
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста Бровари" 

Розглянувши подання виконавчого комітету Броварської міської ради від 
13.09.2011 року №489 щодо присвоєння звання «Почесний громадянин 
міста Бровари», відповідно до п.1 «Положення про звання Почесний 
громадянин міста Бровари», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

За особисті заслуги перед містом Бровари у сфері трудової, 
господарської, культурної діяльності та активну участь у громадському 
житті присвоїти звання "Почесний громадянин міста Бровари" наступним 
претендентам: 

Зволю Володимиру Миколайовичу - голові Спостережної ради 
Приватного Акціонерного Товариства «Люмен»; 
Дроботуну Миколі Івановичу - ветерану органів внутрішніх справ; 
Лисенку Миколі Григоровичу - пенсіонеру, громадському діячу; 
Прудкій Лідії Олексіївні - ветерану освіти; 
Шестопал Людмилі Петрівні - заступнику міського голови (2003-
2008 рр.); 
Юрченку Миколі Свиридовичу - ветерану - будівельнику. 

Міський голова І.В Сапожко 

м. Бровари 
від 15.09.2011 р. 



ПрАТ "ЛЮМЕН" 
/ Т Г \ 07403 Київська область, ли Броеари, еул.Чкалова 5 

А Р/Р 26001301006587 е ПАТ ВТБм.Кигв, МФО 321767 
Щ г тел./факс 8 (04594) 6-67-31, 5-15-55 

Міському голові 
Сапожку І.В 

олектив робітників ПрАт «Люмен» 

льовичу 

Колектив робітників ПрАт^уКЙю^н» звертається до Вас з проханням 
внести на розгляд Броварснко/міської Ради питання щодо 
присвоєння Зволю Володимиру Миколайовичу звання почесного 
громадянина нашого міста.' 

За час роботи Зволя Володимира Миколайовича на посаді 
директора.підприємства «Броварський світлотехнічний завод» були 
вірішені всі житлові питання: побудовано два п'ятиповерхових 
будинка. Близько 50 сімей було переселено із старого гуртожитку по 
вул. Котовського на вул. Олімпійська 6, який був побудований 
спільно з БДСК. Робітникам підприємства було виділено 100 
квартир, побудовано дитячий садочок «Калинка» на 320 місць. На 
вулиці Чкалова збудовано прекрасний спортивний комплекс. 

У 1985 році Зволя Володимира Миколайович обирають Головою 
Броварської міської ради. При його безпосередній участі для 
броварчан було закладено парк культури та відпочинку - парк 
Перемоги. 
Побудовано шляхопровід через залізницю, активно забудовувався 34 
мікрорайон міста, а це - 12 багатоповерхових будинків, побудована 
котельня на вул. Кірова та адміністративний будинок міського 
управління міліції, реконструйована дитяча лі^арнл.ла-ауЛжКірова_>...., 
побудовано басейн для плавання «Купава», збуд^ЬйнарурдіожіггМУ К; 

І 
Вхідний /Л 

:/£?£<? І 



ДЛЯ м е д и ч н и х працівників ІШ аул. ш и о - і ^ и и . , 
генеральний план забудови вулиці Грушевського. 

За ті часи, коли Володимир Миколайович займав посаду міського 
Голови - місто Бровари неодоразово займало перше місце по 
благоустрою, по республіці. Вперше за часи роботи мером місто 
Бровари стало побратимом французького міста Фонтане-Со-Буа. 

Колектив нашого підприємства вважає, що Зволь Володимир 
Миколайович гідний звання почесного громадянина нашого міста. 

Трудовий колектив ПрАт світлотехнічного завода «Люмен» (192 
людини). 



ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЬпиіи е щ і « V 
"ПОЛІМЕР-КОЛОР" 

Ідентифікаційний код 2 4 2 2 1 6 0 0 
07403 Київська область, місто Бровари, 

вул. Чкалова, 5. 
Розрахунковий рахунок 26007301340168 

в Філії "Відділення "Промінвестбанку". 
в м Брсвари Київської області" 

го«2іроку 

Міському ГОЛОВІ 

Сапожку І.В 

Колектив робітників ТОВ «Полімер-Колор» 

опрї^Шя 

сильовичу! 

