
БРОВАРСJ,КА МІСЬКА РАдА КИУВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про ефективність робоТІ! Броварського МВ ГУ 
МВС України в Київській області ЩОДО заХJlСТУ 
прав, с~обод та законних інтересів громадян, 

охорони І забезпечення громадського порядку в 
місті Бровари 

оо Зас~!хавши ~BiT в .. 0. начальник~ Броварського МВ ГУ МВС УкраїНJI в 
КИІВСЬКІИ облаСТІ СеМІ копа С.М., Інформацію прокурора міста БроваРJl 
Наджафова О.Г. щодо стану боротьби із злочинніСТІО в місті, ефеКТІIВJlості 
роботи міськвідділу міліції з питань захисту прав, свобод і заКОННllХ інтересів 
громадин в місті, міська рада відмічає, ЩО рівень злочинності в місті за 2007 
рік збільшився, міський відділ міліції не забезпечує особисту безпеку 
громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів, захист власності від 
злочинних посягань. Така ситуація викликає численні скаРПI мешканців 
міста до міської впади, органів прокуратури, вищих державних органів. 
Доведені до відчаю окремі громадяни вже публічно звертаються за захистом 
до міської впади та інших державних органів через засобll масовоі 
інформації. 

За останні півроку (П півріччя 2007 року) ефективність роБОТlI 
міськвідділу міліції по виконаННIО своїх обов'язків зни3lШ~СЬ до КРlmIЧНО~ 
рівня. Керівник міськвідділу Половко А.П. caм?Y.C~~YBC~ ВІ!,- ВllКОНання СВОІХ 
оБОВ'JJ3ків, не забезпечив ефективну роботу МІЛЩІІ в ~I1CТI, щО призвело до 
ЧИсленних скарг громадян, зростання рівня злочинноСТІ. ? _ 

Враховуючи викладене та відп~в~дно ~o cт.CT·a~S, _6 Закону УкраІНИ 
«Про місцеве самоврядування в УКРВ1НІ)), МІська рад . 

вир і w ил а: 

1 МБ ГУ МВС Украіни в Кllївській області 
. Визнати роботу Броварського інтересів громадян, охорони і 
щодо захисту прав свобод та заКОННl1Х . 
б ' ку в місті незадовІЛЬНОЮ. 

за езпечення ГPOMaдcь~oro поряд МВС УкраіН11 В КllїВСЬкій області 3 

2. Звернутись до кеРІвництваАГУп посадІІ начальника Броварського МБ 
ПРоханням звільнити половка . . . з 
ГУ ~C України в київській ~бласТ1. П езидента Украіни, Прем'єр-Міністра 
3. ПОВІДомити про прийняте Пlwенуня .. р Генерального прокурора Украіии 
УКраіии, Голову Верховноі ради крВ1ни, 
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Міністра ВIJYТPішніх справ УкраїНII. голову КІІЇВСЬКОЇ облаСIІОЇ державної 
адміністрації. . 
4. контроль за виконанням UiIOro ріwеНllЯ покnаСТI. на секретаря міської рад" 
Сапожка І.В. І 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 

м.БроваРIi 
від а 1. (,7:}.. 2008 року 
N! (5 :)1 - ~~ -(1"-



ПОДАННЯ: 

Голова постійної комісії з 
питань законності та правопорядку _~~-~:......-- Михайлов О.М. 

ПОГОДЖЕНО: 

Начanьник IОРИДИЧНОГО 

відділу 

Начальник загального відділу 

~~-
~ ______ авер І.Г. 

?--_-~"'~--"_""t!:_C_"..::;;;C:;--" __ Гнатюк Н.І. 



BllnYn 
на сесії Броварської міської РОДІІ 

з питань ефективності роботи Броварського 
МБ ГУ МВС YкpaїНlI в Київській області 

UUановнідеnyтатиl 

Питання, . яке :ьогодні розгnядаєrься на сесії є вкрає aКТYВnЬHllM і 
БОЛIОЧИМ ~ МІСЬКОІ вn~и та мешканців міста. Ефективність роБOТlI міліціі , 
- це один ІЗ показНИКІВ роботи влади в цілому, згідно ЯЮІХ громадяНII' 
оціНlОють ії роботу. 

