н ц . ного ВІДДІЛУ контрото за 

ом МІста ----------------
іііПРDtе~дtcстав~;;н~иіік;а~уnп~р;аа;вл;IЬ·н;;НJI~М~і~с;то;;jб~у;;ду=в:aH:HJI:::-т=а:-::аР=Х~і=те--ктур--и---======J 

-------------
представника земельного відділу --------------------
представника міліції (за згодою) --------_______________ і 

депутата округу (за згодою) ----_________________________ ~I 

представника балансоутримувача 
----------------------~ 

особи, яка здійснила самовільне розміщенНJI (у разі її присyrності) ______ _ 

c~aдeHO акт про те, що згідно рішення Броварського виконавчого комітету 
вІД Н!! проведено демонтаж 

Про необхідність демонтажу власними сипами було повідомлено через 
засоби масової інформації, ШJUlXом розміщення оголошень на об' ЄІС'Іі, 
вручеНIDI припису власнику (необхідне підкреслити). 

Самовільно розміщений об'єкт має наступні геометричні 
парам~и:, __________________ ------------~~----~-----J, 
виготовлений ' підкmoчений (не 
пiдкnючений) до мереж enектро- та водопостаЧa&IIJI (1lообхідно n~"poCnlml). 

В самовільно розміщеному об'єкті: 
матеріальні цінності відсутні 
ИВJIвні матеріальні цінності згідно опису (Додаток до акту) 

('lellcnpібllО .'Ікрестт.) .. 
Демонтованиіі об'єкт буде перевезено на маиданчик тимчасового 

зберігання 
Дем~нтоваиі об'єкти будуть видані власнику або його предст~нику 

піCЛJI оплати ним робіт з демонтажу, п~ревезе~НJI, розвантажеНIUI, Збер~ 
та відновлення благоустрою на місЦ1 самоВІЛЬного встановлення зпдно з 

затвердженими тарифами. 
SI 



Якщо протягом 6 місяців впасник не провів оплату, витрати 
вїдШКОДОВУJОТЬСЯ за рахунок продажу демонтованого об'єкту. 

АІа складено у З-х ПРИМІРНИКах. 

---

Демонтований об' єкт переданий на зберігання: 

Матеріальні цінності передані на зберіганНJI: 
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ДодатокS 

Д~ «Правил бnаroУСТРОIО 
МІСта Бровари» 

ЗАЯВКА 
1111 Oтpllllllll18 плаllОВОГО дозволу (ордера) І 

ВідIIОDлеll:~R'".:~:,~~:е порушеllllR благоуетРОIО та його 

- (1113ВІ poїionl та oїi'ama) 

КорОТКІ Jlракrерпстпка об'єкта 

(lМ.іСІ&:no по_ерх,_. прcrmкн'&:no. моааа ТDШD) 

DDВУJlпці 

(noarтa"l/IJIC&:a 06'0."111, panО11)' M,cma) 

ОрraUDІЦів, 8ка впковує роБО111 

(noarтa_,їЬ "с.асас. рanОll МIС'І1І, _уа", ... N 6)'.11І1111І)') 

ТCllефон роб. код єдрпоу 
Відповідальна посадова особа за порушеllВR благоустрою П"'Р-І-І -В-ІІК-О-І-Іа-ПВ--::j:-"р-О-:::б::"іт-:-----

(IIIICW, !іра.,,=. W'11II па &11011. сер ... дa1IIIIIPIla"CI"". ІІОМСР nacnОрта 18 ICIW .'ІдІІнllt МІ= pco:rpaш( мо6ш .... їЬ номер ТёїїёфОIІ)') 

TepaliB ВDКопавВR робіт 

1. ВJдпоВїдuьві 0&:06и ВИlСоиаВЦR р06іт та 3UI08BUкa поперrджeuі: 
-ЩО в ~i порушeJUfJI Прввиn благоустрою м. Бровари, затверджених рішеНJWI Броварською міською 
~OIO ВІД N • будyrь ПРИТJlrнyri до IІдміністративної відповідальності, передбаченої ст. 
JI. Кодексу Украіни про адміністративні правопорушеНН8. 
-~ за~орону передачі ордера без відома спеціального відділу контролю за станом блaroYC'lpою та 
1ОВІІІІПНlAІ дизаііном міста (за ВИНJIТКОМ випадків, передбачених ч.rиним законодавством) іНШ.IМ 
IDpJ~~IЧНlfаl та фізичним особам. За невиконвнНJI зоБОВ'JlЗань за діlочml ордероаl несу відповідальність у 
-IНJС1раТивному та судовому порвдку. 

~~Biдn~BЇДULIII 0&:061. ВUIСОllавцо р061т та 3~.ОВППка з0608'038ul: . _ _. 
Р~l3увати механічне або ручне очищеННJlI АIИ1ТJI автотрВНСПОРТНllХ засоБІВ при ІХ ВIII3Д1 З 

~'вenьних аfаЯданчиків на проїЖджу частину вулиць. _ _. •• 
РОботи виконувати в суворііі відповідності до погоджеНОI та затверджеНОI проекrнОI ДОку&lеНТВЦII та 

~ виконанНJI робіт. • • РJlзнаходженні вибухонебезпечних предметів роб?,", Heгaii~o п?ипинити, вивести nюдеіі І теХНІКУ в 
6eJn~чн~ Місце, виставити охорОНУ, повідоаfИТИ спеЦlвnьинііо ВIДд.Ш контр~ю за станоа. благоустрою та 
1DBlllIUHlal дизаііноаf міста та відділ з питань Над3вичаАиих СИ1)'8ЦIЙ та цившьного звхиcny 
~eHIII(тen. 5-34-92, 4-61~28, 5~11-70, 5~24~98). . . . 
• ПОчатку робіт з MeтDIO уникиеиНJI пошкаджень IСИУЮЧlIХ ПJДЗеаlНlIХ а.ереж ВИКnIJКaТИ представНИКІВ 
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Додаток 6 
ДО «Правил блаГоустрою 
міста Бровари» 

Iil'OBAI'CLКA lllСЬКЛ 'ААА КП1DсьхоJ ОGJIACn 
СПЕЦlAJlLIПIЙ ПJДAIJI КОІІТРОJПО 3А Cl'AIIOl'tIIiJL\rOYCТJIOIO ТА 30DІПIIJIШ.ІдшAЙDоl'tl 

• ІПCl'А 
07400, м.liрааара, 8Jn' r.np .... t!, пп. 5-34091 

ТермІв ва"""в. 30 aalD 
ЛПCl" nal"DJDlrCnn8 DPlII!p)' 16 г1 

3амовН"1С 13Р8301С 

ВlдповlдВnloниR по ордеру 

Адреса порушення бnаroустрою 

ХвраICПtР робіт 

ЗмІст DOroдICeIIНII 
На.а ycmшD.П, ОРrDIliзaцtt 

на афDpМllClala ордеру На 'арuml орасру 

УпpaвniRu міcmJ6у~IIIIU-n.~, 
.уn. ranapiвD, IS, ко 412, Т. 5-30-49 

BIддin ICIIIIЇmmollora 6уді81ПЩn1D, .уn. 

Груше.с.хаra, 2, т.5-21-37 

УЖКГ, 8)'n.Грушеас.коra,1. т.6-04-В 

кп "Cnу.ба ,...08101 .. ", 8Уn. ~8II, 2, 
тen.5-02-26 

птм "Spa"pUТIIJUIOMepga", 8yn. -rpywe8c.xara, 3а, .,.4-04-23 

кп кор IБРО8арnвDДDICIIIWI", 8Уn' 
Кар6ишeaD, 8, т.5-40-79 

Spalapura, вуn. Шеа'lCНllll, 4, т.6-27-69 

рЕМе 8)'n. BOIClIUWID,IO, Т.5-44-63 

ДEJJКC-412 РЦТВ1ТМ-4 фl:Jіі ДПМ ВАТ 
"YlCpТClleJCor.I",I)'II. Сіра, 1, т.4-01-55 

----
ЦЕ3 Н!І код ВАТ "Yкpn:neICOМ", 
.yn.raraplнa, 20, т.5-35-11 --. 
ЦТЕСЗЛ коФ ВА1" "Yacpтenexoм", ayn. .. 
Кіра ... 2, т.4-04-3 І 

ДАІ ву .. Eвreaca.. І, т.5-а5-26 

СпецiмLllllВ віддin IСОlnPо.ра ,а mнoм 
блaraустрокma зоапішнw ДlDaIbrcW мicma 

.. 

ss 
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Додаток 7 
д~ «Правил благоустрою 
МІста Бровари» 

ІРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОlnА 
СПЕЦlАІІьниА ВIДДIn KOН1PonlO ЗА аАНОМ &nArOYClPOIO ТА ~НIWНІМ диз-ІІ 

. МlаА _НОМ 
07400, м. Іро.ар", JlYn. Гllrap1H8, 15, 'r8II. 5-34-'2 

ОРДЕРN г1 

38МD8НИК lapaaOK 

ВlдПО81д8l1ьниА по ордеру 

Т8І1ефон вlдповlд8l1ЬНОro по ордеру 

Адреса порушення 6nаroycтpОID 

Хврактер роБІт 

DИКОllA.ВllJll'ОIi1Т Д03BOJlEВO 

з1 СТРОІСО.' DОЧОТlC)' 
з1 строком заldJrrllllUl 

І 
НІ'ІІІІ.ИИІС спецlan.иоro liд.qlny ICaIllpCllllD 31 
maиом &uroycrpolOТl :lОlніш"I'І 410ІІІІ"0'" ",Icn ------ с.в.В ........ 