К о л е к т М ^ б ї т н и к й ^ О Ь «Полімер-Колор» звертається до Вас 
з проханням \внести н^рюзгллд Броварської міської Ради питання 
щодо присвоздшя Зволю Володимиру Миколайовичу звання 
почесного громадянина нашого міста. 

За час роботи Зволя Володимира Миколайовича на посаді 
директора підприємства «Броварський світлотехнічний завод» були 
вірішені всі житлові питання: побудовано два п'ятиповерхових 
будинка. Близько 50 сімей було переселено із старого гуртожитку по 
вул. Котовського на вул. Олімпійська 6, який був побудований 
спільно з БДСК. Робітникам підприємства було виділено 100 
квартир, побудовано дитячий садочок «Калинка» на 320 місць. На 
вулиці Чкалова збудовано прекрасний спортивний комплекс. 

У 1985 році Зволя Володимира Миколайович обирають Головою 
Броварської міської ради. При його безпосередній участі для 
броварчан було закладено парк культури та відпочинку - парк 
Перемоги. 
Побудовано шляхопровід через залізницю, активно забудовувався 34 
мікрорайон міста, а це - 12 багатоповерхових будинків, побудована 
котельня на вул. Кірова та адміністративний будинок міського 
управління міліції, реконструйована дитяча лікарня на вул.Кірова , 
побудовано басейн для плавання «Купава», збудованр-г^фгожиток 
для медичних працівників по вул. Шевченко, розроблеір)0в^рськйй М В 
генеральний план забудови вулиці Грушевського. Вхідний Аї 



За ті часи, коли Володимир Миколайович займав посаду міського 
Голови - місто Бровари неодоразово займало перше місце по 
благоустрою, по республіці. Вперше за часи роботи мером місто 
Бровари стало побратимом французького міста Фонтане-Со-Буа. 

Колектив нашого підприємства вважає, що Зволь Володимир 
Миколайович гідний звання почесного громадянина нашого міста 

Трудовий колектив ТОВ «Полімер-Колор» (72 людини). 

V , 
ш 



Броварська міська громадська організація 

«Броварська рада ветеранів органів ВНУТРІШНІХ справ» 
07400 мЛЗровари вул. Кірова, 53 тел.8(050) 550 91 17 

' тел.. 8 ( 0 ^ 586-95-35 

^ Н ( и / Міському голові м. Бровари 
Сапожку І.В. 

Ігор ВасильовичІ 

Броварайс^ййка громадорганізація «Броварська рада ветеранів органів внутрішніх 
справ» клопоте перед\ьроварською^міською радою на підставі протокола №5 від 24.04.2011 р. 
просить визнання - «Почесним жителем м. Бровари» Дроботуна Миколу Івановича. 

Дроботун М.І. на протязі близько 32 років працював в місті Бровари в системі МВС, пройшов 
шлях від рядового міліціонера да начальника міліції. 

Вніс вагомий вклад у боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, забезпеченні 
безпеки дорожнього руху, охороні особистого майна громадян та державного майна. 

У 1986 році одним із перших приймав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, евакуйовував з зони 
відчудження громадян, забезпечував перевезення матеріальних цінностей які мають державну 
цінність, охороняв майно від мародерів, чим запобігав розповсюдження радіації, ризикуючи 
здоров'ям. 

Організовував та приймав участь у будівництві будинків на території Броварського району для 
евакуйованих чорнобильців. 

В скрутний для держави час, організовував і ніс службу в м. Бровари будував адміністративне 
приміщення для міліції. 

Має статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 1 категорії, ветеран праці. 
За довготривалу працю, добросовісне виконання службових обов'язків, нагороджений 

відзнаками, а саме: медалями, грамотами, преміями і має звання полковника міліції. 
В теперішній час Дроботун М.І. являється членом нашої організації, приймає активну участь в 

її діяльності, передачі досвіду молодому поколінню. До клопотання додаю: 
1. Копію паспорта 

Ідентифікаційний код. 
Копію посвідчення учасника ЧАЕС 
Копію посвідчення інваліда війни. 
Копію протокола БРВ ОВС. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Характеристику. 
Копії посвідчень про нагороди. 