Згідно ст. 2 Закону Украіни «Про міліцію» ОСНОВНІІМИ завданНJIМl1 
міліції є: забезпеченНJI особистоі безпеки громадян, захист іх прав і свобод. 
охорона ГРОМЦДСЬКОГО порядку, захист власності від злочинних посягань 
тощо. чи виконує міліція свої обов'язки на сьогодні? На жаль, ні. Ситуація із 
забезпеченНJlМ законності і правопорядку в місті склалася критична. 

Керівник міськвідділу міліціі Половко А.П. згідно закону орraнізовує 
роботу правоохоронного органу в місті та несе персональну відповідальність 
за результати його роботи. За час KepyввнНJI Половка А.П. ефеКnlвність 
роботи Броварського МБ знизилась до критичного piBНJI. Як керівник 
Поnовко А.П. самоусунувся від ВИКОНВННJI своїх прямих функціоналЬНl1Х 
обов'язків. 

. Звернемось до фактів. 
МіліцїJI є єдиним органом, який згідно закону має право вживати заходи 
щодо припиненНJI стихійноі торгівлі (складати протоколи за ст. 1 БО K~дe~cy 
Украіни про цдміністративні правопор~е~lf!I' вилучати преДМeТll ТОРПВЛІ та 
Н8ПрВВЛJIТИ матеріали до суду). як ~Ш1Ц1R ~и~о~є цю р~боту? Вкрай 
Н • Стихійна TopгiВJUI ПРОЦВІтає в МІСТІ: БІЛЯ pllllКlB (сНІІва» та 
езадОВ1Льно. б • • r 

О Возз'rnllаllНЯ (наВПРОТlI УДІВЛІ DpOBapCIIKoro 
ес вал» по ВУЛ. - • м.л -'" ) маraЗllІІУ (сКаЛІІна» - ІІа переТІІНІ ВУЛ. arylloBol 
MIChкpallOHHoro СУДУ, • б Хр 11 по ВУЛ Воп'єднаllllЯ ІІа 
та rarapilla маraЗllНУ (сКалІІна» - БІЛЯ УД. - '. .. ' 

..' d' IIЛК8)) ПО ВУЛ. Красовськоro БІЛЯ aBTOl\lllllKl1 та 
ПЛОЩІ бшя 3УПlІНКП f озв , б прикритrJl окремих працівників . . т гують напевно, не ез 
ІНШИХ МІСЦЯХ. ор: ... іськвиконкоltlV що не можyrь • . ... . НИКІВ скаржаться до р',1' 
МШlЦII - кеРІВНИКИ Р . б' ринків оскільки міліцїJI не тільки не 
припинити стихійну ТОРГІВЛЮ шк • 

... • І 

вживає заходів, а і спрИJlЄ ЦІИ ТОРГІВЛ . 
ПРlllеЛDдll: ГОЛІІНQQ БОРllсіВНQ - Іо,оноnолісm ПО 

1) Приватниzi підприємець Рол~о JPZYЄ без дозвільнlІХ дОКУIo,енmів у 
торгівлі жиВОЮ рибою в. ~,~cт~ I~:гo npl,воду ефеЮnIlВНIІХ заходів не 
невстановленzlX IоІісц1lX. МlЛlІ/tJl ? ~иBQ рибо. - харчоВl'Й nроdyюn, його 
В:ж:uває. Виникає nитQННЯ - чо.МУ. .~_, ~ ... здоnnв.Я гptJA,адян. 

тивні НQСЛІUА. (РІА .,.-

в:ж:uвQння Іоfоже мати него. 