РО3ПИСКА-3010В'Jl3АННJI 

я вlдnовJдanьниА по ордеру зо608'язуІОСЬ: 

1. ДодержуІInI~ "рІІlМІІ ~ мlc:nI &poIlPМ, 31Т1ерД118ИИІС pIШeнIuIм ІИIlllНllOМY &poIlJIQIIDТ мla.1ІІ1 
РІАИ N ІIд , IltмOr П"ІІVI 3116уДОІИ М. IіроІІрм,. AIJIIIC8IИИІС &уAlиn.мИІС lіЬРМ УIqlliIOІ. 
2. OpmdJylmt механічне 860 pvчне ОЧИU(eННІІI МИТ1JI unnpIIНCnOpntИІС JICIIIiII прм ТІС lиiJAll &yдJaмwaac 
маlfдlНЧll1dI НІ праіжджу чac:rину IVІІИ~. 
3. POIiCmt III1C11НYR1М І 'YIDPІА Ilдnol/;&нclal до nolVДllC8Нlll,. lІ18ердЖёноТnpaeкntaТ докумен1ІІ_" IIJICIIICIY 
IItIIIIНIИНІІ ра61r. 
4. "PlI IНDDДIIIeНнJ IItIiyIcDне6аneчИltIC "PIUIМuII pa60nl иetal!.ио IІРIlПИНкm, lIUIICnt IІI6деА І 18ІНІку І 
6uneчие місце, llIaalКnI ахарону, паllдoМI"" ~Иldll_lIDН1JICIIIICI311 С'І8НІІН 1inafaVapDD,. 
3ОІиlwиІм АІ_Аном мШ,. а/дАІІІl ПIПilНIо IWPІИЧІАнИІС anyaцlА ,. циlІтоиаro ІІІІІИСІУ IfIC8II8ННII (18/L ~ 
3+92, +61-28, ~11-70, 5-2+98). 
5. Пpalнформаuниlі, ща ПРИ 3ІІІСРиnI ард .. J npacrpaченин 18JIМIНDМ _11М &уде l1ІІДІІІ8НиА НlIІІМІоИІІІІ 
nlдmax до Дilnt _8CpI1mt narvджyIOЧИМlI арraнЬіЧIІІМи. 
6. ПonepQllCettиА пра 3ІІ&орану ПI!~чІ арде .. 6а llдомІ ateЦIIn.нa,.. IIддIIIV 1111tnJ1C111111311 c:nIНОМ 
вnlraycтpalO ,. ІОlнJшнlм ДІ_Аном мlаа (_ IIIНJmIIIМ ІИI1ІАІСІІ, neprд6lчeНlar чиННІ," 3lllІІІНlІДІІlСІ1Іом) ІНШІІМ 
IОРltдltчНIІМ 111 ФIJItЧНIІМ аса6ам. 31 HI!IIIICDНlIOUt 1а6а8'_Iо. АІ!ОЧІ," ордерам нкv IIдnDllдan.нk:no у 
iIДнIHIcrpiIТlIIНOMY" судаlаму паpllДКУ. 
7. ПpalнфармаlаНIІА, ща _кінченІ 6yдIIHItЦ1ilOM a6'UnI не nPlliiмalll1loClt Il!II:ftIIVI1IIцllO, IlIІЩО IОНIt IИlCDИlнll 
_tneННIIM IIд npoeкntllX p1weнlo. 

ВIПСОIIAJIIDIРОIіІТ ПРОДОВZ!llОІ 

·-·-------=~I ... -.. ---"lj 
М.п. 

Аара арnиЬацIi І 
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Додаток 8 
до с<ІІравил благоустрою 
міста Бровари» 

&РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки!всько! OВnAcп 
CnЕЦІАІІьниА ВІДДІІІ KOНТPOnIO 3А аАНОм ВnAroyCIPOIO ТА 30ВНIWНІМ ........ а 

МlаА ~HOM 
07400, м. &ра,.р", ilуn. rarap .... , 15, ТІ!ІІ. 5-34-92 

АВАРІАний ОРДЕР N Г-З 
3ам~НИК ~lзРр.~зЮо;к------------------~----------------________ _ 

Вlдпо'fдanьниА по ордеру rr ----------------_ 

Телефон 8lдno'fдanbHora по ордеру І liiоl--------------------

Адреса порywеИНА бnаraустроlO 

X.paкrep робіт 

DJПСt'llAIПUI POIiIТ Д03ВОJlERО 

II строкоа.DОЧ8ТКJ 

Нa'IIUUoIUIIC cneu/alu.llOl'O ІlддіАу lIOinpoтo 21 

СІІІІОМ 6UraYI:rPOКma IОlніШlI'" дlaallнoM мп с.в. &ePIIIUМIa -----
РОЗПИСКА-ЗО&ОВ'ЯЗАННЯ 

я вlдnовlдаІ1ьниА по ордеру зобо8'язукх:ь: 

1. дo./&epIICpmla. Пpil8l1lllinilrvycrpDID мlаа &JICI8IIP't, ~ р ............. IMIIDНIIDМV &pouJlQollll MIcwaIJ 
JIiIAII N ІIд , .IIМDr П"'8І111 38&vДОIИ м. IіроІараl 111 дерІІСІІІИНІС &уд/.МIоIfIIIC АІІРМ УІІріІ1Мм. 
2. OJll'ilнbyunl мeuнlчне 160 ~нe DЧlIЩeННІІ І МltmlllI'IUfPIНD1IIP1 JICIII511 "РИ 11& lII1JД/ І &уд/1МІоНМХ 
МilіІдІНЧl1ІІІ8 НІ проіжджу 'llClИНV ВУnМЦIo. 
3. POIiCmt .ИIIDнyU11I • 'YIDPІА ./дno.1днoaI АО lICII'QAJIIeИII 'та 3І'ІІерднсеноТ npoetmlClJ ~ 'та "PDeJnY 
IIfIIIIН.HНII po&Ir. 
4. При llІіІІІІДІІІ8НкІ ~печНlfIC nJМ'ДМt!rl. po!icml нnАIID npиnиниm. lИиcnt mOДeII , 1ІІІСН"" • 
lie3neчнe мlще. 8МCl'il1И111 CIIIDJICIНV, ПО8IдомИ'nl cneц/iInIoиIІА IllUllnIlOtnJllllllD 38 ааном ~ 111 
aНIWНIМ AИUibfoм M/cra 18 lIIМIn 3 nИПНlo НIIA1IМOfi1Aнм1c anpqII1111lbtllnloitoro 3ІІІіИС:іУ IIICZIIIННII (1en. s-
34-92, +61-28, 5-U-70, 5-1+98). 
5. ПpolмфoрНDIiIIUtA, що "PlІ 3IкpmJ ордері! npQC1p11'18Н11118pм/Itoм д/f 11м &уде IIQI&08IКeНIfA НІ ...... "' .. 
nIAm •• до дanl 3ІIСрІПТIf ПОroджylOЧllМlt оpnlиllill&ІІІми. 
5. ПоnepqжeюUl про 3il60рону nepfДllЧl ОРДеРІ 6e:J ІІ/&ОМІІ cneцUНDI1I .1дд/nV IIIIIfI1IOI\ID JI ClilИОМ 
IinIrlJVapOlo 111 30IItIwнIм дииАном мlcnI !ІІ .1f1flmlDМ .1I11i1A1d1, neред6аЧІНІІІС чиииим 3iIIIIIНOДIImII11IUIIIН 
IDpидИЧItIІ" ТОІ фы�чlfммM осаСіаМ. 3іІ H!8IIIIDНIHНII3OIioI' ...... 3іІ д/lDЧММ ОМеРОМ нІКУ .lдna8IIIiIII....a. , 
IIДН/НIcrpmIlIlDМV ТОІ '\'ДO.OМV nOРЦКУ. 
7. ПpolнФОРМОUНIdi, що І.ldнченl бvД/IНIflРIОМ 06'anl не np8U1мaIlmoCll .IJII:IVIVII18Ц/,1І1CЩD ІОНИ ІИICDtIlНlз 
llAIaUIeННIIM ІIд npoemtltIC p/weнlo. 

DlПCОВAВJШРОIi1Т DPОДОIDDIIО: . ... . ---- =====::.:--,-1-...;..;..-----------. .. ~-~_.=~._~ ---+-----, 
-~. ~--" _._-- ....... . 

М.п. 