Голова БРВ ОВС 

Г , 
, ВЕГЄРАКіВ 
(ога-вн 

Вдми 

/ Б р о в а р с ь к а ! М В К 

ЛВ. Маргушканов 



До Броварської міської ради 

Міському голові І.В.Сапожку 

ПОДАННЯ 

Вважаємо за необхідне просити Броварську міську раду присвоїти 
мешканцю м. Бровари Лисенку Микола Григоровичу звання Почесного 
громадянина міста. 

Дані про кандидата 

М.Г. Лисенко народився 06.03.1927 р. у Воронізькій обл., пенсіонер. 
Постійно проживає у Броварах з 1965 р. (вул. Пархоменка, 27,тел. 5-70-38). 

Паспорт: СК № 997968, вид. Броварським МВГУ МВС України в Київській 
обл. 18 лютого 1999 р. Ідентифікаційний код - 0992604231. 

На Україні пройшов шлях набуття національної свідомості. Громадську 
діяльність розпочав ще за радянських часів. Був одним із засновників 
Народного Руху на Броварщині, Всеукраїнського товариства «Меморіал», 
очолював його виконком, а також Київське відділення, зараз він його 
почесний голова. Вже 25 років досліджує Биківнянську трагедію, за що 
відзначений декількома державними нагородами. Автор книг «Биківня -
злочин без каяття» (1996 р.), «Биківня - наш вічний біль» (2009 р.), 
біоірафічних спогадів «У жорнах комунізму» (2010 р.), а також багатьох 
публіцистичних статей. Робота за кордоном спонукала до вивчення 
іноземних мов, серед яких українська, яка стала рідною. 

Громадська робота М.Г.Лисенка у Броварах позначена такими етапами: 

голова вуличного комітету з 1987 р.; 

заступник голови ради вуличних і будинкових комітетів міста; 

депутат міської ради (1990-1994); 

голова Броварського відділення Товариства «Меморіал»; 

заступник голови Броварської організації Української Народної Партії; 

постійний член виборчих комісій, організатор виборчих агітацій у місті; 

ініціатор заснування церкви Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП; 

один з ініціаторів створення у місті пам'ятника жертвам голодоморів і 
політичних репресій (як член Проводу товариства репресованих). 



М.Г. Лисенко продовжує активну патріотичну і іромадську ді 
і як Почесний голова Київського Товариства «Меморіал», чле 
Українського Товариства репресованих, член Громадської рад 
Биківнянському Національному заповіднику та в інших напря 

У 2010 році на конкурсі ветеранів серед інших був удостоєнні 
звання «Пан Мудрість». У 2011 р. при створенні громадської 
був обраний її головою, є радником міського голови. 

За^ багаторічну виробничу і громадську діяльність М.Г.Лисеі 
нагороджений: 

медаль «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війни» (19 
інших радянських медалей і відзнак; 

подяки від київського мера та київського губернатора; 

два срібні хрести за Рух від В.Чорновола; 

«Знак Пошани» II ст. від Броварської райради; 

Орден від Патріарха Філарета та дві церковні медалі; 

Ордени Президента України «За заслуги» ПІ і II ст. (2006 і 2( 

Почесні ірамоти, відзнаки, інші нагороди та подяки від місь] 

Медаль на честь 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній ві. 

Отож, вважаємо, що М.Г. Лисенко гідний високого звання «Г 
громадянин міста Бровари». Просимо позитивно розглянути 
присвоєння йому цього звання, заслуженого багаторічною бе 
працею на благо іромади і всієї України. 

Заступник голови Ради старійшин м. Бровари 

Члени Ради старійшин: 



Клопотання V 
про присвоєння «Почесний громадянин 
м. Бровари» Прудкій Лідії Олексіївні, 
ветерану праці Управління освіти 

Шановний Ігоре ВасильовичуІ 

В міську раду ветеранів звернулись ветерани управління освіти з клопотанням на 
розгляд міської ради кандидатури Прудкої Лідії Олексіївни, на присвоєння їй звання 
«Почесний громадянин м. Бровари», як почесному директору школи № 5 нашого 
міста. 