2'МОIі:ясе на КО;Ж"ОАrу nen~ecт· 1:. 6 
'/ • d . '1"-1". ulЛ1l а'то !Уста 3)1ІІ1ІІІОК в ."асо,о.."у 
nоряdку u е mорг.ВЛR контрафактllОЮ nроdукцією (аудіо- та ,ідео-
dIIСКQAШ). Що Jро6лЄIІО ",іліціlО 110 If60AI1I1UlllalllllO? 

Ще одніЄI~ бідою. ~~ міста CTaJIlI масові крадїЖКJI ЧОРНІІХ та 
КОЛЬОРОВИХ M~IB -:- в МІСТІ ІСНУЮТЬ десятки НeJIеranЬНllХ пунктів ПРllііому 
металу: вул. КОКІнаКІ: 20 та 22, ВУЛИЦІІ Щорса, 19, ВУЛІІЦІІ Боryнськоro, 8 та 
1 О, вулиця ДекаБРИСТІВ, 11,12,14, ВУЛИЦІІ Дімітрова ( на TepllТopiї КОЛllШНЬОro 
wир потребу) перехрестя вулиць Дімітрова та Короленко (у дворі двох 
поверхового житлового будинку), по вул .• Київській за багатоповеРХОВIІМИ 
авто гаражами ( р-н. ТРЦ «Термінал))), р -н «ГеологорозвіДК8)) - за ПОІШОВІІМ 
приміщенням. Про ці пункти громадяни повідоt.шяІОТЬ до міСЬКВIIКОНКОМУ. 
КрадутЬ З приватних домогосподарств, квартир, кpaдyrь канanізаціііні ЛІОКІІ, 
крадутЬ навіть з цвинтаря огорожі, що викликає масові скарПІ населення. 
1'mрш,ання нenегQJlЬНUX пункті, npиIЇOAIY Аfеталобрухmу - кр'lAfіllалыl;; 
злочин ( ст. 213 КрwиіНQJlЬНОZО кодексу). Що зр06леllО аlіліціЄIО по QLoalY 
ПllТаНIIIО? 

До міської ради надходять численні скарПІ від суб'єктів 
підприємницької дїJшьноСТЇ з приводу перевірок, що здіliснюlOТЬ праціВНllКl1 
міліції. За час керування Половка А.П. (11 півріччя 2007 року) міськвідділом 
міліції кількість таких перевірок збільшилась - лише за грудень 2~07 року та 
січень 2008 року таких перевірок здійснено 12. Направлення на ЦІ ~ереВIРКИ 
підПИСУЄ безпосередньо Половко А.П., при ~~O':'Y виписує безшдставно, 
всупереч вимогам Законів Украіни «Про МШЩІЮ), «Про операТlIВИУ -
розшукову дїJшьність)) та Указу Президента від 23.07.98 N! 38 17/98. ВСЯ 
перевірка фактично зводиться до контрольної закупки . товару (якwо 
п'1ДПриємство займається торгівлею) та отриман .... коші устаНОВЧl1Х 

• 'оо •• крито ВИВІШУЮТЬСЯ на стендlX, документів, дозволів та лщеНЗІІ, яю ВІД 

куточках споживача. а люде,; відволікають від робот". 
Результати таких перевірок - нуль, 

3 якою метою це робиться? 

. и від міськвиконкому до міліції були 
Перед НОВОРІЧНИМИ святам ІКонної торгівлі ялинками в місті. Що 

зверненНJI щодо припинення нез ""ка еколоzічно; інсnеКІІ'Ї Пруса Л Ф. 
зроблено? Нічого. (ЗаnРОСllmll началь 
nРОКОА,ентуваmtl Cllтуацію). 