АЩІеСа oprublldl J • 
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Bl'OIW'CLКA I\Uа.кл JlАДА КDlDa.Kol ОIШACn 
СПEЦ1AJJЬппВ ВЩЦШ KOIl'1'1'OJDO 3А ст.urОI\IIШ.\ro1'CJ'IIОIО ТА 30DIIIDJIJDr дшАЙІІОМ 

ftUCТA 
01400, ••• Вро .. р., 01А. r8npla., 15, пп. 5-34-11 

Те,мІ. liо .......... 3І .... 
JlIIC'J' nal'Oll1lmln8 aBaplAl.a", opдepr гз 

З-мо_ник IЗР_З0К 

ВlдnовlдалЬНIІЙ по ордеру І 

Адреса поруwення 6n_raycтpolO 

Xap_кrep робіт 

Нава ycnanоап, opraubudr 
3мicтao~ 

на офapмnnu ордеру На381СрШD 0JU&CP1 

YllplllUliнu ",icтo6yAYUНJUI та архimпypll, 
вуn. rarapiнa, 15, х. 412, т. 5-]0-49 

BiIudn ааі1'lUlloИOJ'O 6yaiamuraa. .уп. 
rpyarcac:uora, 2, T,s-21-37 

УПІ', .уn.I'РУШOCloXOro, 2, т.6-04-13 

ісп "Спуаба 38МоlUllllla", вуn. Kyty.I08I, 2, 
1ІІІІ. 5-02-26 

пrм "lipoвap.IТCIUIOМepaa". оуп. -
ГРУШПCloхоra. 3а, Т.4-04-23 

кп кор "Ііро •• pD8OдOХ8ІІIUI", вуn. 
Квр6uшu .. 8, т.5-40-79 

Jiро88pl'ПІ3, .уn. Шnченхв, 4, Т.6-27-69 

рЕМ, вуn. Воа8DИа. 10, т.5-44-63 

ДEJ1КC-412 РЦТВТТМ-4 фiJlit ДІІМ ВАТ 
-Yxpruexoм", .уп. Сіра. 7, T.4-01-SS 

ЦE3Ntl код ВАТ "УlCpfIШuoм", 
.ynrarap{нa, 20, T.S-3S-ll 
г-
ЦТЕСЗЛ КОФ ВАТ ''УlCpfIШохом-,.yn. .. 
Кіров .. 2, T.4-D4-31 

ДАІ вуn. EНreIIКa. І, T.S-OS-26 

СпеціanwшR .iДIdn хоU1pOJllO 3. С1ІВОМ . 
• • ДIDIIhIOU міт 

о MUVyc:rpOJOТa 30lВUllИІМ 

S8 



rrpll~IYI8'lil MCP~ • 
&a. ... II~ CDIIKOl181111R роБІТ У ТСРМІІІ, 11І3118"СIIllП D ордсрі, ДІІН noro ПОДОDЖCІІІІJI до спсцїanыІro віддiny 
• У "'II~ за cтalIO" 6n8roYCТPOIO 1'11 ЗОВllіWllі~1 Al138nllOM міста ПQД8CТLСН nIICL~IOвa ЗlUlва з 
~ -IІІIIIII1М пр"'1І111 IICCDOC'18CIIOro BIIKOllallllR робіт та з 8113118ЧСIІІIR,.1 ш:завеРWСIIІІХ 06'єr.liB. 
o&rp)'"' 

аlІІмы�оo ос060 DllKOllODQn р06іт то :lDlIОВIIIIК 03110Йоашеа ... l: 
). вЬnО ІПТЇ ордера з npOCТPO"OIllIM тcp~liIIO" діі 8іll буде подовжеlШП ІІа зaraJlLlllfX підставах до ДІПІІ 
• "PII3D~oroд;к)'lO"IIMII орrallїЗ8ціRМІІ або 110 /JJJТ'J nOAallllJl ПІІСLМОВОЇ 3IUIDII до спеціan.IIОro відділу 
J3IIIIП1І о за cтaIIO,.' 6naroYCТPOIOТD 30ВllіШllіt.l ДlI'8ПIIО" "іста. 
-З::Сllі буді~IIIIЦТDО.' 06'СКТlI 110 пр"П"ОIOТLСН в ексмуатацїю. RКЩО ВОШІ BIIKOIIOlli :І aїДXIIIIOIIIIR,.t 
;іА npoCКТIll1X РІШОНЬ. 

ІІІМЬІІО ос060 DllKOllODqn робіт то :lааIОВIIIІК пїдтвсрдя.-УІОТЬ: 
UlAaol n об'ЄК1' ПОВllіС110 зобезпе"он"П lІеобхідtшt.lll t.lотеріanВIІІ. робочою CIIIIOIO і 11tПОDОЮ 
.шоДlН" 
0JVI1D*C1D. 

КсріВllІIК 

ГОПОВІUІЙ 
бyxranтeр 

(підпИС) 

(niДnIIC) 

ВІІКОНУЮЧИЙ обов' язки 
міського голови-секретар ради 

м.п. (прізвищо, ім'., по б8тькові) 

(пріЗВIIЩО, ім'., по батькові) 

І .В. Сапожко 
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Штамп організаціі 

Додаток 9 
до «Правил благОУСТРОIО 
міста Бровари» 

Начальнику спеціальним відділу 
контролю за станом благоустрою 

та зовнішнім дизайном міста 

Гарантія 
на поновлення IWUlXOBOrO покритrJl пісnя виконаного розритrJl 

при 

(ІІІД робіт) 

mрmnyє~ ________________ ~ ____ ~~ ________________ ___ 
(Н83lа орraнізвціі) 

поиовле~ зруйнованого 

(ТJШ WЛJIXОIОГО nOlCplmJl) 

ПО 

вул. . " 
І а також вивозу старого ПОКРИТТJl в теРМІН до 

Керівник організаціі 

Головний бухгалтер 

М.п. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови-секретаd'dWI\ 

(підпис) 

(підпис) 

" р --------------- . 

І .В. Сапожко 
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Штамп організації 

Додаток 10 
до «Правил благоустрою 
міста Бровари» 

Начальнику спеціальним відділу 
контролю за станом благоустрою 

та зовнішнім дизайном міста 

Гарантія 
ва відновлення зелених насаджень та BiДHOвneHНJI газонів 

при 

(1І1д робіт) 

mpe1Ye~ ____________________ ~~~~~ ____________ ___ 
(Нl3ва opraнbaцfj) 

в~овnевня: ______________ ~~~~~~~ __________________ ___ 
(ВIIд Зc:JIеНltX насаджень) 

по~л. ____________________________________________ ___ 

в термін до "_" ____________ р. 

Керівник організації 

Головний бухгалтер 

М. п. 
Поroджево 

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

Виконуючий обов'язки 
міського голови-секретар р 

(підпис) 

(підпис) 

І .В. Сапожко 
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Додаток 11 
до «Правил благоустрою 
міста Бровари)) 

I1nата за послуги по обстеженню територій для розміщення об'єктів торгівлі, 
реклами, а також по видачі ордерів на виконання будівельних, ремонтних, 

аварійних та інших будівельно-монтажних робіт у м. Бровари. 

1. Плата за послуги РОЗПОВСIОджylОТЬСЯ на послуги, які надає 
спеціальний відділ контролю за станом блаГОУСТРОIО та зовнішнім дизаііном 
міста фізичним та юридичним особам (незалежно від форм власності), а 
саме: 

1.1. Відкриття (продовження) та систематичний контроль виконання 
умов ордерів на проведення робіт: 

а) Планових ордерів на проведення робіт з: 

вид робіт 

Нове будівництво: 

Будівлі площею до 500 КВ.м 
Будівлі площею більше 500 кв.М 

Реконс1рУКЦія будівель і 
споруд; 

Капітальний ремонт будівель і 
споруд; 

Ремонт фасадів будівель і 
СПОj)уД; 

ПроКJIад8ННJI, реконструкція та 
ремонт інженерних мереж; 
мереж кабельного телебачеННJI; 
мереж кабельного Інтернету; 

ВстановлеННJI тимчасових 
СПОРУД або малих архітектурНИХ 

j>Oj)M; 

Встановлення ринків, 

тарифДШІ 

фізичних осіб 

По 10,0 грн за 
міо, але не 

менше 100,0 
грн. та не 

більше 
500,Огрн. 

тариф для суб'єктів 
підприємницької 
діяльності та 

юридичних осіб 

2000,00 грН. 
4000,00 грН. 

800,00 грн. 

300,00 грН. 

270,00 грН. 

По 30,0 грн за мlп, 
але не менше 300,0 
грН. та не більше 

3000,Orpн. 

340,00 грН. 

500,00 грн. 
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вСТ8новленНJI збірних 
конструкцій, які не потребують 
улаштування заглибленого 
СЬундаменту; 
~ 

встановлення (монтаж) об'єктів 
зовнішньої реклами; 

Знесення будівель і споруд; 

Встановлення тимчасових 

огорож; 

розmиренНJI діючих 
підприємств; 

ПереобладнaRНJI об'єктів; 

ВлamтуванНJI вхідної групи; 

Заміна вітрин, вікон, дверей (в 
разі BHeCeННJI змін у несучі 
конструкціі); 

BCTaнoвneННJI кондиціонерів, 

супутникових антен, витяжок; 

Влаштування автостоянок, 

майданчиків тимчасового 
відстою автотранспорту без 
капітальної забудови; 

ВстановлеННJI пересувних 

атракціонів; 

РозміщеННJI автомобільного 
газозаправного пункту; 

500,00 грн. 

ЗОО,ОО ГРН. 

250,00 грн. 

700,00 грн. 

700,00 грн. 

800,00 грн. 

250,00 грн. 

100,00 грн. 

500,00 грн. 

500,00 грн. 

2000,00 грн. 

