
Сім послуг за ціною 
чотирнадцяти: 
уроки «комунальної арифметики» 
від броварських чиновників
Наприкінці минулого року міська влада гордо заявила про початок реформи житло-
во-комунального господарства у Броварах. Звісно, головною метою кардинальних 
перетворень було названо «покращення якості комунальних послуг». Проте бровар-
чани не з чуток знають, що означає слово «покращення» у вустах українських чинов-
ників. На жаль, наше місто та його очільники не стали винятком, і справжня ціна цих 
«добрих намірів» далася взнаки вже на початку 2013 року, коли стало зрозуміло, що 
один з тарифів влада планує підняти майже в три рази, а у квартплаті замість 14 по-
слуг залишити 7...

Неймовірно, але факт: броварські чиновники нарешті визнали, що робота «комунального ворога броварчан № 1» – КП «Служба замовника» – була неефек-
тивною. «Лише за поточний рік на адресу виконавчого комітету надійшло більше тисячі звернень від жителів міста, які стосуються незадовільної роботи ліфтів, 
стану інженерних комунікацій, прибирання сходових клітин та прибудинкових територій», – зізналась влада на сторінках муніципальної газети «Броварська па-
норама». І якщо до того багато років на подібні скарги громадян ніхто особливо не зважав, а статутний фонд КП «Служба замовника» регулярно поповнювався з 
міського бюджету мільйонами гривень, то тепер влада «схаменулася» і помітила незадовільну роботу «комунального монополіста». Звісно, це було не випадково. 
Визнавати свої помилки та недопрацювання чиновники дуже не люблять і роблять це лише у виняткових випадках – коли вони задумали щось інше... 

У нашому випадку цим «щось іншим» стала реформа житлово-комунального господарства, яка проходитиме у Броварах у кілька етапів і має завершитись 
тоді, коли «офіційну» мету перетворень буде досягнуто, тобто якість послуг буде покращено. Проте, чи так це насправді, ми й спробуємо розібратись у цій статті.
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Не домовившись з директором «полю-
бовно», працівники підприємства утворили 
страйковий комітет та 27 січня зупинили ви-
робництво, вимагаючи негайного складання 
та підписання колективного договору. Проте 
директор «Чистих матеріалів» Сергій Кузь-
мєнков знову проігнорував вимоги своїх під-
леглих, після чого ті вирішили апелювати до 
влади. 30 січня кілька десятків страйкарів пі-
шим маршем пройшли вулицями Броварів та 
влаштували пікетування міської ради, вимага-
ючи зустрічі з мером Ігорем Сапожком. Місь-
кий голова поспілкувався з пікетувальниками 
та пообіцяв оперативно вирішити проблему 
разом з правоохоронцями та прокуратурою. 
Проте спливали години та дні, а жодних дій з 
боку влади так і не було. 

У відповідь страйкарі звернулись за допо-
могою до депутатів броварської, Київської об-
ласної та Верховної Ради України та за їхньої 
підтримки 4 лютого організували чергову акцію 
протесту під стінами міськвиконкому. За посе-
редництва заступника міського голови Василя 
Андрєєва вдалось організувати переговорну 
групу, в яку увійшли страйкарі, керівництво 
підприємства, очільники міськвиконкому та 
депутати різних рівнів. За результатами пере-
мовин вирішили того ж дня до 19:00 розроби-
ти проект колективного договору і вже зранку 
5 лютого узгодити та підписати документ. 

Проте ні 5, ні 6 лютого директор підпри-
ємства Сергій Кузьменков так і не вийшов 
до страйкарів з готовим проектом договору. 
Натомість заявив, що ним направлено позов 
до суду щодо незаконності страйку. Крім того 
з’явилась інформація, що стосовно голови іні-

ціативної групи страйкарів Миколи Смірнова 
може бути відкрите кримінальне проваджен-
ня: один з працівників, який не приєднався 
до страйку, звинувачує Смірнова в погрозах 
фізичною розправою. Страйкарі ж вважають 
подібні заяви тиском з боку керівництва, ко-
тре навмисно провокує конфлікт всередині 
колективу. 

Не дочекавшись директора у холі міськви-
конкому 6 лютого стайкарі залишились ночу-
вати в адміністративній будівлі, вимагаючи у 
такий спосіб зустрічі з керівником. Проте вже 
наступного вечора працівники міліції виштов-
хали страйкарів з приміщення міськради, а ке-
руючий справами виконкому Костянтин Куз-
нєцов оголосив будівлю «режимним об’єктом», 

відмовившись пропускати до міськради навіть 
депутатів та журналістів. 

Наступного дня страйкарі організували 
свою «головну» акцію протесту, під час якої за-
йняли кабінет заступника мера Андрєєва, ви-
магаючи початку роботи переговорної групи 
з урегулювання конфлікту, котра досі, попри 
запевняння чиновників, існувала виключно на 
папері. Під тиском Андрєєв намагався викли-
кати в мерію директора «Чистих матеріалів» 
Кузмєнкова, проте останній ігнорував дзвінки. 
Відтак протестувальники організовано виру-
шили на підприємство. 

Там страйкарів зустріли зачинені ворота та 
приватна охорона на території. Утім перева-
жаючими силами робітники взяли цехи штур-
мом та намагались прорватись до кабінету 
власника, американця Родіона Могилевсько-
го, котрий забарикадувався в одному з кабі-
нетів. Поки до «Чистих матеріалів» прибували 
держохоронці з автоматами, на підприємстві 
з’явились три народних депутати, котрі вилама-
ли одні з дверей Могилевського та спробували 
переконати того вийти до людей. Конфлікт за-
гострювався, і керівництво ТОВ нарешті вирі-
шило сформувати робочу групу, яка розробить 
проект колективного договору – саме це мало 
би стати крапкою в складній ситуації. 

Проте у визначені терміни такий проект так 
і не був презентований страйкарям, тож останні 
окупували кабінет мера Сапожка і змусили місь-
кого голову негайно втрутитись у ситуацію, аби 
запобігти ескалації конфлікту. Міський голова про-
вів зустріч з усіма сторонами конфлікту, де було 
досягнуто домовленості включити в робочу групу 
представників трудового колективу, зокрема голо-
ву страйкому Миколу Смірнова. Втім вже через 
день ця домовленість в односторонньому поряд-
ку була порушена Кузьменковим – перемовини 
знову опинились під загрозою зриву. Протягом 
наступного тижня переговори знову то відновлю-
вались, то зривались, то затягувались. Щоб захис-
тити свої права 15 лютого страйкарі вдались до 
пікетування Посольства США, де їх з розумінням 
вислухали працівники амбасади. Після цього ке-
рівництво «Чистих матеріалів» стало більш охоче 
враховувати вимоги робітників, однак не всі...

Фото – Марія Придьма, Денис Бойко

На момент підготування матеріалу до 
друку конфліктну ситуацію на підприємстві 

вирішено так і не було. Чи закінчився страйк 
та чи вдалось сторонам домовитись, читайте 

на сайті www.pravo-znaty.org.ua 

ПЕРШИЙ БРОВАРСЬКИЙ СТРАЙК
Працівники «броварського Чорнобиля» протестують 
проти нелюдських умов праці

Наприкінці січня ситуація на ТОВ «Чисті матеріали», яке орендує приміщення 
на території броварського Заводу Пластмас, з локального трудового конфлікту 
переросла в загальноміську проблему. Працівники підприємства, що займаєть-
ся виготовленням штучних сапфірів та переробкою оксиду алюмінію, оголоси-
ли безстроковий страйк, вимагаючи поліпшення умов праці та затвердження 
зрозумілої формули нарахування зарплат. За словами страйкарів, виробництво 
на «Чистих матеріалах» дуже небезпечне (високочастотні індукційні печі, сильне 
електромагнітне та ультрафіолетове випромінювання), проте замість надбавок 
за шкідливість робітники отримують від керівництва штрафи, погрози та 24-го-
динний робочий день. 

Андрій Качор

Страйк у запитаннях та відповідях
ПРОТИ ЧОГО ПРОТЕСТУЮТЬ СТРАЙКАРІ?

• Працівники підприємства вимагають поліп-
шення умов праці та вказують на недостат-
ній захист операторів від згубного впливу 
апаратів, з якими ті працюють. Через від-
сутність елементарних респіраторів та інших 
необхідних засобів у робітників пересиха-
ють слизові оболонки, з’являються опіки від 
ультрафіолету, виникають раптові кровотечі. 

• Режим роботи на «Чистих матеріалах» - доба 
через дві. Працівники підприємства заявля-
ють, що для такого шкідливого виробництва 
подібний режим – неприпустимий, позаяк 
оператори агрегатів не встигають фізично 
відновитись. 

• Нещодавно в цехах прибрали усі стільці та 
встановили тотальний відеоконтроль: за 

словами страйкарів, будь-яка спроба пра-
цівника присісти протягом 24-годинного 
робочого дня фіксується на камери, така 
фотографія вивішується на території підпри-
ємства, а «порушника» штрафують на 800 
гривень. 

• Працівники «Чистих матеріалів» скаржаться 
на непрозорий принцип нарахування заро-
бітної платні. В результаті, за їхніми словами, 
першокласну продукцію керівництво оцінює 
як другосортну або брак, через що робітни-
ки отримують значно меншу винагороду, ніж 
мали б.  