мадського порядку в місті. 
Haвe~e~ ІрО протоколи про правопорушення та 

З . МІЛІЦІЯ CКJIВдВЄ • 
пдно зако~ . оо комісії при місьКВИКОНКОМІ: 

нanpавлиЄ їх до aдMIHI~a~B:OI инках (ст. 159). 
- порушення прав торПВnI н Р тиUIИ В rpОМВДСЬКИХ MicЦRX (ст. 1 82). 
- порушенНJI правил додерж~. ше 
_ розпивання спиртних напОIВ та ІН • 



За. i,,~opA,aцic,o adA,illic"'palllU'1II0; І(о.";сіі: 
• за 1- ПІВРІЧЧЯ 2007р. від Броварськоro МБ надійпш 16 . • • . о протокоЛІВ, 
• а ко~и МlnЩllО ОЧОnlовав Поnовко А.П. за 11 півріЧЧJl 2007року _ 3 (!), 
а за Сlч.ен~ 2008року - взаnлї ЖОДIIОГО протоколу! 
Що в МІСТІ вже повний ПОРJlДОк? 

в зв'язку з Dllкладеlllll\l є ЗВПIIТaIIIIЯ ДО в.о. IlачDлы�ІІкDD 
Броварського МВ: 

І} Скinьки за 2007 та 2008 рр. працівниками міськвідділу міліції складено 
протокоnів за адміністративні правопорушено: 

- по ст.155 КУпАП (порушено правип Topгiвni); 
- по ст. 160 КУпАП (торгіВnI з рук У невстановnених місцях); 

по ст. 164-10 КУnAП (порушено законодавства, ЩО регуnює 
здійсненНJI операцій з металобрухтом); 

по ст. 164 КУпАП (порушеннн порядку провадженнн господарськоі 
дUшьності); 

по ст. 164-9 КУпАП (незаконне розповсюджеННІ приміРНllків 
аудіовізуальних товарів, фонограм, відеограм, комп'lотерних програм). 

2) Скільки за 2007 - 2008р.р. порушено кримінальних спр~в у ranyзі 
економіки, в тому числі за yrpиманнн незаконних ПУНКТІв прийому 

металобрухту. 

ВІІСНОВОК. • • 
ТаК.lіі стан речей є неДОПУCnIМIIМ. ВваЖВIО є ВСІ ~lДcтaBII B~I:Jlla~11 

б Броварського МВ ГУ МВС YKpa11111 В КІІІВСЬКІЙ 
ро оту начаЛЬНIIК8 • 
б • ПАП Н ..... адоВїЛЬНою та 3BepllyrllcL до KeplBllllцтaa МВС о лаСТІ ОЛОВК8 •• ~ ..... _ 
Украіни з проханням ]вїЛЬНIIТН ноro I:J 38111\18НОІ посадп. 



І 
про)(~РОКУРАТУРА УКРАіни 

КА ТУРі А ~ICTA БРОВАРИ и ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
074() І, М. Брово 11 ву К" 

21.02.08 Н!! '2'" &.r.,.,., • n. IІІВСЬКа. 137 ТМ., факс: 4-15-13 

ІНФОРМАЦІЯ 

IlрО cтall додержаllllR заКОllів 

БроваРСЬКlll\1 МВ ГУ МВС 
YKpaїlll1 в Кllївській області. 

БроваРСI.ка I\lіська рада 

Б Прокуратурою міста Бровари вивчено стан додержаllllЯ законів 
роварським МБ ГУ МВС Украіни в Київській області 

.. ~ ~таНОВЛ~JlО, що працівниками Броварського МВ ГУ МВС YKpaїl1II u 
КIіІВСЬКIИ облаСТІ неналежним чином ВИКОНУЮТЬСЯ обов'ЯЗКJI, покладені ІІа ІІЮ' 
Зак?нами України "Про міліцію", "Про опервтивно-розшукову діRлыlсть'', КПК 
та lІІШИМИ. Ними допускаЮТЬСJl грубі порушеННJI законів YII."PaїIII1, прав та 
закОННIfХ інтересів мешканців міста. 

Таке стаflовище сталось унаслідок віДСУПIОсті нanеЖІІОЇ оргаllізації 
роботи і вимогливості до підnеглих з боку керівництва Броварського МБ ГУ 
МВС Украіни в Киівській області, насамперед колишнього Ilачanыl1каa ПОЛОВІІ.ї1 
А.П., ЯКІІЙ безпосередньо допускав порушення ВІIt.lОГ законів і давав незаКОllllі 
вказівки підпегл"м та вимагав їх виконанНJI. 