б) Аварійних ордерів - 100,00 грн. .. .оо 
1.2. Видача довідок про стан об'єrry та прилеГЛОІ до нього теРИТОРІІ-

200,00 rpH. , • 
. 2. Тариф збільшується У два раз~ ДJUI c~~ ЄКТІВ підприємницької 

дlJIJIЬиості та юридичних осіб по вуJПЩJIX І-І категорп: 

- вул. Возз'єднання 
- вул. Гагаріна 
-вул.Грytnевського 

- вул. Київська 
- вул. Кірова 
- вул. Короленка 
-вул. Красовського 

- вул. Кутузова 
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- вул. М. Лаryновоі 
- бульв. Незалежності 
- вул. Олімпіііська 
- вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО 
- вул. Шевченка 

Тариф збільшується в 1,2 рази ДlUI б' . • 
та юридичних осіб по вулицях ІІ-і катего с1ї. ЄКТІВ ПІДПРИЄМницької діялЬності 

- вул. Боryнська р . 
- вул. Гогом 
- вул. Димитрова 
- вул. Енгельса 
- вул. Кирпоноса 
- вул. Леніна 
- вул. Металургів 
м вул. Осипова 
м вул. Перонна 

м вул. Першого TpaвНJI 
- вул. Радистів 
- вул. Разіна Степана 
- вул. ВасИЛJI Симоненка 
- вул. Східна 
- вул. Богдана Хмельницького 
- вул. Чапаєва 
м вул. Челюскіна 
м вул. Чкалова 

- вул. В'ячеслава Чорновіла 
- вул. Павла Чубинського 
- вул. Шолом - АлеЯхема 
-вул.UЦолківська 
м вул. UЦopca 

. з. Від сплати за відкритrя (продовжеННJI) ордерів на проведеННJI робіт 
ЗВ1JIЬwпoться повністю: 

• м ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники 
ВlЙВи); 

Від сплати можуть звільНJIТИCJI повністю або частково підприємства 
КОМУНальної власності Броварської міської ради за рішеННJIМ виконавчого 
КОмітету. 

4. Кошти отримані за послуги зараховуються на спеціальний рахунок 
спеціального відціпу ковтроJПO за станом благоустрою та зовнішнім 
ДИзаіиом міста на ПОКРИ'rrя витрат по ФіНaRСУВанюо проведеННJI проІрам 
СПРямованих на забезпечеННR благоустрою у м. Бровари, а також ПОКРИ'lТя 
ВИТрат по оплаті оренди, ремонту, утримaRВJI приміщеRНJJ, на придбання 
Обладнання та оргrехнїки, на оплату транспортних поcnyг та утримання 
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транспОРТНИХ за~обі~, на господарські і канцелярські видатки, на оплату 
noCJl}'f зв'язку та ІНШІ витрати. 

І .В. Сапожко 
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Додаток 12 
до «Правил благоустрою 
міста Бровари)) 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 
CDFЩJAJlЬВИЙВІдцJ.Л КОНТРОJПO ~A СГАНОМ БЛАГОУСІ"РОЮ 

ТА30ВВDІІІІІМДИЗАИНОМ МІСГА 
07400, м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, тел. 5-34-92 

" 200_р. 

Вцша--------------~(~н-~-в~а~о=р=ган~із=ац=і~~~------------------
"" 200_ р. стан об'єкта _______ _ втому, що станом на ____ _ 

тапр~еглої до нього території за адресою~ ____________________ _ 

DUО~СИ __________________________ --________ ----__ -

Ордер на проведення робіт ________________ _ 

~lWnmt ________________________ --------------~== 
-
-
дОВідха Видана для пред'явленвя_--------------

IIaчlUIЬник спеціального відцїлу 
toR1pomo за Станом благоустрою 
11 30BRЇmнїм дизайном міста 

ВItI(ОIlyIoЧИЙ обов'язки 
IdсьІСОro голови-секретар ради 

І .В. СапоЖКО 
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Додаток 13 
до «ПравИJ1 блаГОУСТРОIО 
міста Бровари» 

АКТ N!! 
про здачу-прийнятrя робіт, виконаних згідно ордеру Н!!_ 

Комісія встановила, що зовнішній благоустрій відповідає вимогам проекту 
благоустрою території по нижче перерахованих даних: 

Н!! Найменування елементів 
Характеристика 

п благоустрою 
1 АсФальтування 
2 Тротуари 

3 Борт 

4 Поребрик 
Пnанування поверхні зпідсипкою 

5 чорнозему (відсутність глинистих 
плям, будівельних відходів) 

здul _______________________ {~ ____________ ~) 

Прийняли: 

Головний спеціаліст спецвідділу ____ ('-____ .--.J) 

~~--------------------~{---------~) 
Начальник спецвідділу ________ (\. ____ -1) 

Виконуючий обов'язки 
міського голови-секретар ради І .В. Сanожко 
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Додаток 14 
до «Правил бnaroустроrо 
міста Бровари» 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСn 
СПЕЦlAJIЬВИЙ ВІДЦІЛКОІПРОJПO ЗА CFАВОМIШAГОУСГРОЮ 

ТАЗОВІПІІІІПМДИЗАЙНОММІCFА 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, тел. 5-34-92 

мwою,' ________________ ~~~~~~~~=_--------------__ __ 
ПОCIUIІІ, npі3811Щс. ім' •. ПО 6an.КО8і 

вwuшено ________________________________________________ ___ 
адреса ПОРУШСІІІІ. 

порушення вимог ___________ <d1равил благоустрою міста Бровари» 

ПРИПИС від "_" _________ ~200_ р. КОВТРОJJЬВІІЙ ВХ • .N!!~ __ 

Керуючись рішенням Броварської міської ради від р .. Н!!. ________ _ 

Komy-------------~П=О=CIUI=IІ,~П~РD=8~llщ~~~I.~I~~.п~о~бan.~КОМ8г.I.~~~~O"'II------------------

ІІО811, адреса пiдnРllotства (ОРПUldawf. б8llDllсоyrpl"l)'8аЧ8) 

Спецвідділ зобов'язує:: ____________________ _ 

П ІД• омити за телефоном 4-61-28 або 5-34-92 ро виконання пов 

Припис отримав ___ ------------

Припис склав ----:r.!~~~~~--------

Виконуючий обо 
міського голови-

І .В. Сапожко 
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Додаток 15 
до «Правил бnаroУСТРОIО 
міста Бровари)) 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

"_-----.20-р. Н!! __ _ м. Бровари 

(noClUUl, иaRМСІІУВІІІІИ8 ОРІ"ІІІІУ, ПРЇ3ВIIЩС:, і.1'8 та по бan.кові ос0611, що ctCIIВnI1 nPOТOICOll) 

І .. 
iIВ цеи протокоп про те, що гр. 

(прї3ВІIЩс:. "І'. та по бan.кові особи) 

11 11 ________ року народжеННJI 

~ 
lсценароджеННJI: _______________________ _ 
;сце проживання: _______________________ _ 

,cц~ роботи і посада: . 
~Іеиний стан: має на утриманні: _~-~-------
~оба, па ПРИТJlГУЄТЬСJl до адміністративної відповідальності засвідчуЄТЬСJl: 

tїинив (па) правопорушення __ ---:"-~-~--:":':':~:_::::::::=::::::_:::_::_:=_:::=_:_--
(двтtt. "Ііс:цс:. час ВЧllИС:lltIJI npавопорушc:tШ8 '111 Rol'D cyn.) 

r 
r 
І r 
L _________________ ---------------------------------------

! 
~----------------------------------------------------
J....... 

L _________ -------------------------------------
І 
~------------------------------------------------------
~------------------------------------------------------

L~-------------=~~~~~~~~~ ,О підпадає під ознаки правопорymеННJI, передбачене Ч., ___ ст. __ ---.:КодеКсу 
kpаїни про адміністративні правопорушеННJI. 
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пpasoпорушенНJlМ заподіяна матеріальна шкода 
----------Ї~~~~.~.~~=І=m~_~)~--------

~'lпрDвопорytUення: 

1.-------~(iiPiUiiii;~'iiDiiim:;;;;;n__------npі1DIІЩс, І",'. ТІІ па 6an.КODi) 
*ІІВВЄ зD адреСОІ0: ___________________________ _ 

pjдпI1c'_-----
2._ 

(прі1DIІЩс, I~,'. ТІІ па 6an.кall) 
npoЖlIВDєза адресою: _____________________ _ 

pjдпllс,_-----

потерпілі: -
I,~_--------------~~~~=n----------------(npі18I1Щс. u.,'. ТІІ па б1lТLК08і) 
JIjJOЖIIваєза адресою: _____________________ _ 

підПJlс. _____ _ 

2,, __ ------------__ ~==~~==~---------------(прі11I1Щс. і",'. ТІІ по бllТLКО8і) 
проживає за адресою: ______________________ _ 

DiдmIC ------

Гр. роз'яснено його право, 
IItредбачені ст.268 КУпАП, а саме: знайомитиCJI з матеріалами справи, давати 
nOlснеИИJ[, подавати докази, ЗaJIВЛJIТИ XJJопотання; при розгmrді справи користуватися 

допомогою адвоката, іншого фахівци У галузі право, JIКИЙ за законом має право на 
вадании правової допомоги особисто чи за доручеННJIМ юридичної особи, ВИC'l}'Пати 
, ою Мовою і користуватиCJI послугами перекладач0, якщо не володіє мовою. пою 
еться провадженНJI, оскаржити постанову по справі. 