НАСКІЛЬКИ «МАТЕРІАЛИ» — «ЧИСТІ»?

Виробництво продукції підприємства 
пов’язане з небезпечними умовами праці: по-

тужним електромагнітним та ультрафіолетовим 
випромінюванням, сильною вібрацією агре-
гатів, шкідливими випарами, тощо. Продукція 
«Чистих матеріалів» в основному реалізується за 
кордоном, а головний офіс компанії базується в 
американському Чикаго. Чимало працівників 
фірми називають «Чисті матеріали» «бровар-
ським Чорнобилем».

ХТО СТАВ НА ЗАХИСТ СТРАЙКАРІВ? 

На підтримку страйкарів виступили вітчиз-
няні депутати усіх рівнів. Відпочатку допомогу 
працівникам запропонував опозиційний по-
зафракційний депутат броварської міськради 
Роман Сімутін, до якого згодом приєднались 
міські депутати-«свободівці» Петро Кузик та Ган-
на Брусенська. Пізніше в пікетуваннях страй-

карів брав участь депутат Київської обласної 
ради Юрій Ноєвий (ВО «Свобода»), а на останній 
акції допомагати також прибули парламентарі 
Олег Гелевей від «Свободи» та Павло Різаненко 
з фракції УДАРу. 

ХТО НАСТУПНИЙ? 

Страйк «Чистих матеріалів» спонукав мобілі-
зуватись працівників й інших броварських під-
приємств. Так, про можливі акції громадянської 
непокори заявляють вже працівники Заводу по-
рошкової металургії – гіганта броварської про-
мисловості.  За словами робітників заводу, для 
них важливий результат страйку «Чистих матері-
алів»: якщо ті досягнуть виконання своїх вимог, 
«порошинківці» можуть поставити питання про 
свій страйк руба. 
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Про свій намір зустрітись з виборцями сво-
го мажоритарного округу завчасно повідомили 
лише 3 депутата Броварської міської ради – Ро-
ман Сімутін, Володимир Оксютенко та Олег 
Іваненко. Також відзвітував, хоча й не повідо-
мив апарат ради у встановлений термін про час 
та місце зустрічі, й депутат-мажоритарник Борис 
Кузьменко. Решта 37 броварських обранців 
вирішили не удостоювати мешканців відкритою 
зустріччю та обмежились розміщенням звіту про 
свою роботу у 2012 року на офіційному веб-сайті 
міськради http://brovary-rada.gov.ua.

Якщо ж уважно прочитати статтю 16 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», то 
стає зрозуміло, що звітування депутатів не може 
обмежуватись лише публікацією відомостей про 
роботу представника громади у владі і передба-
чає обов’язкову зустріч з виборцями.

• По-перше, у п. 4 сказано, що депутат «не піз-
ніш як за сім днів повідомляє виборців про 
час і місце проведення звіту через місцеві 
засоби масової інформації або в інший спо-
сіб», що, вочевидь, передбачає анонсуван-
ня зустрічі, а не дати публікації звіту у ЗМІ чи 
розміщення його на веб-сайті.

• По-друге, у п. 5 міститься обов’язок органів 
влади та їх посадовців сприяти депутатам «в 
організації їх звітів (зустрічей) перед (з) ви-
борцями шляхом надання приміщень», що, 
певно, теж означає, що приміщення надаєть-
ся для живого спілкування з громадою.

• По-третє, п. 6 зобов’язує депутата «інформу-
вати раду та її виконавчі органи про резуль-
тати обговорення його звіту, зауважень і про-
позицій, висловлених виборцями на адресу 
ради та її органів, а також про доручення, 
дані депутатові у зв’язку з його депутатською 

діяльністю», що власне також неможливо без 
проведення відкритої зустрічі, адже, примі-
ром, доручення депутатам можуть даватись 
лише на зборах громади.
Зрештою те, що майже всі броварські депу-

тати – від усіх політичних сил – не  захотіли відкри-
то зустрітись з громадянами вживу, щоб розпові-
сти про свою діяльність та почути про проблеми 
громади з перших вуст, насамперед демонструє 
справжнє ставлення народних обранців до тих, 
хто їх обрав, а також показує, як місцеві «зако-
нотворці» самі виконують закони та дотримують-
ся прав своїх виборців. 

Звітування Володимира Оксютенка
Звітування депу-

тата Броварської місь-
кої ради Володимира 
Оксютенка відбулось 
18 січня в актовій залі 
ЗОШ № 3. Поспілку-
ватись з депутатом 15 
округу прийшло кіль-
ка десятків місцевих 
мешканців. Головними 
темами, про які най-
більше говорилось під 
час зустрічі, стали про-
ведення каналізації, 
асфальтування доріг, 
транспортне сполучення та парк «Приозерний». 

Як розповів депутат, проблема водовідве-
дення у районі Пекарні та Геологорозвідки стоїть 
гостро вже дуже давно, а в окремих будинках 
вона стала просто критичною, тому нині він ра-
зом з мешканцями шукає способи її вирішення. 
Стосовно твердого покриття окремих вулиць та 

ремонту вже заасфальтованих доріг, пан Оксю-
тенко заявив, що цього року обов’язково буде 
проведений ямковий ремонт основних вулиць. 
При цьому мешканці зауважили, що їм не виста-
чає не лише асфальтного покриття на дорогах, 
а й тротуарів для пішоходів. Молоді мами скар-
жились на погане освітлення вулиць та нарікали 
на нестачу дитячих та спортивних майданчиків. 
Окремі а зауваження у присутніх були і до роботи 
місцевого бювету, туалету у парку «Приозерний», 
пейнтбольних споруджень у парку, стихійних сміт-
тєзвалищ на болотах та непрацюючого підземно-
го переходу на Розвилці. Почули мешканці й при-
ємну звістку від депутата, який сказав, що веде 
перемовини про можливе виділення 5 млн. грн. 
на облаштування парку «Приозерний». 

Звітування Романа Сімутіна
23 січня в актовій 

залі 7 школи зібралось 
близько 40 мешкан-
ців вул. Кирпоноса та 
бульв. Незалежності, 
які прийшли на звіту-
вання свого депутата 
– Романа Сімутіна.

 Минулого року у 
10 виборчому окрузі 
за активної участі де-
путата та місцевих гро-
мадських організацій 
було створено перший 
у місті будинковий ко-
мітет, легалізований відповідно до закону «Про 
органи самоорганізації громадян» – у будинку № 
10 по бульв. Незалежності. Також депутат розпо-
вів про про те, як він спільно з мешканцями захи-
щав броварський парк «Перемога», відстоював 
права жителів будинків по вул. Кирпоноса №15, 
15а, 15б, 17, 17а, 17б та 17в, на подвір’ї яких 
влада хоче збудувати багатоповерхівку тощо. Він 
також розповів присутнім про «особливості» жит-
лово-комунальної реформи, яку влада нині про-
водить у Броварах. Після того, як Роман Сімутін 
завершив свій виступ, слово взяли громадяни. 
Молода дівчина звернула увагу депутата на про-
блему з освітленням та засміченістю ділянки між 
буд. 6а та 6б по бул. Незалежності та Кирпоноса, 
13 та 17, де розташовано чимало гаражів. Також 
мешканці скаржились, що біля буд. 4а по бул. 
Незалежності, на тротуарах постійно паркуються 

автомобілі, через що страждають пішоходи і осо-
бливо діти. Згадали люди і кафе-ресторан «Монте 
Карло», яке не виконує приписи різних інстанцій 
та створює незручності для жителів багатоповер-
хівки № 6 по бул. Незалежності. 

Звітування Олега Іваненка
25 січня на зві-

тування депутата 14 
округу Олега Іваненка 
в актовій залі 1 школи 
прийшло близько 40 
мешканців »старого 
міста». Депутат розпо-
вів, що йому минулого 
року вдалось багато 
зробити і по округу, 
і по місту загалом, 
щоправда, більшість 
справ робилась за 
власний кошт.

Депутат пройшовся 
по найболючішим проблемам свого округу. Почав 
зі стану доріг: минулого року за рахунок міського 
бюджету було приведено до ладу вул. Щорса та 
частково вул. Молодіжну, а також заасфальтовано 
площу біля ринку. Коштом депутата було виванта-
жено кілька сотень тонн щебеню на вул. Героїв Ста-
лінграда, Чепурного, Чехова та Красній. Стосовно 
можливого закриття 1 школи Іваненко висловив 
сподівання, що навчальний заклад закривати таки 
не будуть і пообіцяв посприяти цьому зі свого боку. 
Згадав депутат і буд. № 151 по вул. Київській, де 
вкрай потрібен ремонт покрівлі, та запевнив, що 
шатровий дах буде відремонтовано вже цього року, 
оскільки цей будинок включено в графік ремонтів 
на 2013 рік. Стосовно своїх планів на майбутнє 
Олег Іваненко заявив, що і далі продовжуватиме 
опікуватись доступністю та зручністю міста для лю-
дей з обмеженими можливостями, допомагатиме 
дитячій поліклініці та пообіцяв добитись ремонту до-
ріг на вулицях Красна, Радгоспна, Оболонська, Зої 
Космодем’янської, 8 з’їзду Рад, Героїв Сталінграда 
та другої половини вул. Молодіжної, а також провес-
ти ремонт електромережі по пров. Деснянському.