Прудка Л.О. народилася 1 січня 1935 року в селі Требухів Броварського району 
Київської області. З 1943 по 1953 роки навчалася в Требухівській середній школі. 
Протягом навчання була головою учнівського комітету школи. Після закінчення 
школи вступає Прудка Л.О. до Київського педагогічного інституту імені О.М. 
Горького на фізико - математичний факультет і йде на роботу в рідну Требухівську 
школу викладати математику та креслення. У 1957 році .переходить в Калитянську 
середню школу Броварського району Київської області. З 1958 по 1960 роки Лідія 
Олексіївна працює у Броварському райкомі комсомолу Київської області спочатку 
завідуючою шкільним відділом, а потім - П секретарем.У 1960 році вона переїжджає 
в Донецьку область м. Кіровськ, де працює заступником директора з навчально -
виховної роботи у школі № 3, а ще два роки поспіль - викладачем математики в 
Кіровсьісому педагогічному училищі. 

З 1965 по 1976 роки Прудка Л.О. переїжджає в м. Бровари Київської області і 
праціє учителем математики школах № 4, №1, а потім і № 5. З 1976 по 1993 роки 
обіймає посаду директора середньої школи № 5 м. Бровари, зарекомендувавши себе 
творчим, ініціативним, діловим керівником. На початку керівництва школою Прудкої 
Л.О. споруда закладу була розрахована на 960 учнів, а у школі навчалося 2600 дітей. 
Навчання проводилось в три зміни. Тому гостро виникла необхідність реконструкції 
деяких приміщень школи та добудова корпусу для учнів початкових класів. У 1984 
році розпочалася добудова і реконструкція школи № 5 . У результаті було 
добудовано: ' п 

• 21 навчальний клас; 
• спортивний зал; 
• актовий зал; 

р & в а р с ь к и й М В К 



« роздягальня; 
• оздоровчий комплекс; 
• ізостудія; 
• тир; 
• реконструйовано їдальню, вестибюль; 
• побудовано поіріб для зберігання овочів; 
• відкрито шкільні музеї трудові, бойової слави міста Бровари; 
• музей хліба, світлицю; 
• клуб інтернаціональної дружби. 

За час роботи Прудкої Л.О. школи № 5 набула іміджу сучасної школи з 
високим рівнем організації навчально - виховного процесу, системою позакласної 
роботи. 

З 1969 по 1989 роки обиралася депутатом Броварської міської ради дев'яти 
скликань, та членом виконкому протягом 20 років, працювала головою комісії з 
народної освіти (додаток № 1). 

За значні досягнення у педагогічній та управлінській діяльності відзначена 
урядовими нагородами: 
1973 рік - Грамота Міністерства освіти України за сумлінну роботу в справі 
навчання і виховання молоді (додаток N2 2); 
1976 рік - Значок «Відмінник народної освіти України» (додаток № 3)\ 
1977 рік - Грамота комітету по фізичній культурі і спорту при раді міністрів УРСР 
(додаток №4)\ 
1986 рік - орден «Знак Пошани» (додаток N9 5)\ 
1987 рік - значок «Отличник народного просвещения СССР» (додаток N9 5); 
2003 рік - Почесна грамота виконавчого комітету Броварської міської ради за 
плідну та багаторічну працю (додаток № 6); 
2007 рік - Почесна грамота обласного комітету Київської області (додаток N9 7)' 
та багато інших нагород. 

І на сьогоднішній день Прудка Лідія Олексіївна знаходиться у вирії подій 
школи № 5 та міста, продовжує вести активну діяльність в ветеранській 
організації. Клопотання ветеранів школи № 5 розглянуто на засіданні президії 
ради ветеранів 21.07.2011 р. протоколом № 13. 

Вирішили подати клопотання до міського голови Сапожко І.В. 
Просимо звернути особливу увагу на її заслуги та продовження громадської 
діяльності серед ветеранів. 

При цьому додаю: 
1. Витяг з протоколу № 2 профспілкових зборів школи № 5 від 23.06.2011 р.; 
2. Додаток № 1 про депутатську діяльність; 
3. Додаток № 2 Грамота міністерства освіти; 
4. Додаток № 3 Нагородження Значком «Відмінник народної освіти УРСР»; 
5. Додаток № 4 Грамота комітету по фізичній культурі і спорту УРСР; 
6. Додаток № 5 Про нагородження орденом «Знак Пошани СРСР; 
7. Додаток № 6 Почесна грамота міської ради; 
8. Додаток № 7 Почесна грамота обласної ради. 