ПідпИс особи яка притягується до адміністративної відповідальності: 

-
ПОJlсненНJI особи, яка притягується до адміністративної відповідальності: 

'--~~--~-------~-~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ (УраI8іІа,аВII асобllo .ка npllТ'I}'ЄI1oCJ да WlillicтpmlBHoi Bi.llnoвillanItlIOc:ri. від ПОІсненНІ або niдmlCIUIIII npатокопу. про це 

~~~~------~~--------------------------------
JIIiIr&Ci 311пIС асо601O, .ха cкnвna ПРОТОICOJI) 
~-------------------------------------------
'---------------------------------------------
'-------------------------------------------

kJIonOTaнНJI особи, яка притягується до адміністративної відповідальності 
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~-----------------------------
~--------------------------------

~-------------------------------------,.,--
І'С осоБІ!, яка притягується до адміністративної відповідanьності, _____ _ 

(IiдId'C посадової особи, Jlка СЮІма протокол ______________ _ 

І .В. Сапожко 

-
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ПоложеllНИ 

Додаток 16 
д~ «Правил благоустрою 
МІста Бровари» 

«Про порядок компенсаціі ШКОДІІ завдаllоі вна .... · , --ІДОК порушеllПИ 
законодавства у сфері блаГОУСТРОIО» 

І. Загальні положеllllИ 

1.1. ПоложенНJI «Про порядок KoмneHcaЦ1"I' шкоди завд оо • , анОI внаСЛІДОК 

порушення ~aкOH~дaвCTBa у сфері благоустрою» (надапі - Положення) 
розроблене ~lдnoBIДНo ~o п. «8», підп. 1, 4, 7, ст. 30, п. «8», підп. 1, 3 ст. 33 
Зако~ Украши «Про MI~~eBe самоврядування в Украіні», п. 13, ст. 10 Закону 
Yкp~ <<Про БЛ~ГОУСТРІИ населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів 
Yкp~~! 559 ВІД 08.04.1999 р. <<Про такси для обчислення розміру ШКОДИ, 
зanОДUIНОІ зеленим насаджеННJIМ у межах міст та інших населених пунктів», 

П~станови Кабінету Міністрів Украіни Н! 826 від 15.06.2006 р. «ІІро 
затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єкта благоустрою», 
Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 
JIДepHoї безпеки України Н! 171 від 27.10.1997 р. <<Про затвердження 
Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і 
засмічеННJIМ земельних ресурсів через порушення природоохоронного 

законодавства», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово
комунального господарства Н! 356 від 26.10.2006 р. <<Про затвердження 
Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою та форми акту 
його обстеження», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України Н! 326 від 03.11.2008 року <<Про затвердження 
Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою». 

1.2. ПоложеННJI BCTaнoвmoє процедуру та порядок обрахунку розміру 
шкоди завданої внаслідок порушення законодавства Украіни У сфері 
благо;строю і Правил благоустрою м. Бро~ари (далі - ІІравИJI ~лаг~устрою 
Міста) та її компенсації юридичними та фІЗИЧНИМИ особами В1ДПОВІДВО до 
затрат на ліквідацію збитків та негативНИХ наслідків, завданих ~лагоУ~ОІ? 
міста та міській громаді і які можуть викликати негативш СОЦ18JIЬШ, 

демографічні, екологічні та інші наслідки. . , 
1.3. Дія цього ПоложеШIJI ПОIIlИl?юється на ВСІ суб єкти 

господарювання незалежно від форми ВЛ~СНО~І та громадян. оо 
1.4. Фізичні та юридичні особи, В1ДПОВ1ДНО дО ст. 42 ЗакоН?' Украши 

. инні У порушеННІ ПравИJI 
«Про благоустрій населених пyнкnв», в .' . . 
б • а wuіаістративноі В1ДПОВІД8ЛЬНОСТ1 І не 
лагоустрою МІста, притягуються до IY-Y.~ 
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звїJJьНJПOться від обов' язку відш КОдуВання шкоrrи 
порушення вимог чинного законодавства. """., завданої внаспідок 

п. Порядок ВllзначеllllЯ фактів порушеllНЯ заКОllодавства у сфері 
блаГОУСТРОIО 

2.1. Факти порушення законо ав 
встановлюються уповноваженими :со:М з питан~ благоустрою 
комунального господарства, спеціального ві . управпlННJI житлово 
благОУСТРОIО та зовнішнім дизайном міста, д.цшу. кон~оnю за станом . . .. УПРВВnlННJ1 МІстобудуванНJI та 
аРХІтектури, саНІтарно - еПІДемІОЛОгічної стан ... б 

2 2 У 
ЦІІ, алансоутримувача 

.. випадку BCTaHOвпeHНJI фактів по . благоустрою особи . рушенНJI законодавства з питань 
, уповноважеНІ на cКnВДВННJI . 

адміністративні npавопорywеННJI. ПРОТОКОЛІв про 
~.3. ВизначенНJI обсягу заподіяної шкоди визначаЄТЬСJl комісією в 

CICJI~1 ynовнов~е~ осіб управпіННJI житлово комунального господарства, 
спец~anьно~ ВІДДШУ к?нтроnю за станом благоустрою та зовнішнім 
ди~аин~м ~ICT~ упра~~нНJI містобудуваННJI та архітектури, санітарно -
е~ІДе~ОЛОПЧНОI стаНЦll , балансоутримувача згідно з розділом 3-4 та 
В1ДПОВ1ДНИМИ додатками даного ПоложеННJI. 

2.4. За наявності декількох винуващів відповідальність несе кожен з 
НИХ, пропорційно до завданої ПІКО:ЦИ. 

ш МеТОДІІка обрахування розміру шкоди, завданої внаслідок 
порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок використання 

коштів 

3.1. При розробці Методики за основу розрахунків взято такси, 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів Украіни Н!! 559 від 08.04.1999 
роки <<Про такси для обчислеННJI розміру шкоди, заподіяної зеленим 
насаджеННJIМ у межах міст та інших населених пунктів)). 

3.1.1. для обчислення розміру шкоди, заподіяноі внаслідок знищеННJI 
або пошкодження дерев і чагарників використовуються такси згідно 
додатку 1. 

3.1.2. для обчислення розміру ППСОДИ, заподіяної внаслідок знищеННJI 
або пошкодження газонів і квітників використовуються такси згідно 
додатку 2. 

3.1.3. для обчислення розміру ШКОДИ, заподіяної внаслідок 
використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків, івmиx 
озеленених та земельНИХ ділянОК, відведених ДJIJI іх cтвopeННJI, а також за 
самовільний проїзд чи заїзд на них трансп~ртних засобів, засмічеННJI водойм 
на іх територіях використовуються так~и ЗГІД~О додатку 3. . 

3.1.4. для обчислення розМІРУ ~lдmкoдyвaнь mдпp~єм~ами, 
установами, організаціями незалежно вІД форми власноСТІ.' ІНШИМИ 
юридичними особами та окреМИМИ гром8ДJПI8МИ за окреМІ випадки 
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порушенНJJ ПравИJI благоустрою, заб '. • 
збитки на території м Бровари pYДHeHНJJ ДOBКJJIJUI та ІНШІ екологічні 
згідно додатку 4.' використовуються відповідні коефіцієнти 

3.2. Відповідно до п 4 ст 42 З .. 
населених пунктів» зазначен~ '''О В·Щ. cyrн.aкoнy УкраІНИ <<Про благоустріІі 
. . ' ~ lСТЬ такс методик, розр . ПІДставою ДJIЯ ВІДМОВИ У • . ' ахунКІВ не є 

ВІДшкодуваННІ шкоди В . 
компенсується за фактичними витратами за • такому разІ шкода 

. , твердженими у BcтaHoвneHoмy 
порядку РІшенням органу місцевого самоврядування, на облаштування 
одного квадратного метра території міста або баз" . . ОВОI вартоСТІ одного 

квадратного метра ~eМJJI, на BiднoвneHНJJ порушеного стану об' єкта 
благоустрою або ДОВК1JIJIJ1. 

IV. Процедура T~ порядок обрахуваllllЯ РОЗl\Ііру КОl\lпеllсаціі за шкоду, 