Зазначене негативно вплинуло на виконанНJI праціВlfllКDAll1 міліції своіх 
ГОЛОВlfИХ завдань щодо боротьби зі злочинністю і РОЗКРII1ТJlt.I 3JlОЧШlів. 
. Так, у 2007 році зареєстровано 642 ЗnОЧIIНИ, що майже на 11 % більше 

НІЖ у попередньому році. З них було розкри1О лише ПОЛОВІІІІа (5~,9%). ПРІІ 
цьому У минулому році розкрито лише третина (~б%) OCO~IIBO ТЯЖh., та ТЯЖКІІХ 
злочинів зaranЬНОКРJfмінальноі спрямованоСТІ. Ще прш~ р03h."рIIВanш:ь 
незаКОНlJе заволодіННJI транСПОРТНІIМИ засобамll (22,5%), крадІжка особllСТОro 
AlаЙ'IО (32,7%), у т.ч. з квартиР та будинків (~7,4~) .. ? • 

Негативна тенденція продовжилась І У СІЧІІІ _008 P0h.")'. РОЗh."РJIТО BCLOr:o 
57,1% вчинених злочинів, в особливо тяжЮIХ та ТJlЖКII~ 3JlОЧlIIIIВ 
заrвпьнокр"мінальної спрямованості - лише ~OnOBIIHa. У цьому PO~I РОЗh."рJIТО ~ 
З 3 Факт· б·" 8Дl·В на rpoмадян 1 не розкрJlТО ЖОДJlОI кварТJlрНОI 

ІВ роз lJfНИХ нап 

КРадіжки (3). 
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БроваРСЬКltм МВ ГУ МВС -
ведеться боротьби зі 3JI0чинаМIІ Y~atllll В КllївськіП області взаranі І СІ о ' ПОВ 13I1IIIМII '3 о. ІС рО3ПОВ ОДЖУJОТЬ наРКОТJtчні засоби IlapKOMaIl1EIO. Злочшщі які . .0.. ' не ДOKYMellТVl • ' КРJlМlІІanЬНОI ВІДПОВІДальності Д •. оо",.оться І ІІС ПРIIТЯГВIОТЬСЯ ДО 

. • • О таКОI ВІдповід • 31111СЖІІІ ПІД ІІаркотиків особи . Вnhl'OCТ1 ПРІІТягаються nalШС 
• ' ЯКІ через свою хв б IIВРКОТIі'l1ll засоби. оро у КYnYIOТL у ІІаркоділків 

Фактично не приділяється увага бо .. 
3ЛО'lttllаМIt у сфері економіки. Зв • ротьбl ЗІ. служБОВIJМIІ 3ЛО'lllllаМII і 
IlраціВtШКlI міліції '3а направnенн~~ в~конання СВОІХ безпоссрсдніх оБОВ'Я'3ків 
мо Половком А П здt. ~ и, П1дписаllllМII Ilа'lвnы�ІІкомM Броварського 

.., I .. СНIОВanи "наїзди" б'·· діяльtlості, ВЧИJlЯЮЧИ інколи і злочинні •• "а су ЄКТІВ ПIДПРIІСМIІІЩЬКОЇ 
прокуратурою міста порушено . ДІІ. За двома таКIJМIІ фаl\їВМIІ 
передбаченого ч. 3 ст. 364 КК КP:MII~anЬHY справу 1а ОЗllакаМIІ 1110'lIIllY. 
працівниками міліції. краІНИ, за фапом 1110ВЖІІВnllllR влаДОIО 

Крім того, минулого року n . розслі. poкypaТYPOIO МІста БроваРl1 порушено 
с дувафно І направлено ДО суду з обвинувалЬНИМJI ВИСlІовками 2 крllміllвлыli 
праВІ І : 20~ктами. зловживання вn~ою слідчими СВ Броварського МВ. 