Фото – Марія Придьма

Повні тексти репортажів зі звітувань 
трьох депутатів читайте 

на сайті www.pravo-znaty.org.ua

Лише 4 з 41 депутата міськради 
відзвітували перед виборцями 
за другий рік своєї роботи

Депутат міської ради – це особа, якій громадяни 
делегують повноваження керувати містом від їх імені 
та в їх інтересах. Раз на рік цей «представник грома-
ди у владі» має звітувати перед своїми виборцями про 
зроблену роботу. От тільки більшість депутатів Бро-
варської міськради не поспішають виконувати цей 
обов’язок…

Члени ТВК «заворушились» після публікації на 
сайті «Маєш право знати» від 22 січня та подання 
запитів на інформацію до ЦВК та ТВК, проте досі 
під різними приводами виборчий процес зрива-
ється.

З власних джерел »МПЗ» стало відомо, що пер-
ше з 2010 року засідання Броварської міської ви-
борчої комісії було заплановане на середу, 23 січ-
ня. Буцімто саме тоді члени броварської ТВК мали 
призначити дату проміжних виборів та формально 
розпочати процес обрання 42-го депутата Бровар-
ської міськради. Утім засідання не відбулось – чле-
ни ТВК просто не зібрались у кількості, достатній для 
проведення засідання.

Пізніше стало відомо, що засідання ще раз 
спробують провести у п’ятницю, 25 січня, о 12:00 в 

малій залі виконкому міськради. Приблизно в цей 
час з усіх членів ТВК в міськраді нашим журналіс-
там вдалось помітити лише двох, а засідання знову 
не відбулось. Як вдалось з’ясувати, формальною 

причиною зриву засідання цього разу стала начеб-
то відсутність голови комісії – Олександра Грицая 
– на території України. Сам Грицай попросив пере-
нести засідання на понеділок, 28 січня, коли вже 
нічого не мало завадити проведенню зборів.

О 12:00 28 січня на четвертому поверсі місь-
кої ради (каб. 421) зустрілись лише п’ятеро чле-
нів міської виборчої комісії. Близько 20 хвилин 
ті чекали свого «закордонного» голову Грицая, 
проте той знову змусив членів комісії, присутніх 
журналістів та помічників нардепів піти додому 
без результатів. Заступник Грицая Юлія Логовчен-
ко, котра намагалась керувати підготовкою, зре-
штою мусила констатувати той факт, що засідан-
ня вкотре не відбудеться по причині відсутності 
кворуму. На коли переноситься призначення 
обов’язкових довиборів Логовченко відповідати 
відмовилась та швидко зникла за дверима апа-
рату міської ради.

У зв’язку з явною протидією організації 
обов’язкових довиборів у Броварах, активісти 
«Маєш право знати» планують направити скаргу в 
ЦВК на бездіяльність броварської виборчої комісії. 
Якщо ж ЦВК не відреагує найближчим часом, поді-
бну скаргу ми змушені будемо направити до проку-
ратури та суду – цього разу щодо бездіяльності Цен-
тральної виборчої комісії, позаяк остання – згідно 
із законом – мусила вже давно взяти ситуацію з 
броварськими виборами під контроль та власним 
рішенням призначити дату виборів.

Броварська ТВК саботує проміжні вибори 
в 20 окрузі на Торгмаші

У понеділок, 28 січня, Броварська міська виборча 
комісія втретє не змогла провести власне засідання 
з приводу призначення проміжних виборів до Бро-
варської міської ради по мажоритарному виборчому 
округу № 20 – замість Павла Різаненка, який склав 
свої повноваження як депутат міськради у зв’язку з 
обранням до Верховної Ради України.

Аліна Дяченко

Андрій Качор

Звітування 
Володимира Оксютенка, 

18 січня, 
актова зала ЗОШ № 3

Звітування 
Романа Сімутіна, 

23 січня, 
актова зала ЗОШ № 7

Звітування 
Олега Іваненка, 

25 січня, 
актова зала ЗОШ № 1

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про вибори де-
путатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
рішення про призначення проміжних виборів депу-
тата місцевої ради приймається територіальною ви-
борчою комісією не пізніш як у десятиденний строк 
з дня дострокового припинення повноважень 
депутата, обраного у відповідному одномандатному 
мажоритарному виборчому окрузі. При цьому орган, 
який прийняв рішення про призначення проміжних 
місцевих виборів, не пізніш як на третій день з дня 
його прийняття  публікує рішення у друкованих засо-
бах масової інформації, а також доводить зазначене 
рішення до відома Центральної виборчої комісії. У 
разі невиконання територіальною виборчою комісією 
вимог цього Закону (бездіяльність виборчої комісії) 
щодо призначення проміжних місцевих виборів такі 
вибори призначаються Центральною виборчою 
комісією у п’ятиденний строк з дня виявлення без-
діяльності відповідної ТВК.

 
Зважаючи на те, що повноваження депутата 

Броварської міської ради Різаненка П. О. достроко-
во припинились ще у листопаді 2012 року у зв’язку з 
його обранням до Верховної Ради України, проміж-
ні вибори у 20 виборчому окрузі мали бути призна-
чені у 60-денний термін, тобто на січень 2013 року, 
проти нині вже лютий, а вибори досі не призначено!
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Уроки «комунальної арифметики» від 
броварських чиновників

Аліна Дяченко
У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ РЕФОРМА ЖКГ, 
АБО ТРИ КРОКИ ДО ЯКІСНИХ ПОСЛУГ

Перший етап реформи ЖКГ розпочався з того, що Броварська 
міська рада 7 грудня 2012 року своїм рішенням створила шість нових 
комунальних підприємств – «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5» 
та КП «Бровари-благоустрій». Ці підприємства перебрали на себе функції 
«Служба замовника»: перші п’ять – по утриманню багатоквартирних жит-
лових будинків, останнє – по загальному благоустрою міста (улаштуван-
ня та відновлення покриття доріг і тротуарів, озеленення, забезпечення 
зовнішнього освітлення вулиць, утримання територій парків та скверів 
тощо). Головною перевагою цих змін, на думку влади, мала стати суттєва 
економія за рахунок зміни системи оподаткування підприємства, адже 
ЖЕКи будуть діяти за спрощеною процедурою оподаткування, відповід-
но не сплачуватимуть 20 % ПДВ. Також вилучення «Служби замовника» 
зі схеми «споживач – надавач послуги» дозволить мешканцям у разі 
неякісного надання послуг звертатись напряму до ЖЕКів, які відтепер і 
нестимуть відповідальність за належне прибирання будинків, вивезення 
сміття, обслуговування ліфтів та димовентканалів тощо.

Другим етапом реформи став так званий «перерозподіл тари-
фів», який передбачав виведення зі складу тарифу на утримання 
будинків та прибудинкових територій (квартплати) послуги по обслу-
говуванню систем водопроводу, каналізації, центрального опалення 
та гарячого водопостачання, яка відтепер має надаватись окремо і 
постачати її буде КП «Броваритепловодоенергія» згідно з рішенням 
виконкому № 576 від 11 грудня 2012 року. Перевагою цього ново-
введення також мало стати визначення єдиного відповідального за 
якісну та безперебійну подачу води та тепла у помешкання бровар-
чан. Тобто якщо раніше у випадку аварій на внутрішньобудинкових 
мережах «крайнього» знайти було неможливо («тепловодомережа» 
відправляла у ЖЕК, ЖЕК у «Службу замовника», а та знову у «тепло-
водомережу»), то тепер, мовляв, якщо пропаде вода, звертатись по-
трібно буде виключно до КП «Броваритепловодоенергія».

Третім етапом реформи передбачалось провести кардиналь-
ні зміни у наданні послуг з утримання будинків та прибудинкової 
території, за які мешканці платять квартплату. Спочатку між «ново-
утвореними» ЖЕКами було розподілено всі міські багатоповерхівки 
т.зв. комунальної власності, після чого ці установи мали розробити 
нові тарифи на обслуговування будинків. При цьому, знову ж таки, з 
метою «покращення», було заплановано визначити на конкурентних 
засадах виконавців послуг по технічному обслуговуванню ліфтів, ви-
везенню побутових відходів та обслуговуванню димовентиляційних 
каналів, системи протипожежної автоматики і димовидалення у бро-
варських висотках. Завдяки проведенню конкурсів мало бути забез-
печено надання послуг найкращої якості за найнижчими цінами. 