Голова міської ради ветеранів 

Виконавець: Шкурко Т.Ф. 5-10-32 

Е.М. Коливанов 



СЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
? ̂  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

.№ .Є06 

Про присвоєння звання «Почесний 
громадянин м.Бровари» 
Шестопал Людмилі Петрівні 
посмертно 

Міському голові 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! і Г ґ С / ^ Т Ї & ' / ж > 
Управління освіти Броварської 

міської ради звертається^до Вас з ^ 
клопотанням присвоїти звання «Почесний Громадянин м.Бровари» Шестопал 
Людмилі Петрівні, колишньому заступнику міського голови. 

Шестопал Л.П. народилась 18 липня 1964 року в с.Михайлівка 
Коростенського р-ну Житомирської області. 

Середню освіту здобула у Васьковицькій середній школі, яку закінчила у 
1981 році. 

Протягом 1981-1986 років навчалася на денному відділенні Київського 
державного університету імені Т.Г.Шевченка, після закінчення якого одержала 
кваліфікацію філолога, викладача за спеціальністю "російська мова і 
література". 

Трудову діяльність розпочала у 1987 році, працюючи у 
загальноосвітніх школах міста Москви. 

Після переводу чоловіка до нового місця служби у 1988 році 
працювала методистом Іванківського районного методичного кабінету, з 
вересня 1993 року—його завідуючою. 

У серпні 1995 року перейшла на державну службу: працювала головним 
спеціалістом служби у справах неповнолітніх, директором Центру соціальних 
служб для молоді, а згодом - завідуючою відділом у справах сім'ї та молоді 
Іванківської райдержадміністрації. 

У вересні 1998 року в зв"язку з переїздом на постійне проживання до 
м.Бровари була переведена на посаду головного спеціаліста управління у справах 
сім'ї та молоді Київської облдержадміністрації. 

З вересня 1999 року по березень 2001 працювала інспектором управління 
освіти і науки Київської облдержадміністрації. 

З серпня 2002 року почала працювати у Броварській міській раді спершу на 
посаді завідуючої відділом у справах сім'ї та молоді, а з вересня 2003 року -
заступником міського голови* . 

За роки перебування на посаді заступника міського голови 
Шестопал Л.П. весь час перебувала у твш^гему—пошуку,- була 
прикладом гарного оргінізатора та компетентной?йёШй^^^ 5 5 ' Основні надбання освітянської галузі 1 Вхідшїй Х<? 



-комп'ютеризація Ш К І Л та д о ш к і л ь н и х и а ь ч а л ь п м л з а к л а д іо, 
встановлення локальної комп'ютерної мережі; 

- реалізація програми «Шатровий дах»; 
- запровадження безкоштовне перевезення дітей до закладів нового 

типу; 
- перехід директорів на контрактну форму роботи; 
- відкриття чергових груп ДНЗ; 
- встановлення доплат учасникам педагогічних експериментів, 

керівникам зразкових художніх колективів освіти за рахунок 
місцевого бюджету. 

Соціальний захист населення 
- реорганізація відділу житлових субсидій шляхом приєднання до 

управління праці та соціального захисту населення; 
- призначення всіх видів соціальних допомог за єдиною заявою; 
- проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної 

допомоги по принципу «гроші ходять за дитиною»; 
- введення в дію електронної системи обліку інвалідів; 
- відкриття денного стаціонару в територіальному центрі обслуговування 

пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян. 
Молодіжні програми .Соціальні служби 
- перші місця в області за підсумками оздоровлення дітей, затверджено міську 

програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року; 
- найвищий рейтинг у Київській області щодо створення інтегрованих 

соціальних служб; 
- будівництво дитячого реабілітаційного центру; 
- реконструкція підліткових клубів «Юність», «Десна», «Калина»; 
- затверджено міську програму з питань роботи з обдарованою молод дю на 

2006-2012 роки, якою запроваджено виплату стипендій кращим студентам; 
- підписано угоду про співпрацю між Представництвом Асоціації «СОС-

Кіндердорф Інтернешнл» в Україні та Центром соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді; 