7 роЦІ прокуратурою МІста було порушено 37 КРJtміllалЬШIХ справ з 
ОДНО'lасни.м скасуванням незаконних постанов Броварського МВ про відмову в 
порушеННІ кримінальної справи. Ці незаконні постаНОВIІ звтвеРДїКУВВЛІІСЬ 
началь.ни.ком міського відділу міліції. Таким чином npoкypa1YPOIO поставлеllО 
на оБЛІК І примушено працівників міліції розслідувати 37 YКPlmlX 1110'lllІІів. 

Працівники Броварського ма, щО ДОПУСТІШИ ці порушсш.я, за 
д~кум~нтами прокурорського реaryвання притягнуті до ДlIСЦJlлnіllаРIІОЇ 
ВJДПОВlДал ьності. 

у сього минулого року прокуратурою міста БроваРIІ порушеllО і 
направлено дnя розслідування до Броварського МБ 89 КРJ,міНВЛЬНIІХ справ. 

Неналежним чином виконували своі обов'язки і слідчі СВ Броварського 
МВ, унаслідок чого кримінальні справи тривалий час не розслідувалllСЬ, у 
багатьох випадках у НИХ приймались незаконні рішеНJlЯ. ЧІІМВЛО I\-РJlміIlВЛЬШIХ 
справ через істотні порушення кримінального та крJlмінапьно-процесуапыlго 
закону повертаються слідчим на додаткове розслідування. 

З метою забезпечення законності у діях сліДЧJIХ У МІШУЛОМУ році 
ПРокуратурою міста скасовано 16 незакОННІIХ постанов про порушеш.я 
кримінальної справи (таким чином прокуратурою ПРJlПlшено Ilезаконне 
притягнення ГРОМадян до відповідапьностї)' 90 постанов про З:u"'JIТfJl 
KPIIMiHanbHltx справ (ЦИМИ рішеннямИ про~~ТУРО~О Ilедозв~еl!О np~UIBHIIKar.t 
міліції незаконно звілЬНИТlI від кримінапЬНОІ ВIДПО~lдапЬНОСТI ОСІб, JlКI ВЧШ'ІШІІ 
3JJОЧИI'И), 87 постанов про зупинення досудовоro СЛІДства (Wlr.t було np"Mywel.O 
CJ1ідчих розслідуввти КPflMiHВnLHi справи). . 

N 
• UШJIXОМ надання УСНІІХ І бnSl3ЬКО 200 nIICbr.tOBI.X 

рокуратура МІста • • Вказ .ІВ ;"" aнНJI криміН8JlЬНИХ справ Вllr..araпа ВІД СЛІДЧІІХ 
ОК щодо розcn-" В • 

належного виконаННJI НИМИ СВОЇХ обов'IЗКlВ. 



Про DI!яonеllі прокура1УРОЮ міста nopywellllR заКОIlУ орган місцевого 
самоврядування повіДОМЛRЄТЬСЯ з MeтOIO ВЖJmR заходів щодо покраЩСllllR 
стаllУ законності і боротьбІ! зі 3ЛОЧltllllістю у місті БроваРІІ. 

3 110001010, 

прокурор I\Ііста БРJlва 11 

стаРIО"" раДlш.h:ое:І:иuiF:::::--~~ 
о. НВДіКвфов 
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{ Jл1'...., АРСЬКА МІСЬКА РАДА киrDCЬКO! OGIJACТJ 
~ 11 U f Ij 'правліннн жнтлово-коаtyН8JlЬНОro ro ... oдaplmlll 
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Від 1;'1I,{.,t(J!Jf Н!! ДІ-.!.I-;J' 
~~ 3а ______ _ 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку 1.8. 

ШаНОВНllЙ ІГОРІО 8аСIIЛЬОВIIЧУ! 

Направляємо Вам інформацію щодо проведення капітального ремонту 
дорожнього покритrJl вулиць міста в 2008 році по депyrатським запитам за 2007 
рік, та по 3BepHeHНJIМ громадин в період з О 1.04.2006 по О 1.02.2008 рр. 