Схема надання житлово-комунальних послуг у м. Бровари

№
Вид послуги

Постачальник послуги

До реформи Після реформи

1 Утримання будинків, 
споруд та прибудинкових 
територій (квартплата)

КП «Служба замовника» КП «ЖЕК-1», КП 
«ЖЕК-2», КП «ЖЕК-
3», КП «ЖЕК-4», КП 
«ЖЕК-5»

2 Обслуговування систем 
водопроводу, каналізації, 
центрального 
опалення та гарячого 
водопостачання 

КП «Служба замовника» 
(оплачувалось у рамках 
квартплати)

КП «Броваритепло-
водоенергія» 
(оплачуватиметься 
та надаватиметься 
як окрема послуга)

3 Водопостачання та 
водовідвведення

КП «Броваритепловодо-
енергія»

КП «Броваритепло-
водоенергія»

4 Теплопостачання КП «Броваритепловодо-
енергія»

КП «Броваритепло-
водоенергія»

5 Електропостачання Броварський РП 
ПАТ «АЕС 
Київобленерго»

Броварський РП 
ПАТ «АЕС 
Київобленерго»

6 Газопостачання Броварська філія 
ПАТ «Київоблгаз»

Броварська філія 
ПАТ «Київоблгаз»

СПРАВЖНЯ ЦІНА «ПОКРАЩЕННЯ», 
АБО ХТО ЗАПЛАТИТЬ ЗА РЕФОРМУ

Вище перелічені нововведення звучать досить оптимістично і на-
ївному мешканцю навіть можуть вселити сподівання на омріяне по-
кращення житлово-комунальних послуг. Проте у всій цій затії є кілька 
«але»...

Підвищення майже в три рази

Перше «але» вигулькнуло, коли 26 грудня 2012 року на офіцій-
ному веб-сайті міськради було оприлюднено «повну інформацію про 
розрахунок економічно обґрунтованих витрат та нових тарифів на 
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем», з якої стало 
зрозуміло, що виведення послуги по обслуговуванню систем водо-
проводу, каналізації, центрального опалення та гарячого водопоста-
чання з квартплати призведе до здорожчання цієї послуги майже в 3 
рази – з 27,7 коп. за 1 квадратний метр житла до 78,1 коп. 

Зрозуміло, що таке істотне підвищення ціни навряд чи викликало 
б у громади схвалення та радість, проте закон вимагає проведення 
громадського обговорення розрахунку тарифів на житлово-кому-
нальні послуги і влада зобов’язана до ухвалення нових розцінок «по-

радитись» з людьми. Однак спритні броварські чиновники придумали 
спосіб, як і букву закону виконати, і не спровокувати хвилю громад-
ського протесту: вони призначили обов’язкове громадське обгово-
рення тарифів на період новорічно-різдвяних свят. Строк прийняття 
пропозицій та зауважень від мешканців був визначений «до 13 січня 
2013 року». Прикметно також, що оголошення про зміну тарифу було 
розміщене лише на сайті міськради, де його могли побачити лише 
ті, хто користується Інтернетом, а також у газеті «Броварська панора-
ма», яка була видана обмеженим тиражем та чомусь так і не потра-
пила до своїх передплатників...

Проте хитрий розрахунок влади не спрацював. Пильність бровар-
чан на затьмарилась атмосферою свята, і вони помітили наміри місь-
ких очільників. Зокрема першим увагу на дивні розрахунки нових та-
рифів звернув депутат Броварської міськради Роман Сімутін. Разом зі 
своїми помічниками він проаналізував диво-арифметику «Броварите-
пловодоенергії» та виявив чимало «цікавинок». Наприклад, у новому 
тарифі було закладено по 800 грн. на місяць на ліквідацію аварій по 
кожному (!) будинку міста, але нічого на ремонт самих мереж. Крім 
того, депутата здивувала цифра 5000 грн., яка була закладена на об-
слуговування одного-єдиного аварійно-диспетчерського автомобіля з 
планом проїзду 15 км. на день. Не зрозумів депутат і чому планові ма-
теріали (гайки, болти тощо), які розраховуються на кожного робітника, 
були пораховані не лише на сантехніків, але й на водіїв, диспетчерів 
та керівний склад. Зайвим витрачанням коштів він розцінив і витрати 
близько 74 тис. грн на місяць на так званий збут, тобто доставку кви-
танцій від КП «Броваритепловодоенергія», від якого і так мешканцям 
Броварів приходить дві квитанції – за воду та тепло. Але найголовні-
ше, на що звернув увагу депутат, було те, що тариф був розрахований 
один для всіх будинків, хоча чинне законодавство вимагає обрахунків 
по кожному будинку окремо.

Вважаючи явно завищеним та незаконним пропонований тариф., 
депутат розробив свої пропозиції та зауваження до розрахунків чинов-
ників. Однак, розуміючи, що якщо він один висловить свою незгоду, 
його пропозиції можуть не врахувати, депутат вирішив заручитись під-
тримкою громадськості. Він ініціював проведення акції протесту на 
Майдані Свободи біля новорічної ялинки 11 січня – в останній день по-
дачі пропозицій, оскільки 13 січня (офіційний дедлайн припадав на ви-
хідний день). Під час акції помічникам Сімутіна вдалось зібрати кілька 
сотень підписів під його зверненням, яке потім депутат разом з іншими 
учасниками акції поніс міському голові Ігорю Сапожку. Мер запросив 
мітингувальників на розмову та привселюдно пообіцяв тариф знизити. 
(Повний репортаж з акції протесту читайте на сайті www.pravo-znaty.
org.ua)

Замість 14 послуг – сім 

Наступне «але» теж не забарилось. Буквально через тиждень піс-
ля акції протесту у газеті «Броварська панорама» було опубліковано 
повідомлення п’яти ЖЕКів про намір змінити тариф на утримання бу-
динків та прибудинкової території, тобто квартплати. У публікації було 
зазначено розмір квартплати по всіх багатоповерхівках міста, які 
мають обслуговувати ЖЕКи. Оголошення про намір змінити тарифи 
також було розклеєно по під’їздах усіх будинків. Однак ні в газеті, ні в 
оголошеннях нічого не було сказано про те, що робити мешканцям 
з отриманою інформацією. Якщо це було «громадське обговорення» 

нових тарифів, то їх розробник мав залишити свої контакти та вказа-
ти останній термін подачі зауважень та пропозицій від мешканців. 

Схоже, чиновники знову пробували перехитрити громаду і про те, 
що це було не просто інформування, а дійсно громадське обговорення, 
було сказано лише на сайті Броварської міської ради, де й було визна-
чено кінцевий термін для реакції громадян – «5 лютого 2013 року».

Власне на офіційному веб-сайті було частково оприлюднено і 
розрахунки тарифів, а не лише остаточні цифри, як в газеті та оголо-
шеннях. І знову депутат Роман Сімутін з помічниками взявся аналізу-
вати, звідки взялась та чи інша вартість послуг у новій квартплаті. Усі 
свої перестороги та заперечення депутат вкотре виклав у зверненні, 
під яким розпочав масовий збір підписів по всьому місту. Десятки 
небайдужих броварчан взялись йому у цьому допомагати та прово-
дити роз’яснювальну роботу серед громадян, роздаючи брошури з 
переліком основних зауважень та збираючи підписи під зверненням.

Проте, навіть не читаючи детальних розрахунків, з самих оголо-
шень можна побачити, що саме влада намагається зробити з та-
рифом на кварплату. Якщо раніше за 1,57 грн. за 1 кв. метр житла 
броварчани мали отримувати 14 послуг (у будинках без ліфтів – 12 
послуг), то тепер чиновники вирішили скоротити кількість послуг до 7 
(у будинках без ліфтів – 5):

Чинний перелік послуг у квартплаті 

1 Прибирання сходових клітин ( з вологим прибиранням 
сходових клітин 2 рази на тиждень) 0,097

2 Прибирання прибудинкових територій 0,199

3 Вивезення твердих побутових та негабаритних відходів 0,19

4 Технічне обслуговування ліфтів 0,201

5 Енергопостачання для ліфтів 0,055

6
Обслуговування внутрішньобудинкових систем водо-, 
теплопостачання, водовідведення, зливної каналізації, та 
ліквідація аварій на внутрішньоквартирних мережах

0,225

7 Дератизація 0,039

8 Дезінсекція 0,003

9 Обслуговування димовентканалів 0,021

10 Ремонт обладнання дитячих майданчиків 0,005

11 Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період 0,06

12 Очищення вигрібних ям та дворових туалетів 0

13 Освітлення місць загального користування, підвалів, 
підкачування води та ліквідація аварій 0,073

14 Поточний ремонт 0,0647

15 Виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам 0,021

Разом (з округленням до копійки) 1,25

Рентабельність (5%) 0,06

Всього 1,31

ПДВ (20%) 0,26

Тариф на квартплату за 1 кв. м загальної площі 1,57

Пропонований перелік послуг у квартплаті

№ Назва послуги Періодичність 
надання

1 Прибирання сходових клітин 2 рази на тиждень

2 Прибирання прибудинкової території Кожного робочого дня

3 Збирання, перевезення та  утилізація  
побутових  твердих відходів 

(згідно графіку)

4 Технічне обслуговування ліфтів

5 Енергопостачання ліфтів

6 Обслуговування димовентиляційних 
каналів

За потребою згідно 
графіку

7 Освітлення місць загального користування 
і підвалів та підкачування води з 
врахуванням вартості використаної 
електроенергії

Як бачимо, з квартплати зникає чимало важливих послуг, серед 
яких і «поточний ремонт», і «ремонт обладнання дитячих майданчиків», 
а також «дератизація» та «дезінсекція». Хто й чому вирішив, що вони не 
потрібні мешканцям, питання залишається відкритим, так само невідо-
мим залишається, хто й за який кошт буде проводити ремонт будинків 
та дитмайданчиків. 