- сворення у місті прийомних сімей; 
- реформування системи опіки і піклування шляхом приорітету усиновлення 

над інтернатними закладами. 
Культура 
- скверу та площі ім.Т.Г.Шевченка у місті надано статусу пам'ятки історії; 
- прийнято у комунальну власність міста дитячу та дорослу бібліотеки; 
- започатковано творчі пректи «Класична нота», «Кришталеве перо», «Співоче 

поле», «Зоряний крок»; 
- комп'ютеризація культурно-мистецьких заходів; 
- відкриття музичної школи в районі «Торгмаш»; 
- повна реконструкція приміщень дитячої школи мистецтв. 
Фізична культура і спорт 
- збудовано 3 спортивних майданчики. 
Працю Людмили Петрівни було відзначено Почесними грамотами міського 

голови у 2002,2004,2007 роках; грамотою КОДА у 2005 році. 
19 серпня 2008 року, після важкої хвороби, Людмила Петрівна пішла з 

життя, залишивши невтіленими ще багато творчих ідей та задумів. 
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"БРОВСЕРВІС" 

вул.Гагаріна,26 
м. Провари Київська обл. 07400 
тел/ф.: (04494) 6-60-09,5-45-46 

ЄДРПОУ 13729352 
р/р. 006301025057 в ВАТ ВТБ Банк 
м. Київ МФО 321767 
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бір 

Міському голові-
Сапожко І.В. 

Про присвоєння Юрченку М.С. 
звання „Почесний громадянин 
м. Бровар и." 

Дані про кандидата: 
Рік народженя- 5 жовтня 1940р. 
Місце проживання-м.Бровари, 

Гагаріна 23/46, паспорт СК612487 
Броварським МВ ГУ МВС України 
В Київськой обл. 12 липня 1997р. 
Ідентифікаційний помер -1488909870 
Місце роботи;ТОВ «Бровсервіс» 

Заступник директора по капітальному 
будівництву. 

Освіта вища-Киівський інженерно-
будівельний інститут-1968р. Остерський 

будівельний технікум(1960р.) 

овний Ігор Васильович ! 

колектив //товариства з обмеженою відповідальністю 
"Бровсервіс", ^на загальних зборах (Протокол загальних зборів №1 
від 02серпня 2011 року) одностайно вирішив звернутися до Вас з 
пропозицією розглянути на, засіданні виконавчого комітету та 
подати на розгляд Броварської міської ради питання щодо 
присвоєння звання „Почесний громадянин м.Бровари" працівнику 
нашого підприємства Юрченку Миколі Свиридовичу. 

Юрченко Микола Свиридович розпочав свою трудову 
діяльність в 1960 році майстром дільниці в БМУ-36 та БМУ-39 
будівельного тресту №3 м. Києва, заклавши перші камені під 
об'єкти промисловості та житлово-комунальної сфери міста 
Бровари, де працював по лютий 1962 року. З лютого 1962 року по 
липень 1994 року працював на Броварському заводі порошкової 
металургії (нині Казенний завод порошкової металургії) на посадах 
техніка, інженера, старшого інженера, а з квітня 1971 року по 
липень 1994року на посаді начальника відділу капітального 
будівництва. 

В 1965-1986 роках поряд з р о з в и т к --за в оду—аарюш^схвох 
•Ерсварс&кий МВК 
ВхІдншШ гї-б/^ОбІЇ 



металургії великими темпами будувались об'єкти промисловості, 
житлового та соціального призначення міста. У зв'язку з таким 
будівництвом гостро постала проблема інженерного забезпечення 
цих об'єктів. 

Для вирішення цих проблем, генеральним забудовником 
промислового вузла було призначено Броварський завод 
порошкової металургії, а безпосереднім виконавцем робіт - відділ 
капітального будівництва. 

Саме на нього - начальника відділу капітального будівництва -
були покладені обов'язки по контролю за проектуванням, 
фінансуванням, технічним наглядом будівництва заводу та об'єктів 
інженерного забезпечення для подальшого розвитку промисловості 
та соціального розвитку всього міста. На цьому напрямку роботи 
виявився його професіоналізм будівельника, організатора та 
відповідального виконавця. 