Додаток на 2 арк. 

Зповaroю, 
НаЧ8JIЬНИК упрaвniННJI в.о. Морозова 



II'ФОРJ\f8ціи 
по депутаТСЬКJfМ заПlІтам за 2007 рік 

Іllодо I1роведеllllЯ каIJіталЬНО20 pe1l01llllY 

dOP°:JICllb020 lJокриття ВУЛlЩЬ ""іС1l1а 

"'-м 

пІп 
HB:JB8 ВУЛІЩЇ 

Проїзд від вул. Андрєєва до вул. 
]:topoweHKa 

IСlrУЮЧlrіі ВІІД 
поlС~IТrВ 

грунт 

~ Вул.~акаренка іРунт 
3 Вул. Боженка _rpуит 

Депyraт 

CepДJOK IО.А. 

~4L....цВ~~У~;n~. 1~.С~і~р=]ка=:--____ t~Г~:;r_1 Балашова н.о. 
5 Вул. Заслонова Г~ 
~6 Вул. Стельмаха Грунт 

Пров. Парковий Грунт 
7 асфальт 8 Вул. Та~ащанська 

. -.!РУнт 9 Вул. ~ОnОДlжна асфальт ПіддуБНJlК С.В. 

Фед~енко С.М. 1 О Вул. Кокинаки 

lP. іІ. 



1 

.м! 
пІп 

2 
3 

4 

s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
IS 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

IIIФОР1\18ція 
по :lв~рнеННJlМ rpOAfaдRH М. БроваРІ! 
В пеРІОД :І О 1.04.2006 по 01.02.2008 

и{одо nровєдЄIІНЯ каnіталЬІІОZО ре.\lОllmу 
дОРОЗIСlІього покриття вулrщь .міста 

Назва ВУЛ.lЦі 

Вул. Кокинаки 

Вул. Радгоспна 

Вул. ГОГОЛJl (від вул. Кірова до 
вул. Осипова) 

Вул. Андрєєва (від буд. N!! 122 до 
буд. N! 128) 
Вул. Молодіжна 

В~л. Лермонтова 

Вуп. Старченка 

Вул. Тельмана 

Вул. Краснаи 

Вуп. Будьоного 

Вул. 1 ТраВНJI (від буд. N! S4 дО 
буд. N!! 68) 
Ilров.l(еснянськиЙ 

Вуп. Макаренка 

Вул. Ремонтників 

B~n. Ковпака 
В~л. Вінніченка 
Вуп.Миру 

Qyn. І.Сіlжа 
Вул. Ilеронна 

Вуп.l(овженка 
Вул. Металурriв 

ВУЛ. Боженка 
Вуп. Дніпровека 

Вул. Сємашка 

ІСІІУІОЧІІП ВІІД 
ПОКРII1ТR 

Асфальт 

Асфальт 
Асфальт 

асфальт 

ГРуНт/фрезер 
Грунт/асфальт 

грунт 

грунт 

ГРуНт 

грунт 

грунт 

грунт 

грунт 

грунт 

грунт 

Грунт/аСФaJJЬТ 

грунт 

грунт 

Грунт/асфaJJЬТ 
Грунт/асфВJIЬТ 

гp~T 

асфanьт 

'-VVV7 -

Кількість 
:lBCPIICI •• 

2 звернення 

4 звернення 
4зве~нення 
з звернеllНЯ 

3 звернення 
2зве~нення 
2 звернення 
2 звернення 

2 звернення 
1 звернення 
2звернеккя 

3 звеl!нення 
2 зверкенНІІ 
зверненНІІ по 

TeJle~OHY 
2 зверненНІІ 
1 зверненНІІ 
1звернення 

3 зверненНІІ 
2 звернення 
1 звернення 
1 звернення 
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І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАnЛ ОО ОО 

УПРAВJIIННJI MlcrOBY7IVD л ~ КИІВСЬКОІ ОБЛАС'П 
Н" un.пnn ТА АРXlТВКТУРИ 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. кім. 412 Тел.5-ЗО-49 

від e.s. Q-{ . tJ"{, N!I._?-.;...O,;;;;;.... ___ _ 

На Ng Від ____ _ 

Секретарю Броварської 
міської рад .. 
Сапожко 1.8. 