Та найголовніше питання на сьогодні – чи дослухається влада 
до думки своїх громадян, які поставили підписи і під зверненням 
щодо тарифу на обслуговування внутрішньобудинкових мереж, 
і під зверненням щодо нових розрахунків по квартплаті. І відпо-
відь на це питання буде відома вже зовсім скоро, коли бровар-
ські очільники мають ухвалити рішення стосовно обох тарифів.

Фото – Денис Бойко
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Житловим Кодексом уточнюється, що право на отримання житла 
у користування має кожен громадянин України, що потребує покра-
щення житлових умов. Таких громадян ставлять на облік у виконавчо-
му комітеті і в порядку черги вони мають отримати заповітні квадратні 
метри. Звучить непогано і досить справедливо, якби не декілька «але». 
Адже отримати житло можна не лише за загальною чергою, але й по-
зачергово і першочергово. Ось тут і розпочинається справжній рай 
для чиновників.

У Броварській міській раді для розподілу безкоштовних квар-
тир навіть створено спеціальну «постійну комісію із забезпечення 
реалізації житлових проблем громадян м. Бровари». Слідкуючи за 
рішеннями виконкому «Про взяття на квартоблік…» автор помітив, 
що тут відбувається справжня карусель: цього взяти поза чергою, 
того в першу чергу, а того в загальну чергу – відслідкувати, як змі-
нюється черга майже неможливо! Як неможливо і знайти у відкри-
тому доступі структурований перелік осіб, який міг би дати відпо-
відь на так просте й звичне для черги запитання: «Хто крайній?»

ЗВІДКИ ЖИТЛО?

Виконавчий комітет Броварської міськради житло самостійно 
не будує, однак у забудовників є зобов’язання перед містом, згідно з 
якими частину квартир після введення будинку в експлуатацію вони 
зобов’язані передати виконкому у якості соціального житла. Іноді за-
мовником будівництва виступає безпосередньо Відділ капітального 
будівництва Броварської міської ради: в такому разі вони шукають під-
рядну організацію, яка виконує функції забудовника. За останні роки 
виконкомом, зокрема, були розподілені квартири у новобудовах по вул. 
Шевченка, 4-А, вул. Декабрістів, 46, вул. Олімпійська, 8-Б, вул. Грушев-
ського, 17-Г. Але найбільше квартир за ці роки було розподілено у так 
званому «соціальному» будинку за адресою вул. Красовського, 8-Б.

ХТО ОТРИМУЄ?

За 2011-2012 рік виконавчим комітетом було видано 37 постійних 
ордерів, які надають право на приватизацію отриманого житла (ще 4 

ордери надано на переоб-
ладнані кімнати та кімнати 
в гуртожитку – їх до уваги 
не беремо). Найбільшу 
кількість квартир отримали 
представники силових та 
впливових відомств: Мініс-
терства внутрішніх справ, 
Служби безпеки України, Мі-
ністерства оборони, проку-
ратури та суду. В цілому для 
представників цих установ 
надано 21 із 37 квартир, що 
складає 57% від загальної 
кількості. 8 квартир отрима-
ли працівники комунальних 
підприємств і 8 – спортс-
мени, освітяни, медики, 
журналісти, соціально неза-
хищені особи.

«СИЛОВИКИ» ТА СУДДІ

Служителі Феміди та «силовики» поділили між собою квартири наступ-
ним чином: беззаперечними лідерами є співробітники МВС та СБУ, які 

отримали відповідно по 10 та 
по 8 квартир за 2 роки. Пра-
цівники Міноборони, Проку-
ратури Київської області та 
Броварського міськрайон-
ного суду отримали по одній 
квартирі відповідно.

Поіменний перелік осіб, 
які отримали постійні ордери, 
не є секретною інформацією, 
хоча його особливо і не афі-
шують. Завдяки Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної 
інформації» отримати такі пе-
реліки було справою техніки

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Постійні ордери на квартири у 2011-2012 роках отримали коман-
дир полку »Беркуту», начальник сектора карного розшуку, заступник 
начальника УБОЗ, заступник начальника відділу УКЗ, заступник на-
чальника слідчої частини та інші – разом 10 осіб:

ПІБ Квартира Посада Розпорядник Рішення

Бражник Ігор 
Костянтинович -

Броварський 
МВ ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№166 від 
22.03.2011

Джуракулова 
Олена Олек-
сіївна

вул.Красовсько-
го, 8-б

інспектор з 
міграційного 
контролю 
СГІРФО

Броварський 
МВ ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

Кириченко 
Олександр 
Васильович

вул.Красовсько-
го, 8-б

заступник 
начальника 
слідчої 
частини СУ

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

Ковтун Анатолій 
Володимирович

вул.Красовсько-
го, 8-б

заступник 
начальника 
відділу УКЗ

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

Лисенко Сергій 
Олексійович

вул.Красовсько-
го, 8-б

заступник 
начальника 
УБОЗ

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№679 від 
19.12.2011

Маковецька 
Людмила 
Михайлівна

вул.Красовсько-
го, 8-б

старший 
оперупов-
новажений 
УДСБЕЗ

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

Нікітенко Вале-
рій Віталійович

вул.Красовсько-
го, 8-б

заступник 
начальника 
УІТ

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

Пасол Іван 
Петрович

вул.Красовсько-
го, 8-б

старший 
інспектор 
ДПС відді-
лення ДАІ

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

Трясун Павло 
Ростиславович

вул.Красовсько-
го, 8-б

командир 
полку міліції 
особливого 
призначен-
ня »Беркут»

ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№272 від 
12.06.2012

Шляховський 
Олександр 
Анатолійович

вул.Красовсько-
го, 8-б

начальник 
сектора 
карного 
розшуку

Броварський 
МВ ГУ МВС 
України у Ки-
ївській обл

№655 від 
13.12.2011

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Посади працівників Служби безпеки України більш засекречені, 
хоча відомо, що одну з квартир отримав начальник Броварського ра-
йонного відділу СБУ. Разом 8 осіб:

ПІБ Квартира Посада Розпорядник Рішення

Василишин 
Андрій Вікто-
рович

- Служба без-
пеки України

№75 від 
08.02.2011

Чечет Віктор 
Іванович - Служба без-

пеки України
№112 від 
22.02.2011

Козенко 
Володимир 
Анатолійович

1-кімн, ж/пл – 
20.8 кв.м., 1 чол - Служба без-

пеки України
№546 від 
11.10.2011

Кінчик 
В’ячеслав 
Павлович

3-кімн, ж/пл – 
38,1 кв.м. - Служба без-

пеки України
№594 від 
08.11.2011

Бойко Віталій 
Васильович

2-кімн, ж/пл – 
36,6 кв.м. - Служба без-

пеки України
№171 від 
10.04.2012

Ярмак Дмитро 
Борисович

3-кімн, ж/пл – 
37,7 кв.м. - Служба без-

пеки України
№171 від 
10.04.2012

Волоха Олек-
сандр Микола-
йович

вул.Красовсько-
го, 8-б

начальник 
Броварсько-
го районного 
відділу

Служба без-
пеки України

№272 від 
12.06.2012

Янко Руслан 
Петрович

вул.Білодубрав-
на, 6

Служба без-
пеки України

№272 від 
12.06.2012

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ, ПРОКУРАТУРА, СУД

ПІБ Квартира Посада Розпорядник Рішення

Василишин 
Валерій Олек-
сандрович

вул.Красовсько-
го, 8-б суддя

Броварський 
міськра-
йонний суд 
Київської 
області

№655 від 
13.12.2011

Литвинова 
Олена Олексан-
дрівна

-
Прокуратура 
Київської 
області

№34 від 
25.01.2011

Отдєльнов 
Олександр 
Васильович

вул.Декабрис-
тів, 46

працівник 
Головного 
управління 
розвідки

Міністерство 
оборони 
України

№21 від 
11.01.2011

КОМУНАЛЬНИКИ

Комунальні підприємства «Служба замовники» та «Броваритепло-
водоенергія» також забез-
печили своїх працівників 
власним житлом, при чому 
КП «Служба замовника» 
отримала втричі більше.

Серед »іменитих» ко-
мунальників, які отримали 
постійні ордери у 2011 
– 2012 роках хотілося б 
відзначити генерального 
директора КП »Служба за-
мовника» Смалько Аліну 
Петрівну. Більшість посад 
інших працівників залиши-
лись невідомими.

ПІБ Квартира Посада Розпорядник Рішення

Василенко Уля-
на Олексіївна -

КП »Бровари-
тепловодое-
нергія»

№166 від 
22.03.2011

Дерев’янко 
Ганна Іванівна

2-кімн, ж/пл – 
41.8 кв.м., 3 чол

КП »Служба 
замовника»

№546 від 
11.10.2011

Кондратюк 
Лариса Олек-
сандрівна

вул.Олімпійська, 
6 – 1-кімн, ж/пл 
– 14,1 кв.м.