завдану внаслІДОК порушеНllЯ законодавства у сфері бnаГОУСТРОIО. 

4.1. у вип~ ВИЯВJJен~ факту порушення законодавства у сфері 
благоустрою КОМІСІЄЮ в скпадІ уповноважених осіб упрaвnінНJJ житлово -
KoмyвanьHoгo господаРСТВІ, спеціального BiДДЇJJy контроJIЮ за станом 
бл~оустрою та з.овнішнім дизайном містІ, упрaвnіння містобудування та 
аРХІтектури, саНІтарно - епідеміологічної станції, балансоутримувача 
~XJIадається акт обстеження місця адміністративного порушення додаток s. 

Головою комісії призначається представник балансоутримувача об'єкту 

благоустрою. 
Юридична чи фізична осоБІ, винна у пошкодженні чи знищенні об'єкту 

благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об'єкту. 
За наявності декількох винуващів відповідanьність несе кожен з них, 

пропорційно до завданої шкоди. 
4.1.1. В акті обстеженНJJ місця адміністративного порушення має бути 

зазначено: датІ, час та місце скnадання, прізвище, ім'я, по батькові, посада 
особи, яка склала акт, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживаиня, 
телефон, свідків (не менше одного), які були присутні при cКJJaдaннi акту і 
можуть підтвердити факт порушення законодавства у сфері благоустрою, 
прізвище ім'я по батькові, посадІ, адреса проживaнНJJ, телефон особи, яка , , б· 
ВЧИНИJIа порушеВНJI законодавства У сфері благоустрою, все .ІЧНО, повно та 
об'єктивно описано місце порушення законодавства У сфеРІ благоустрою, 
чітко зазначено масштаби нанесеної шкоди, порушнику законодавства у 
сфері благоустрою роз'яснено його особисті правІ, а також зауважеВIIJI та 
доповнеННJJ що надійшли під час складання акту. , .. . 

4.1.2. Arr обстежеННJI МІсця 8ДМ1Н1стратив~о~ порушення 
підписується всіма особами, які брали участь В oгJIJlД1 МІсця в~ення 
порymеННJJ законодавства у сфері благоустрою. у випадку ВІДМОВИ 
порушника підписати поданиі акт ос?ба, JП(8 c~aдaє ~ РОб~ про це 
відповідну відмітку, та підтверджУЄ ВІДМОВУ У mдписaнm акту П1ДПИсами 

свідків. 
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~.l.3. [1.0 акту обстеження MicЦR адміністративного порywенНJI (п и 
неоБХIДНОСТ~) додаlОТЬСЯ фото та відео матеріали. р 

4.2. Після cКJJ~aнНJJ дaH~ro акту особа, УПовноважена на CКJIвдaHНJI 
про~~оnу про аДМІНІстративНІ правопорушення, офОРМJUlЄ протокол про 
адм~н~стративне порушенНJI, ЯКИЙ разом з актом обстеження MicЦJI 
адмІНІстративного поруш~н~я подається на розгnид органу, підвідомчому 
розглядати справу про адМІНІстративне правопорушенНR. 

4.3. РОЗГJJJlНУВШИ справу про адміністративне правопорушенНR, орган 
(посадова особа) виносить постанову по справі. Якщо при вирішенні питання 
про нaкnцдення стягнення за адміністративне правопорушення одночасно 
Dltрішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в 
постанові по справі зазначаJOТЬСЯ розмір шкоди, що підnягає стягненнJO, 
порядок і строк ії відшкодування. 

Постанова про накладення адміністративного стягненНR є обов'язковою 
для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, 
установами, організаціями, посадовими особами і громадинами. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушенНR в частині 
відшкодування майнової шкоди виконується в порядку, встановленому 
Кодексом України про адміністративні правопорушенНR та іншими законами 
Украіни. 

Постанова по справі про адміністративне npавопорушенНR в частині 
'відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом. 

Майнова шкода має бути відшкодована порушником не пізніш як через 
п'ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови, а в разі оскарженНR 
або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцить днів з 
дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволенНR. 

у разі невиконання постанови по справі про адміністративне 
правопорушення в частині відшкодування майНОВ~ї шкоди у вищезазначений 
строк, вона надсипається для стягнення збиТКІВ у порядку виконавчого 

провадження. 

v. ПРllкіllцеві положення . 
5.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться згІДНО з чинним 

законодавством. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови-секретар ради І .В. Сапожко 
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N! 
піп 

І 
І 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 

ДcuurraК І до ПСШОЖСИНl про по цок 
КОАIПОJlClШЇ ШКОДl" -.ноі ВII':'ідоК 
порушо..... за""I'ОIІШCТID у ефо І 
6JlaroyC1po.o р 

РОЗРАХУНОК 
ДJUI обчислення розміру . шкоди, зanОДIJIНОЇ внаслідок знищено або 

ПОШКодження дерев і чагарників 

ДІаметр дорева (у корі) БШ. За КОЖ1.е дерево, 31.lІІцене 
ШI'nКIІ КОРОІ'. або ПОШКОдЖене до СТУПОНl 

3а kO"ае дерово, 311111ЦОI.е або 

nPlтllНОННІ РОСІУ 
ПОШКОдЖене до СТУПОІ" 

НCnPI.ПIIНОНН. РОСІУ 

См. rpll. Грн. 

2 3 4 
6,0 80 40 

61-10 115 55 
10,1-14 150 70 
14,1-18 185 90 
18,1-22 220 110 
22,1-26 300 150 
26,1-30 400 200 
30,1-34 500 250 
34,1-38 660 320 
38,1-42 760 380 
42.1-46 920 460 
46,1-50 1120 560 

За кожен саИТIWетр діаметра 40 20 
ПОНІД 50 САІ. 
За кожен кущ краСIІВО- 50 25 
квітучоro, вічнозcnоноro 

xвoRHoro чaraРНllКВ та тро.ид 

За кожен кущ чаraРНIllСIІ, 50 25 

Вllсадженоro В оropожі та 

БОDдJODі 

Примітки: 
1. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок звищеННJI або поппсоджеННJI до 

ступеНJI припинення росту таких дерев і чагарників декоративних і цінних 
порід: смереки (JШИНИ) колючої, ялиці, модрини, туї, сосни BeilмyтOBa, 
ельдарської, піцундської і румелійської, дерев і чагарників родини 
кипарисових, гiнкry дволопатевого, кедрів усіх видів, секвоі вічвозеленої, 
метасеквої, береки, катальпи, самшиту, платана, дуба австрійського і 
nyxиастого, лавра, іудиного дерева, лавровипmі, липи американської, 
магнолії, бархату амурськоro, roріхОПЛідних, софори, фотівії, прищеплених 
видів і форм деревних і чагарникоВИХ РОCJIИИ, обчислюєтьс. за цією таксою, 
збільшеною у 2 рази. 

2. Розмір ППСОДИ, запоДЇJIВої внаслідок звищеННJI або поппсоджеННJI до 
СтупеНJI припинеВВJ[ росту чи ПОШКОдж~~ д.о ступеИJ[ непр~еВВJI росту 
ХВойних та вічвозenевих роспив у ГРУДНІ-СІЧВ1 обчислюється за ЦІЄЮ таксою, 
збільшеною у 4 рази. 
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3. У ?азї ~~ивласненИJI ~уреломних, вітровальних і з б 
_ож самОВШЬНОI рубки СУХОСТІйних дерев шкода обчи ру аних дe~~, а 
за кожне дерево, ПОШКоджене до ступеНJI u CJJJOЄТЬся у РОЗМІРІ ІІК 

• пеnPИnинеНИJI por.тv передбаченому ЦІЄЮ таксою, зменшеною у 2 рази. - .. ~, 
4. До категорії ПОШКоджених до cтyneНJJ ПРИпиненuе 

АА росту Н8Jlежать Д..nева З переломом стовбура, обдиром кори понад 30. . w 
~r. ВІДСОТКІВ иого 
периметра иезanе~но ВІД довжини за висотою стовбура, Обwморгом крони 
більше ПОЛОВИНИ 11 ДОВЖИНИ, обдиром та обломом скелетних коренів понад 
половину перим~а ~ТОВбура, а також повалені дерева та ті, ЩО мають 