Таким чином, саме за безпосередньою участю 
Юрченка М.С. побудовано та введено в експлуатацію єдиний на 
Україні комплексний завод порошкової металургії та створена 
потужна система мереж по інженерному енергопостачанню міста та 
очисним спорудам, що мали і мають таке велике значення для 
подальшого розвитку міста, адже і сьогодні будівництво об'єктів 
житла, соціального призначення в таких масштабах можливо лише 
завдяки такій потужній системі інженерного забезпечення, яка 
створена при активній, професійній роботі Юрченка М.С. 

З безпосередньою участю Юрченко М.С,для забезпечення 
працівників заводу та громадян м.Бровари житлом та об'єктів 
соціально-побутового призначення підрядним способом було 
побудовано 2600 повнометражних квартир та 592 квартири для 
малосімейних,один гуртожиток на 286 місць, 3 дитячих 
садочки,школа №5 на960 учнівських місць. Господарським 
способом побудовані такі об'єкти як спортивний комплекс 
"Металург", піонерський табір "Журавочка" на 320 місць, 
санаторій-профілакторій на 160 місць та база відпочинку "Любич" 
на річці Десна, що і сьогодні використовуються для оздоровлення 
мешканців міста. 

В липні 1994 року Юрченко М.С, як досвідчений 
кваліфікований фахівець був переведений з заводу в Броварську 
філію АТ "Український інноваційний банк". 

В даний час Юрченко М.С.працює заступником директора по 
будівництву на нашому підприємстві виконуючі функції замовника 
по будівництву заводу по вигтовленню тварного бетону по 
вул.Металургів,2 потужністю 108,бтис.м.куб/рік та заводу по 
виробництву металопластикових та алюминієвих 
конструкцій,потужністю 120тис.м2/рік,земельна • ділянка під 
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будівництво видилена по вул.Красовського в м. Бровари. 
Працюючи на Броварському заводі порошкової металургії, 

Броварській філії АТ "Укрінбанк", ТОВ "Бровсервіс", Юрченко 
М.С. проявив себе технічно-грамотним фахівцем, енергійним, 
доброзичливим працівником, який заслужив повагу та авторитет 
серед працівників колетивів де він працював. 

Результати кропіткої праці та творчого підходу під час всієї 
вищезазначеної трудової діяльності Юрченка М.С. високо оцінені 
державою, цією оцінкою стали наступні нагороди: 
- премія Ради Міністрів СРСР (квітень. 1981 р), 
- грамота Президії Верховної Ради Української РСР (травень 
1982 року), 
- медаль " На честь 1500 річчя м. Києва" (жовтень 1984р.), 
- медаль "Ветеран праці" (травень 1986 р.). 
-почесні грамоти виконавчого комітету Броварської міської 
Ради(червень 2004р. серпень 2007р.та жовтень 2010р.) 

-подяка товариства"Чернігівське земляцтво"(лютий 2008р.) 
Юрченко М.С. на протязі 1971-1990 року приймав активну 

участь в громадському житті міста - був позаштатним інспектором 
комітету народного контролю м. Бровари (відділ будівництва). З 4 
лютого 1988 року по 31 липня 1990 року був позаштатним 
інспектором (відділ будівництва) комітету народного контролю 
Української РСР (посвідчення №112), в даний час член правління 
громадської організації "Ветеранів-будівельників м.Бровари",член 
громадської організації "Захист дітей війни",член товариства 
"Черніг іське земляцтво" 

.Враховуючи великий вклад Юрченка М.С. в розвиток 
промисловості та житлово-комунальної сфери міста Бровари, 
адміністрації ТОВ "Бровсервіс", просить Броварський міський 
виконавчий комітет підтримати рекомендації про присвоєння 
Юрченку Миколі Свиридовйчу звання "Почесний громадянин 
м. Бровари 11 та подати його кандидатуру на розгляд сесії 
Броварської міської ради. 

Додаток: 1. Виписка із протоколу загальних зборів колективів 
ТОВ "Бровсервіс", від 02.08.2011р.-
1 примірник на 4-х аркушах. 

2. Характеристика на двох аркушах. 

З Клопотання громадської організації "Ветеранів -будівелників 
м.Бровари" на одному аркуші. 
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