економіст
КП »Бровари-
тепловодое-
нергія»

№316 від 
10.07.2012

Кузьмик Тетяна 
Анатоліївна - КП »Служба 

замовника»
№432 від 
09.08.2011

Осипенко 
Олександр 
Іванович

вул.Кирпоноса, 
17-В

КП »Служба 
замовника»

№422 від 
11.09.2012

Смалько Аліна 
Петрівна

генеральний 
директор КП 
»Служба за-
мовника»

КП »Служба 
замовника»

№432 від 
09.08.2011

Чеховський 
Яків Станісла-
вович

- КП »Служба 
замовника»

№204 від 
12.04.2011

Чуприна Сергій 
Миколайович

вул.Київська, 
168 - КП »Служба 

замовника»
№655 від 
13.12.2011

ІНШІ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ

Інші 8 квартир отримали люди, які не є ні представниками 
силових відомств, ні суддями і навіть не комунальниками. Зо-
крема, 3 квартири було надано працівникам освіти, а інші 5 
отримали спортсмен, журналіст, медсестра хірургічного відді-
лення, інвалід І групи з дитинства та працівниця Українського 
товариства глухих.

ПІБ Квартира Посада Розпорядник Рішення

Анісімов 
Валентин 
В’ячеславович

вул.Грушевсько-
го, 21 бомбардир

Гандбольний 
клуб »Буді-
вельник-Бро-
вари»

№655 від 
13.12.2011

Бондаренко 
Галина Володи-
мирівна

вул.Красовсько-
го, 8-б

медична 
сестра 
хірургічного 
відділення

Броварська 
центральна 
районна 
лікарня

№560 від 
21.10.2011

Волошина Іри-
на Миколаївна

вул.Красовсько-
го, 8-б

інваліди 
І групи з 
дитинства

№564 від 
26.10.2011

Думенко 
Людмила 
Григорівна

2-кімн, ж/пл – 
30.2 кв.м., 2 чол

заступник 
директора 
ЗОШ №5

Управління 
освіти БМР

№476 від 
13.09.2011

Зубенко Петро 
Григорович

журналіст 
»Київської 
правди»

КОДА №294 від 
24.05.2011

Клименко 
Любов Афана-
сівна

вул.Олімпійська, 
8-б

працівник 
спеціального 
проектно-
конструк-
торсько-тех-
нологічного 
бюро

Українське 
товариство 
глухих

№115 від 
13.03.2012

Сергієнко Ольга 
Павлівна

вул.Красовсько-
го, 8-б учитель Управління 

освіти БМР
№560 від 
21.10.2011

Удовиченко 
Ганна Іванівна

вул.Красовсько-
го, 8-б учитель Управління 

освіти БМР
№560 від 
21.10.2011

Аналізуючи результати розподілу безкоштовного житла, 
може скластись враження, що соціального захисту у Бро-
варах найбільше потребують не медики, не вчителі і навіть 
не інваліди, а керівний склад МВС та СБУ. Очевидно, що 
броварська влада найголовнішою своєю метою ставить за-
доволення інтересів тих відомств, які, по-перше, мають за-
безпечувати правопорядок та спокій у місті, а по-друге, які 
мали б здійснювати антикорупційний контроль за діяльністю 
органів місцевого самоврядування. Ну і звичайно, влада не 
забуває про комунальні служби, які в її руках стають перш за 
все потужною зброєю у боротьбі з політичними опонентами, 
а вже потім інструментом вирішення комунальних проблем 
броварчан.

З текстами всіх згаданих рішень про надання квартир 
можна ознайомитись на сайті www.pravo-znaty.org.ua 

Болюче квартирне питання: хто отримує 
безкоштовне житло у Броварах?

Конституція України гарантує право громадянина на житло. Держава 
створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які 
потребують соціального захисту, житло надається державою та орга-
нами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них 
плату відповідно до закону.

Сергій Іллюхін
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РОЗПОДІЛ КВАРТИР

Силовики та судді
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Ще не так давно редакція «Маєш право зна-
ти» раділа тому, що броварська прокуратура таки 
взялася за порушення з боку комунального під-
приємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» і 
визнала, що КП проводить свою діяльність з по-
рушенням закону. 

Суть наших претензій до КП «ОРЦ», які ми 
виклали у зверненні до прокуратури, полягала в 
наступному:

• Згідно з п.3.1. статуту, підприємство пови-
нно надавати послуги відповідно до прей-
скурантів та калькуляцій, затверджених в 
установленому порядку – однак за 9 років 
існування підприємства виконком жод-
ного разу не затверджував тарифи КП 
«ОРЦ»;

• Згідно з п.3.1.1 статуту, уроки плавання для 
учнів шкіл, які передбачені шкільною програ-
мою, мають проводиться безкоштовно – од-
нак школярі не можуть відвідувати басейн 
безкоштовно;

• Згідно з п.3.1.1 статуту, підприємство пови-
нно надавати можливість для проведення 
тренувань спортсменів ДЮСШ Броварського 
управління освіти – однак, як з’ясував канал 
«ТВі», молоді спортсмени змушені тренува-
тися у Зазим’ї.
З претензіями, зазначеними у нашій скар -

зі, погодилась прокуратура і винесла подання 
про усунення порушень.

Tому він запевнив, що вода в озері взимку 
придатна для купання і не потребує додаткових 
досліджень.

НАВІЩО НОВИЙ СТАТУТ?

У новому статуті планується остаточно 
розірвати будь-який зв’язок басейну «Схід» з 
Управлінням освіти, зі школярами, з ДЮСШ, 
з безкоштовними тренуваннями і з ганебною 
залежністю від виконавчого комітету Бровар-
ської міської ради.

Це тоді, у далекому 2004 році, необхідно було 
створити видимість, що броварська громада ні-
чого не втрачає, а зараз це вже ні до чого – всі 
знають і про басейн, і про ПП «Феско», і про його 
одіозного керманича – Сергія Федоренка.

Очевидно, що єдиною метою нового ста-
туту КП ОРЦ є посилення незалежності скан-
дального підприємства, забезпечення його за-
критості та захист від закидів з боку громади 
міста.

Ще б пак – а які ж тепер можуть бути претен-
зії? Тарифи затверджує директор, школярів та 
спортсменів не впускають – і все згідно статуту!

Порівняльна таблиця

Статут 2004 р. Проект Статуту 
2013 р.

Тарифи на послуги за-
тверджуються рішенням 
виконкому (п.3.1)

Тарифи на послуги 
затверджуються 
наказом директо-
ра (п.3.3)

Безкоштовні уроки пла-
вання для учнів шкіл в 
рамках шкільної програ-
ми (п.3.1.1)

не передбачено

Можливість для про-
ведення тренувань 
спортсменів ДЮСШ 
згідно з затвердженими 
графіками та планами 
(п.3.1.1)

не передбачено

Структура та штатний 
розклад підприємства 
затверджується дирек-
тором за погодженням 
з Броварською міською 
радою (п.7.5.3)

Структура та 
штатний розклад 
підприємства за-
тверджуються 
директором одно-
осібно (п.7.4.3)

Фото взято з сайту www.fesko.in.ua

Чинну версію статуту КП «Оздоровчо-
реабілітаційний центр» та проект нового 

статуту можна переглянути на сайті 
www.pravo-znaty.org.ua  

ВЛІТКУ ПІДСТЕРІГАЄ НЕБЕЗПЕКА 

Як повідомили нам у відповіді на перший за-
пит, санітарно-мікробіологічна лабораторія ДЗ 
«Броварська райСЕС» ще влітку цього року двічі 
провела дослідження води на предмет відповід-
ності нормативам для місць купання за мікро-
біологічними показниками.

Згідно із результатами дослідження проб від 
21 червня 2012 року при температурі 22 та 37 
градусів за цельсієм показники на МАФАМ (ме-
зофільні аеробні та факультативно-анаеробні 
мікроорганізми) та на КІ ЛПК (колі-індекс лак-
топозитивих кишкових паличок) перевищували 
допустимі. Зокрема, відповідно до чинного в 
Україні держстандарту ГОСТ 17.1.5.02-80, показ-
ник для купання на кількість ЛПК перевищений 
у 240 разів. Останній показник для плавання на 
човнах та заняття човнярсько-парусним спор-
том перевищено відповідно у 24 рази.

При повторному відборі води 13 серпня 
2012 року ситуація з якістю води не змінилась. 
Значно збільшився показник на МАФАМ. Колі-

індекс на ЛПК знизився, але все одно для купан-
ня він був вищий за нормативний у 23,8 разу. 
Також лікарі СЕС зазначають, що у цій пробі 
виявили E.coli (кишкову паличку) та Citrobacter 
(цитобактер).

Враховуючи вищевикладене, санстанція 
зробила висновок, що при використанні озера 
для купання існує небезпека здоров’ю людей. 
Однак, не зважаючи на повідомлення у кому-
нальних ЗМІ та поінформованість про проблему 

броварських чиновників, люди протягом усього 
літа продовжували плавати й купатися, не усві-
домлюючи рівень небезпеки для свого здоров’я.

ЧИ МОЖНА КУПАТИСЯ ВЗИМКУ?