ввхил, спричинении ДІЄЮ антропогенних факторів, більше 30 відсотків від 
вертикальної осі, та зрубані та викорчувані чагарники. 

s. До категорії ПОшкоджених до ступеня неприпиненНJl росту 
вanежать дерева з обломом вершин або обшморгом крони від 1/3 до 1/2 її 
довжини, обдиром кори від 1 О до ЗО відсотків периметра стовбура незалежно 
від його довжини за висотою стовбура, обдиром та обломом скелеmих 
коренів від И ДО 1/2 периметра стовбура, обламаними, обрубаними, 
обрізаними боковими гілками, а також дерева, що мають нахил, спричинений 
дією антропогенних факторів, до ЗО відсотків від вертикальної осі, без 
відриву коренів. 

6. До категорії знищених належать дерева та чагарники, зрубані без 
спеціального на те дозволу або за дозволом, але не ті дерева чи чагарники, не 
ва тих ділянках, не в тій кількості, що передбачено дозволом. 

7. дія цієї такси не поширюється на культурні плодові дерева та 
чагарники, що зростають на земельних ділянках, переданих у вn~cHicть або 
наданих у користування для індивідуального житлового І дачноro 
будівництва, BeдeННJI особистого підсобного господарства та колективного 
садівництва. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови-секретар ради І .В. Сапожко 
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ДO.lll1ТOK 2 до Пола 
КO .. neHcawl ШКОдІІ асеНIІІ про nOрцок 
ПОрушеНІІІ ' З_НОТ lнac:niдoac 
1:_ 31КOIIOдll8C1Da у ........ 
wlaroycтpOIO ..,... .. ' 

РОЗРАХУНОК 
ДJIJI обчисленWI розміру шкоди заподіян .. . 

пошкодження' газонів і ~:~~~OK знищеННJI або 

'"]і ГDЗОНІІ, квiТJllllCI1 За 3HlllЦellНlI'I30HiB і 

"'0 квiТJIIIКЇ. 
за ПОШКО.llЖeIПIJl11l30ні. і 

квlnIllКЇ. 

"'-1 2 3 4 
І ГI30IШ: - М.КВ. 

1.1. пвотеРllі 
ГРН. Гон. 
34 

1.2. 3ВІІчвПні 17 
17 

-ІЗ. nyroBi 
10 

17 8 
2 КIiТJIllКI1 

С JD1YICII. І КУЩ а60 1 wt6YJlIIHa Грн. Грн. 

11. nїBOHiI, ЖОDЖIІНІІ 17 10 

12. оuанжереПні (rouЩllкові) 17 10 

23. WlБУJIННні а60 БУJlьБОWlбУJlllНні 10 5 

2.4. інші бaraторічні nїТJIt ЩО 31u.аують або не 7 3 
311"YlОТЬ У фунті 

Примітки: 
. 1. У разі самовільного зрізання квітів розмір lПКОДИ обчиCJПOЄТЬСЯ за 

ринховими цінами на квіти, збільшеними у 1 О разів. 
2. тд самовільним зрізанням квітів слід розуміти іх зрізання без 

спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але ве тих квітів, не ва 
тих площах, дЇJDIВКax, не в тій кількості, що передбачено ДОЗВОЛОМ. 

З. Під поmкоджеННJIМ газонів і квітників слід розуміти діі, що 
спричинили відмирВНВJI трав'JlИого покриву чи квіток та іх корівня оБCJlГOМ 
до 50 відсотхів ПОПІКодженоі площі газову або квітника, а також іх 
забруднеННSl, засмічеввя, витоптування, розміщеНВJI на вих городів, 
автомобілів, мВJIИX архітектурНИХ фОРМ, об'єктів дрібвороздрібНОі 
торгівельної мережі. 

Виконуючий обов'язки 
Міського голови-секретар р 

І .В. СапОЖІСО 
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ДoJll1ТOK 3 АО ПмажеllllJl про nOРIlAОІС 
КO"'nOIICDIU'J W~1JAI" 3a11J1aHoT ВllaC.llіаок 
ПОРУШОІІІIJI ,aКOНDlUUICnJa у сферІ 
бnarayc:тpolD 

РОЗРАХУНОК 
ДJUI обчиcnенНJJ pO~Mipy wк~ди, .заподmної внаслідок використвнlUI не за 
ПРlfзначенНJIМ ~арюв, сквеРІВ, .ІНШИХ озеленених та земельних ділянок, 
відведених ДJIJI ІХ створення, заСМІчення ВОДОЙМ на ЇХ територіях, а також за 
самовільний проїзд чи заїзд транспортних засобів та інших об))єктів 

благоустрою 

мn/п ВІЩ nopYWOIIIIJl 
Роз,.,ір компенсаші 

J 2 3 
1 ВIllСОРIIСТВНIІJI 110 ,а ПРll3начеIlНJIr.. парків, спорів, illWl1X О'МСИСІІІІХ та 'ОММЬНІІХ АIпJlIІОК, 

відведеНIІХ A/l1І іх CТI~eIIHJI піА: 
За J ,.,. КВ. мощі гри. 

1.1. роз.,іщоННl об'єюів будіВНlщтва 30 
1.2. РОЗIo,іщеННl с;щів і_I1'РОАів 10 
ІЗ. CЇНOКOCiHНJI 5 
І.4. ~озвеАенНJI багатr. " • 20 
1.5. РОЗIo,іщенНJI торroвenЬНl1Х ИIlAYКIВ, теНТІв РСКllа.ІНIIХ Щlmв тощо 20 
1.6. CКII~DННJI ~.IUo-.КlIХ .,aтe~aniB І5 
1.7. копанНJI,~aнwеn' канапів, •• ', п~бів тощо 3О 
І .•• uаШ'І'УВDННJI ЗВl'ВТ на BOAolhl1lX 20 
1.9. вnaшryванНJI DDТOCТOIHOк. встаНОВnСИНJI засобів обмеженНJI ІО 

~ансп~ машllН і механЬ.Іів 
1.10. заСllпаННJI ВОАоАм 3О 

2 ПРОiЗ.U та заї3А~ансп~иоro засобу 
І 0,1UUП1WI Грн. 

20 2.1. мопеда. .ІОТОШІК/І~ моторсшера • 
30 2.2. JlOrкoBoro ВDТOмобїJIII, .Ііlфоавто~а. Пlкапа 
50 2З. aвтo~a. вантажноro автомоБШ. • 
60 2.4. спеціanьноі важкоі трансп~оі тeXНIКlI 
80 2.5. техиіКJI на ryсеНlIЧНО~ ходУ 
10 2.6. ~BOro ТРDНспо~ • 20 3 BJlIUUТY8DННJI смiтrєзВВnllЩ (зв 1 м. кв. lШощі) 
15 4 ВIІПВІІюваННJI ~OCJIIIНHOcтi (за 1 м. кв. IШОllU1 

15-20 5 ВlшасDННJI ~добlr (за 1 ЛJJI08У) • ці іх 20 нтів тварllИ на IоIIС 6 ЗатrшеННRIнеnPllбltpDННJI екскреме 

7 
Вllп~ожненlUI I~B) 
ЗасмічеННІ Boaolhl (за 1 .1. КВ. водноro Д:J 20 

Примітки: начеННJIМ парків, скверів, інших 
1. Під викорис~ не за ~ИЗ озуміти таке використання, що 

озеленених та земельних Д1JlJlНOK, CJDД Р 

здійснюється без спеціального на те ДОЗВОЛУОI~а:'Мl'V не застосовується У разі 
. 2 до цього Д '" ' ..... .1' 2. Розрахунок у ПУНКТІ ... 

аварійної ситуації та рятування moдеи .• 
~p_a І Н, 

~""o' О. 
:Іс" 

Виконуючий обов'язки 
Міського голови-секретар 

О ~ Іі 
CIr lIr t, ; ;1 І .В. Сапожко 
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Доmrroк 4 дО ПОПОЖСІІІІІ про по 
КО&lПСШCDwl ШКОдІІ, 'uдDllOT 11":: 
ПОРУШСІІІІІ ,aКOlloaaama у фсрl 
бпaroус:троlO с 

Розміри віДШкодувань 
підприЄМСТВами, установами, організаціями незалежно від форми 8JI • 

іНШИМИ юридичними особами та окремими громадянами за окремі B~~~:' 
порушення пра~ИJI. БЛагоу~~ю населених пунктів, забруднення довкіJШJI та 

ІНШІ еКОЛОГІЧНІ збитки На території м. Бровари 

Jёnlп ВІІДІІ порywсш. OдllllllUl Вll&lіру P01r.lip 
BЇlUDкoayвa 
Н~ВI]JИ. 

1 2 3 4 
1 ЗабрудненНJI дов кім. (повітр., земепь, IОдОn&l) І аlСЖІІХ IВIlПадок 510 

міста ВllКllДаМl1 побутового або ВllроБКІІЧОГО характеру, 

проа111СЛОВ11М11 CКllдaMII, фСIGIJIЬКIlr.t11 СТОКUІІІ, 

наФТоnPОДУК1'lDIІІ тощо 
2 Cawовinьне підкnюченНJI до ,JIIIBOBoT канanї3ВЦІЇ І ВIlПадок 510 
3 ЗШlіченНJI теРlІТОРіТ міста WJllIXor.1 BIIКllдDННJI побутового та 1 ВI'ПадОК 425 

будївenьного ct.liтr., хаРЧОВl1Х, ВllpоБНllЧl1Х та nPОМllСЛОВl1Х 
відходів на міськіП або дJI0ровіП теРlnOРіТ 

4 ЗабрудненНJI довкімв внаслідок СПaJJlOВВНU побутового 1 ВIlПадОК 325 
САlіщ ЛІІCТJI, макулаТУРl1 іНШl1Х реЧОВl1Н незanежно від Тх 
походженНJI та nPlDначенНJI в недо,вопеНl1Х Д1U11UtOгo ",іСІІІХ 

5 ЗабрудненНJI 1'epllТOpiТ міста WJIIIXOr.. несвоєчасного r.'11ТПІ та 1 ВIlПадОК 354 
дезінфеКЦІЇ контеПнерів, бачкіl (таРІІ) та маl1.aaнчllків ДIUI 
з6ltpaнНJI побyroвоro, ВУЛІІЧНОГО ct.liтr. та несвоєчасне 
ВlllезеННI з НІІХ cr..iтrв (до 1 S год. поточного дНJI) 

6 ЗабрудненНJI або неСlOєчасне ОЧllЩенu суб' ЄК1'llМII lм.lСІ. 25,5 
господаРЮВВИНJI закріrшеНl1Х та nPlшеrnllХ терІпоріП вІд 
смїnя, бруду, льоду та снігУ 

7 ЗабрудненНJI ВУЛIIЦЬ та автОШJllхів 8тp1l'l'lD111 будіlепьНlIХ і 1 Вllllадок 595 