У відповіді на наш другий запит нам пові-
домлили, що 6 грудня ДЗ «Броварська райСЕС» 
відібрала пробу з озера, аби з’ясувати, чи від-
повідає вода вимогам для купання у зимовий 
період. Фахівці встановили відповідність води 
вимогам ГОСТ 17.1.5.02-80 та визнали воду в 
озері придатною для купання. СЕС відзначає, що 
за багаторічними спостереженнями якість води 
відкритих водойм, в тому числі озера у парку 
«Приозерний» у Броварах, в холодний період по-
кращується.

Однак, у цій відповіді СЕС не вказала кон-
кретних показників, на відміну від попередньо-
го разу, що не може не викликати підозри. Вже 
у лютому цього року працівник станції Іван 
Сергієнко у телефонній розмові заявив, що по-
кращення якості води у водоймах взимку – за-
гальновідома і загальнодоступна інформація з 
літератури, однак запевнив, що озеро не при-
датне купання, а вода для пиття.

КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!

Про заборону купатися місцевим мешкан-
цям нагадують лише декілька обшарпаних табли-
чок, встановлених бозна-коли у парку «Приозер-
ний». З відповіді на перший запит випливає, що 
розміщення цих «інформаційних щитів» – єдиний 
захід, здійснений органами місцевого самовря-
дування задля унеможливлення купання в озері.

Відповідно до ст. 9 Водного кодексу України 
та пп. 2, 6 ст. 38 Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»  контроль заходів про заборону 
купання покладений на органи місцевого само-
врядування.

Окрім того, лікарі зазначають, що згідно з На-
казом №272 МНС України від 13 серпня 2001 
року «Про затвердження правил охорони життя 
людей на водних об’єктах України», використо-
вувати озеро та пляж для купання не можна че-
рез низку недоліків. Зокрема, на берегах не під-
ведений водопровід, пляжні зони не обладнані 
необхідними лежаками, тіньовими завісами, не 
працює туалет  тощо. Також відсутні відомості про 
дослідження дна озера водолазами.

Нагадаємо, що під час Водохрещі існує тра-
диція занурюватись у водойму. Кожного року 
міська влада урочисто й показово її підтримує, 
що зробила і цьогоріч. 19 січня броварчани у 
присутності керівництва міста, зокрема місько-
го голови Ігоря Сапожка та начальниці відділу 
культури Наталі Багмут, занурювались в озеро 
у парку «Приозерний». Купання відбувалося не-
зважаючи на те, що «заходів по облаштуванню 
на прибережній смузі водойми пляжної зони 
не проводилося, заявка про дослідження дна 
озера не надавалася» (з відповіді міськради від 
29.01.2013 на наш запит).

Депутати планують остаточно 
забрати басейн 9 школи у школярів

Чи безпечно купатися в озері 
у парку «Приозерний» на Пекарні?

На сайті Броварської міської ради оприлюднено 
проект нового статуту КП «Оздоровчо-реабілітацій-
ний центр», відповідно до якого територіальна гро-
мада майже повністю втрачає контроль над басей-
ном «Схід» (9 школа), а школярі більше не зможуть 
відвідувати басейн в рамках шкільної програми.

У нашому місті є кілька водойм, проте лише одна з 
них виглядає придатною для купання – озеро у парку 
«Приозерний», що на Пекарні. Більше того, і влітку, і 
взимку (зокрема на Водохреща) тут полюбляє попла-
вати та окунутись чимало людей, вочевидь, сподіва-
ючись, що написи «Купатись заборонено!» на ста-
резних та облізлих табличках втратили актуальність. 
То чи можна плавати у цій водоймі, чи ні, ми вирішили 
з’ясувати шляхом подання низки запитів.

Сергій Іллюхін

Дмитро Карпій

РЕАКЦІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Казкові герої вийшли 
на захист басейну

Минулої суботи, 16 лютого, кілька десят-
ків броварчан стали глядачами «Казки про 
чарівний броварський ліс», у якій хитра ли-
сичка Людмилка разом зі злим ведмедем 
Федором обдурили щасливу родину зайчат. 
Підступні тварини обманом забрали у вухатих 
мешканців лісу басейн, в якому раніше ма-
лята-зайченята могли плавати безкоштовно, 
а тепер – тільки за мед.

У жартівливій формі дитячої казочки 
громадські активісти Броварів розповіли 
присутнім про намір депутатів міськради 
вже під час наступної сесії 21 лютого зби-
раються віддати в одноосібне керування 
директорки КП «Оздоровчо-реабілітаційний 
центр» Людмили Жеребцової єдиний гро-
мадський басейн у місті.

Під час акції-перфомансу перед входом 
до басейну організатори дійства заявили, 
що виступають проти ухвалення цього рі-

шення і вимагають зняти його з порядку 
денного сесії. Натомість пропонують проект 
статуту допрацювати та додати норму про 
створення громадської спостережної ради, 
яка наглядатиме, чи дійсно діти ходять у ба-
сейн безкоштовно. 

У рамках акції проводився збір підписів 
під колективним зверненням до міського 
голови та депутатів з проханням не ухвалю-
вати свавільне рішення. Однак у разі, якщо 
народні обранці не врахують вимог грома-
ди, організатори акції пообіцяли провести у 
день сесії пікет біля стін міської ради.
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А ще останнім часом стало модним святку-
вати визначні події життя, запускаючи в пізню 
годину феєрверк – ракети із шумовим ефектом, 
постріл якої розбудить навіть мертвого, не ка-
жучи вже про сплячу дитину чи хвору людину. І, 
певно, багато хто стикався з ситуацією, при якій 
ворогом тиші і спокою номер один ставали на-
віть не сусіди – цю роль взяли на себе магазини, 
кафе та інші заклади, розташовані в житлових 
будинках. Ми прагнемо побутового комфорту і 
неодмінно розвинутої міської інфраструктури, 
але, разом з тим, хочемо повертатися додому і 
хоча б там отримувати насолоду від тиші та спо-
кою.

Ми вирішили розібратися як можна виміря-
ти рівень стороннього звуку у власній квартирі,  
який рівень шуму перевищує його допустимі 
норми,  та які служби в Броварах мають контр-
олювати його безпечний рівень для здоров’я і 
життя людини.

 
ЗАКОН  ЗАБОРОНЯЄ НАДТО ГУЧНІ ЗВУКИ
 
Найвідоміший нормативно-правовий акт, 

званий в народі «закон проти шуму» це Правила 
користування приміщеннями житлових будин-
ків. Так от, відповідно до ст. 9 цих правил, в жит-
лових будинках в будні з 22:00 до 8:00 заборо-
нено голосно співати і кричати, користуватися 
звуковідтворювальною апаратурою та іншими 
джерелами побутового шуму, а з 21:00 до 08:00 
забороняється проводити ремонтні роботи, що 
супроводжуються шумом. У святкові та вихідні 
дні такі роботи проводити взагалі не можна. 
Хоча, якщо сусіди з прилеглих квартир дали 
свою згоду, то ремонтувати житло по вихідних 
та у свята можна. Однак при цьому необхідно 
буде дотримувати так званий «шумовий режим», 
оскільки він не повинен перевищувати 45 дБ.

 Нормативно-правовий акт, що регулює 
суспільні відносини, пов’язані із захистом насе-
лення, в тому числі і від шуму, є Закон України 
»Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення». Згідно з його поло-
женнями, громадяни мають право на безпечні 
для здоров’я та життя побут, відпочинок і на-
вколишнє середовище. Стаття 24 цього Закону 

зобов’язує підприємства, установи та органі-
зації вживати заходів з недопущення переви-
щення рівнів шуму на так званих захищених 
об’єктах, в число яких входять житлові будинки 
та прибудинкові території. Допустимий рівень 
шуму встановлюється санітарними нормами і 
залежить від території і часу доби. В середньому 
для житлових будинків рівень шуму не повинен 
перевищувати 45-60 дБ.

 
ЗАЙВІ ДЕЦИБЕЛИ – ЗАГРОЗА СПОКОЮ 
І ЗДОРОВ’Ю
 
Варто сказати, що шум в межах 20-40 дБ 

нешкідливий для людини. Такому рівню відпо-
відає звичайний шумовий фон, що супроводжує 
життєдіяльність людини. Можна навіть сказати, 
що він для людини природний. Наступний рівень 
характерний для гучних звуків, його допустима 
межа – близько 80 дБ. Причому на рівні 68-90 
дБ виникають неприємні відчуття, при 120-130 – 
больові, а ось при 150 настає необоротна втрата 
слуху.

 
ЯК ВИМАГАТИ ТИШІ?
 
У разі, якщо «шумлять» підприємства та 
організації:
 
Якщо маєте сумніви в дотриманні заклада-

ми, що знаходяться по сусідству, межі шумового 
режиму, необхідно звернутися з відповідною за-
явою до органів Державної санітарно-епідемі-
ологічної служби (СЕС). І хоча виміряти рівень 
шуму спеціальними пристроями дуже легко й 
власноруч, все ж, в будь-якому випадку підста-
вою для того, аби задокументувати порушення, 
будуть дані, отримані в результаті вимірів, зро-
блених фахівцями уповноважених на те органів. 
І якщо в результаті проведеної перевірки вста-
новлено порушення, підприємство-порушник 
має сплатити штраф, а також вжити всіх заходів 
для недопущення подібного в майбутньому. Аби 
результати такої перевірки були ефективними 
фахівці СЕС радять по можливості зробити аудіо-
або відеозапис факту надмірного шуму, зібрати 
свідчення очевидців.