ВllроБНllЧl1Х та іНШІIХ матеріміl Пр!1 їх перевезеннІ. або 
забрудненНJI ВУЛllЦЬ та автоUШJIXЇВ брудом 1!IHeceНl"1 
кonеClUoIИ 1'РВИСПОpтRJIХ засобів 510 

8 HeyrpllMaHНJI в належному свиітарноr.sy СТІІНі JCIIIIIШЇ3ацїnНllХ lВIШUОК 

КOnOдJl3iB та 3ЛІIІО nPllnr.lалЬНIIХ nPІIСТРОів, шо ПРIОВОДlI1'lt до 
забрудненНJI тepIJТOpiТ фекanЬНJWJI, 311IIBOII .. 111 CТOlCUtll або 
вїДХодв.IIIВllРоБНlщтва lВIШадок 510 

9 ЗабрудненНJI тepllТOpiТ "Ііста 1ШUlX0М "llrmI 1ранСПОpтНllХ 
засобів у не відведеНl1Х JUUI цього Mic~ а тaкo~ в .I~ 
об'єктів благоустрою: Jlopir, 1poтyaPIВ, скверІВ, парКІВ, 

• місцц запшьноro ЗeJJеНІIХ насадхсень, водоПr.IIПQ, ІНІШІХ - KOPIlctyВlUlНI • 6naroyctpOlO lШ1YD 50 
10 ClWoBinьHe Р03мішеНIUI на eneMeНТIIX "'ICЬX~ГO. - . реааМНIІХ. вriтаціПН11Х або довідКОВl1Х матеріМ18 lllШОДОК 680 
11 _. ідок несвоєчасноro 

ЗабрудненНІ тepIJТOpи МІста 8насл • ученlUI пш:ьr.IОIОГО 
(nPOТJlror., 2 Т1DК11Ш 3 MO.Ie~ вр в· одів nlсм 
попереджеННІ) ВlшезенНІІ БУДllenьН11Х ::r 

5 - знесенНІ БУДІІнків або під час nPОlедеННІІ реМ0 .кaцiJIx, закажен 
12 роб. ·нжснеРНIIХ кor.sytu РРОІ:ФочеldlR день Несвоєчасне за1dнченНІІ JТ на І. UUlНIIХ, реr.IОНТН11X, 

""'- r.,ережах та спорудах npl' ВllКОнанНI зе. 
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~ __ -Т~~а~~!en~.Н~I~~~1D~і!lnU!!I~~іD'О~б~~!!ПО~6muaі!~w~~~'о~ю~м~i~~~------~~------------Т--------
~бз~jf~CaN~~~О:D~in~~Ь~I!I~е~D~I~'коі~ll;а~Н~I~I!!I~3~С!.!WI~~II~IIX.~~'~ DC~IМ~О~I~IТИ~~I~IХf..!.!1а~...!~і!!!'~I!!!wііі.!!lmlхіі:ij D,О~б!Fіті:::~:::::!Iі!D:;I!!!.;l1ІІ.Іjііо~кС::~f::їЙ~ё?j ~144r1нп~о~ш~к~а;~~I~пm~та!е~:~!АО~М~П~О~КОllnU~;:~rcm~nмnmm;;;;--1~ __ ~~=-::~:::1~1:90:::] 1J4.i. -noaіlCAЖl1Х Ч~~ІІІ аУJlIЩЬ 3 асdJanьтаБСТОllНllМ n01CDlrmI .. ~14 " іа 3 DСIpМЬ'rOБСТОIIНIІ .. n01CDИ111ІМ 1 М. n. 595 .".. ••• ' 1 ". 11. 340 
~'~J~'-г.fmo~1і;"'~hl~~Ч~ВCn~II~I~В~~JI~IIМ~d'~П~О~1CDllm~IХ~б~m~~'=ID~~Ю~ ______ ~~ __ -}~~ __ ~~~~~ ~4 !noтYDpiD, nOlCPlmlX БРУКівкою 11 ... 11. 765 t 4. • '1. 11. 425 
l-1S Не alдll~вneHIII тacpAora nOКPlrml npо'і"AtIIЖIIХ ЧI1CТlIН BYJlII~. 

",""",,",РІВ, а 'І11каж 3OМJlIHOM nOкplm. змеНIІХ 30Н ""OlliB 

'-'5.1. 

"15.2. 

11 

-r''''·J- • ' • іНШI~ теРІПОРІП 6ез твсрдого nOкplml - піспА BIIKOН&IIНJ1 
se"UlI1I1~ pcr.sOIIТIIJlXo 6удівuьшІХ та i11W11X робіт по 
бnaraуСТРОIО міста( чсрез 5 днів пісп. Dручеlllll ПIlС1омоаого 
попсDCAЖснНR): 
ПР" ВtlКОНВllні манОВIІХ ро6іт 

прll ВІІКОНВНllі aa.pinHIIX робіт 

Звбур'JlllСIUUl і 38ростання теРlnoріі "Ii~ анаспідак 
нескоШУВвнна трОJl DtlЩС 1 S ct.,., в ТВ~Ж не 3Н1IЩСНИ. 
бур'l1tiв (через 10 днів niCJUI врученНІ nIlCItt.I080ГO 

попеoeJDКeНнЯ) 
HaнeccHНR ",amoиків, HвntlciB, ПОДР.ПIlН на об'єктах 
бnaravCТDOЮ 6ез відповіДНIІХ АОЗВOJIів 

виконуючий обов'JlЗКИ 
міськоro гопови-секретар р 

38 кcrACCH 
ПРОC11JQЧСШII\ день 

:юкожеи 

nODCТPочеШIR день 
1 ... кв. 

lаlтuolС 

85 

51 

13.6 

350 

І .В. СапОЖІ(О 

80 



дOJUn'DIС 5 _о ПможеНIIJI 
1С0мпенсаwl шкотІ, 31UW1H::r' 11::: 
ПОРYlQеНIIJI заКОНaдD8ства у сф І 
6naroycтpolO ер 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

АКТ не ---
обстеженн. ~licWl II.ВlilliCТPDТIllHOro ПОРYlQеНIUI 

... БроваРII " " ___ 20_р. 

(ПОІна нвзва ПОСЦІІ , npОВllще. ім'. 1'1 по бlП'ltкові) 

:І" " roд. .. .. ХВ. _о" " roа. "_" ХВ. 
У npiiёYТiiocтi сві.цка (свілків) ---

(повна Нl3ва ПОClUUI, ПРОВllще, ім'. 1'1 ПО бlП'ltков~ вареса npD1lCll8ан .... тмефон) 

на підставі п.4.1. Повоженн. про пор._ок компенсації шкотІ, 3ВІІ4ІНої BHac:JliдoK порушенНІ 3DXDHolllUlma 
у сфері 6nаroуС1рОЮ бува BIUlвneHo, що 

(суб'єкт niдnpllOIНlIЦЬKOi _Uшьності, rpOMВ4IHl1Н - ПРОВllWе, ім'. 1'1 по батькові варecD прDЖIІ8ІННІ, 
шефон) 

-----
ПРІІ CКnDдВНHi акту ___ BlllCDpJICТOBYВanoCJI фотоrpафувВНIUI. 
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зауважсн," 

:::::::::::::::::::::====::::======~ ____ ~~~"~~~І~:~~П:~~~Ч:К~~~~ ttrf.- са_НI" 

~:::==-===:::=================--=---~~====-::::=-::::=-::::=-=== ~~-------------======== 

і lCRопота",,". що 

-- Aкr сМІШеllО у 3 - х пр"мір""пх. 

J(ФIlcll D ClCJlsuU : 

(ііОёіаа особ") 

- (са\JLOК) 

- (свідОК) 

(пiAn"с) 

(піДnIlС) 

(ПЇДn"С) 

Особа. що 3J1їnСИIUlI порушеИИIІ: 

(їОР'ULlIЧИІІе фї3ll'1на особ .. що 3J1їRСИІUlI ПОРУШСННІ) 

виконуючий обов'язки 
міського голови-секретар р 

(ініШВnl" npьв",цс) 

(іиіuiВnll. npЬв"ще) 

(niдmIC) (iHiuiВnII. nPЬВ'Ullе) 

І .В. СапоЖКО 
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УІСРАІнА 
ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА р 

СПЕ'" А JI''L НИЙ АДА киrвськоl ОБJlAСТI 
&.\~цa ВІДЦ1Л КОНтРото 

ТА зовmШНJМ ДИЗА~:~~~JlAГОУСТРОІО 
оиоо, ,А'. ВpDIIОРІІ, "JW. ГагаріІІа, 15, 

т.lф (294) 5-34-92, 4-61-18 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

І.В. Сапожку 

ПОДАННЯ 

~пеці~ний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизаином МІста просить розгтmyти на черговому засіданні Броварської міської 
ради, JП<е відбудеться 15.04.2009р. питання <<Про затвердження Правил 
благоустрою міста Бровари та втрату чинності деяких регуляторних актів» , а 
саме: 

1. Затвердити Правила благоустрою міста Бровари, що додаються. 
2. дія рішення поширюється на всі підприємства, установи та організаціі 

н~алежно від форми власності та підпорядкування, що знахОДJlТЬся в межах 
МІста Бровари, а також ГPOMaдJIН. 

З. Уповноважити начальника, заступника начальниха та спеціалістів 
с~еціального відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
МІста відповідно до п.2 ст.255 Кодексу Украіни про адміністративні 
правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення за 
СТ.152, 153, 159, 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення при 
ВlfJlвлениі порушень Правил благоустрОЮ міста Бровари. 

4. Спеціальному відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
~айком міста забезпечити висвітлення даного ріmекня в засобах масової 
ІнФОрмації. 

5. Вважати таким що втратили чинність рішення Броварської міської ради 
Від 29.11.2007 року N 545-29-05 "Про затвердже~ У новій редакції П~ав~ 
благоустрою території по забезпеченню чистоти 1 порядку У м. Бровари ,ВІД 
20.12.2007 року Н!! 557-30-05 "Про затвердження Правил виконання робіт на 



І • еМlllІХ спорудах та буд!вництві ", від 250.10.2007 року N! 481-28-05 "Про 
піР джеllНJI Правил РОЗМІщення мanих аРХІтектурних фОРМ дnя здійсненНst 
~тве~IОllІицькоі діяльності ", від 22.01.2008 року N! 27 "Про встановленНst 
nlJ1llP за послуги ПО обстеженню територій ДJIJI розміщення об'єктів торгівлі, 
.. "aТlI •• б . І"· ІИ а також по видаЧІ ордерІВ на виконаННJI ~ДІВenьних, ремонтних, 
pelCJl~dlUt та іншиХ будівельно - монтажних робіт у м. Бровари". 
аваРllln. 

НачальнИК спеціального відділу 
l\оитРОПІО за стаиом бnаГ~УСТРОІ0 
та зовнішніМ дизайиом МІста 
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