У разі, коли «галасують» сусіди:
 
З галасом і шумом через сусідські ремонти та 

нічні дискотеки – простіше. Потрібно знати, що з 
22.00 до 08.00 у будинках «заборонений гучний 
спів і викрики, користування джерелами побуто-
вого шуму». А на ремонт ваші сусіди мають право 
тільки з восьмої ранку до дев’ятої вечора.

 Отже, якщо за вікном третя ночі, а за стіною 
дискотека, при цьому розмова »по-сусідські» не 
допомагає, – набирайте 102 або 5-34-04 (номер 
чергової частини м. Бровари). Будьте готові, що 
спочатку міліція прийде до вас – за поясненнями 
і заявою. Якщо сусід не відкриє двері, це його не 
врятує – правоохоронці мають 30 днів на розгляд 
звернення,  і якщо є докази, що було порушення 
тиші, повинен складатися протокол за статтею 

182 адмінкодексу. Тоді на галасливого сусіда че-
кає штраф – від 85 до 255 гривень. Якщо про-
тягом року таке повториться, то він заплатить уже 
від 255 до 510 гривень, до того ж можлива кон-
фіскація звуковідтворюючої апаратури.

 Вимоги законодавчих та інших нормативно-
правових актів щодо захисту населення від шкід-
ливого впливу шуму регулюються ст. 182 КУпАП, 
яка передбачає відповідальність посадових осіб та 
громадян-суб’єктів господарської діяльності у ви-
гляді штрафу в розмірі від 15 до 30 неоподаткову-
ваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 
від 255 до 510 грн. У разі повторного порушення 
протягом року розмір штрафу буде коливатися від 
50 до 150 НМДГ (850 – 2 550 грн) з конфіскацією 
звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних за-
собів, інших предметів порушення тиші.

Як забезпечити своє законне право
на тишу та приборкати шумних сусідів?

З посиленням урбанізації більшість громадян ста-
ла заручниками одержимості споживацтвом. Чи не 
кожному з нас знайома ситуація, коли в сусідів по 
багатоповерхівці в глупу ніч з’являється натхнення 
освіжити ремонт в квартирі й зайнятися демонтажем 
плитки в ванній, або насолодитися багатоканальною 
міццю домашнього кінотеатру, чи голосно увімкне-
ною музикою.

Сергій Севрук ШКАЛА СИЛИ ЗВУКУ В ДЕЦЕБЕЛАХ
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Руйнівний поріг для слуху 

Рівень реактивних літаків при підйомі

Надшумна електронна музика,
резонанс клытинних структур

Шум на шосе з дуже швидкісним рухом,
шум станка

Шум проїздної, шум при шосе
з помірним рухом 

Звичайна розмова, норма голосності звуку дня

Запуск ракет, шум реактивного літака

Сильний грім

Шум в метро при проїзді поїзда

Максимальна норма голосності звуку

Норма голосності звуку вночі

Домашній комфорт

Шепотіння, шарудіння листя

Повна тиша

Больовий поріг

Шуповий період початку руйнування
слуху у людини

Рівень шуму, що викликає
багаточисельні скарги

Смуга за якою починається шумова втома

Звуковий комфорт

Коли скаржитися на шум не варто?
Крім того, важливо знати і пам’ятати, що дія ст. 24 «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» не поширюється на такі «шумові» випадки:

Надто гучні звуки – явний ворог, якого добре помітно – це нагальна проблема сучасного насиченого та динамічного 
життя. Проте і її можна вирішити, звернувшись, в одному випадку до санепідемстанції, в іншому – до міліції.

здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжу-
ються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі примі-
щення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 
здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжу-
ються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких при-
міщень;
 
попередження та/або ліквідація наслідків аварій, стихійних лих, інших надзви-
чайних ситуацій;
 
надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопору-
шень;
 

попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 
проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про 
які завчасно сповіщено органи влади або органи місцевого самоврядування;
 
робота устаткування і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і 
громадських будівель, за умови застосування невідкладних заходів щодо мак-
симального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких по-
стійно чи тимчасово перебувають люди;
 
відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, ін-
ших свят відповідно до рішення місцевої ради, проведення спортивних зма-
гань;
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На роботу екстреної «швидкої» 
можна поскаржитись за телефоном

З метою покращення якості надання екстрених медичних послуг У Київському обласному центрі 
екстреної медичної допомоги організовано «гарячу телефонну лінію» — (044) 489-34-26. За цим но-
мером мешканці Київської області можуть повідомляти про факти неналежної роботи медичних служб 
та конфліктні і надзвичайні ситуації з медичних питань.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН БРОВАРСЬКИМИ ОЧІЛЬНИКАМИ

№ 
п/п Дні тижня 

 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 
керівників

Посада керівника Години прийому

1. ПОНЕДІЛОК
АНДРЄЄВ 

Василь 
Олександрович

Заступник міського 
голови

з 14.00 до 16.00 
(бульв.Незалежності, буд.2 

відділ роботи із зверненнями 
громадян)

2. ВІВТОРОК ВИНОГРАДОВА 
Лариса Миколаївна

Заступник міського 
голови

з 10.00 до 12.00 
(бульв.Незалежності, буд.2 

відділ роботи із зверненнями 
громадян)

3. СЕРЕДА САПОЖКО 
   Ігор  Васильович Міський голова

з 10.00 до 12.00 
(бульв.Незалежності, буд.2 

відділ роботи із зверненнями 
громадян)

4. ЧЕТВЕР ГОЛУБОВСЬКИЙ 
Григорій Павлович

Заступник міського 
голови

з 10.00 до 12.00 
(бульв.Незалежності, буд.2 

відділ роботи із зверненнями 
громадян)

5. П’ЯТНИЦЯ
КУЗНЄЦОВ 
Костянтин 

Валентинович

Керуючий справами 
виконкому

з 10.00 до 12.00 
(вул.Гагаріна, буд.15, каб.207)

6. СУБОТА за окремим графіком за окремим 
графіком з 9.00 до 13.00

Прийоми проводяться за попереднім записом за тел.: 5-32-47 
щоденно, крім вихідних та дня проведення прийому.

Джерело: сайт www.brovary-rada.gov.ua

КОГО БОЇТЬСЯ 
БРОВАРСЬКА ВЛАДА?

www.pravo-znaty.org.ua|
facebook.com/pravo.znaty.brovary          vk.com/pravo.znaty.brovary          twitter.com/PravoZnaty            

СКАЗАНО У СІЧНІ

Під час мітингу проти збільшення тарифів на ЖКГ місцевий депутат 
Роман Сімутін порівняв владу з казковим новорічним персонажем: 
«Але у Броварах злий та хитрий Дід Мороз в особі місцевої влади  за-
мість подарунків поклав броварчанам під новорічну ялинку втричі 
збільшені тарифи на ЖКГ!»

Намагаючись догодити пікетувальникам, яких міський голова Ігор 
Сапожко запросив до зали засідань «на розмову про тарифи», мер ви-
знав неефективність роботи комунального підприємства, яке відповідало 
за надання послуг ЖКГ: «Ми переконались, що КП «Служба замовника» не 
справляється з поставленими завданнями та не забезпечує броварчан 
послугами належної якості. Тому ми створили п’ять ЖЕКів, які відтепер 
відповідатимуть за  утримання будинків та прибудинкових територій».

Під час звітування перед мешканцями «старого міста» депутат місь-
кради Олег Іваненко висловив сумнів стосовно головного агітаційного 
«міфу про тролейбус» кандидата від влади Сергія Федоренка і на запи-
тання «То коли ж уже буде у Броварах тролейбус? » відповів: «Думаю, що 
не буде... »

«Вони бояться, що по всій країні опозиційні сили на майбутніх міс-
цевих виборах візьмуть владу в свої руки і почнуть наводити лад на 
місцях, не дивлячись на високопосадовців з Банкової та Грушевського. 
І, знаєте, це добре. Раз бояться – значить відчувають, що ця загроза 
цілком реальна», –  написав у своєму Фейсбуку обраний від Броварів 
народний депутат Павло Різаненко, коментуючи наклепницьку публіка-
цію в Інтернеті.

Під час переговорів із заступником броварського мера Василем Андрє-
євим обласний депутат від «Свободи» Юрій Ноєвий так оцінив роботу місь-
кої влади в питанні вирішення проблеми страйкарів з броварського ТОВ 
«Чисті матеріали»: «Усе ваше самоврядування (броварське) – неадекватно 
поводиться. У вас під носом катастрофа, а ви собі гарно вихідні провели, 
коли люди ночували там і коли їх били. У вас совісті немає разом з вашим 
міським головою. Може вас витягнути звідси і повезти на підприємство?»

ГРОМАДСЬКИЙ РЕЄСТР ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

docs.pravo-znaty.org.ua
Рішення Броварської міськради
Рішення виконавчого комітету

Розпорядження міського голови
Проекти рішень ради та виконкому
Регуляторні акти та їх обговорення

Новини та оголошення влади
Електронні версії газети «Броварська панорама»

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової 
інформації серія КІ № 1443Р від 28.02.2012 року. 
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