На виконання протокольного доручення 32 сесії Броварської міської рад.. від 
14.01.08., управління містобудування та архітектури Броварської міської рад'l IIад8Є 
пропозиціІО щодо розташування приміщення міської санепідеМCnУА\-БJl ІІа 
території зелених насаджень загального користування в Ме'ІКВХ VI ЖІІТЛОВОГО району 
у відповідності до детального плану території та Генерального плану міста. 
Додаток: варіант розташування приміщення міської санепідеМCnУА\б.1 на apl\")'Wi 
фрагменту дпт. 

Головний архітектор міста І Л.Є.Р'lбакова 



IOЩсIlJCО І.М. 
4-61-15 

....... ., ..... ....... 
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БРОВАРСЬКА МІСІ,КА РАДЛ киІвськоі ОБЛАСТІ 
У~РАВЛIIIIІЯ I(ОМУIІАЛLllоі ВЛАСІІОСТІ 

07,100. \I.liponllplI. "yn.l'lIli1pillll. 18: те."фll"'С 8 (О 1-19·1) 5,10.63 

---------------------------------------------------------------
Ош 1/. /11 rPN Н!! _~ __ 
ІІа 1/11 1О ___ _ СекретаРІО Броварської міської рад .. 

Сапожку І.В. 

24.12.2007 року Кабінетом Міністрів України було ПРllRflЯТО 
розпорядження за Н!! 1231-р "Деякі питання розпорядження об'ЄК'ІUМII 
державної власності" відповідно до якого зупиняються ПРIІЙнятrя рішеflflЯ 
про відчуження об' єктів державної впасності, УКJJадення нових договорів 
оренди об'єктів державної ВJlacHocTi тощо. 

у зв'язку 'з викладеним прошу довести до відома депутатів Броварської 
міської ради про прийнятrя даного розпорядження Кабінетом MiflicтpiB 
!Украіни для вирішення подальших дій щодо відчу.,кення комунального MaRfla 
І та УКJJадення нових договорів оренди. 

Додатки: 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.07. 
Н!! 123 l-р - 1 арк. 

В.о. начальника Управління 
комунanьноїВJIасності 

ЮщеНlСоl.М. 
4-61-1S 

ДанюкТ.І. 



дeasi DJI1UIНR рo:sпоридженНJI об'amм 
"державнаї впaCHOC1iIBiд 24.12.2007 N! ..• 

КІІ&lнlІ1' MIHICJpI. У ., 
24.12.=~И~ ~~nlap._."" •• .,. :'.. .' -.q 

-р atx·· і ICaруlCil І Дaмyмatnм І , . .:-І crop .. І П08 аа.,1 АОIС1И І Пr&nlІаЧВ І Tan М" . ОО \ •• : \~ 
Дааумену Ш1-ZDQ7 ДР"" 
• -р, II!AIIЦIJ ІІА 24.12.2007, l4ИНItИA 

Старlн8СМ: [І] 

\ 

ХАВІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАІНИ 

1tозпо1t." •• вв. 
від 2~ S'pVJUIII 2007 р. К 1231-р 

Кld.B 

"1UIId. ..,UIIIII poallOp'lP'N8R 
ое'., .... Д8р88811D1 IUI&аІІОС'П. 

з Me~OD недоп,.еин. ПОРУ8ен. iн~epeci. дера •• и і сусп~а.с~ •• 
під час .ідчу.кенн. об'ск,~. дера •• ноl MaCHoc~i, •• поеl~.ни. 
аПО.8И.анн.м у цій сфер~ МLН~c,epc,.aм, Фонду дepa •• Ho~a майк. ,. 
ік8км суО'єк,ам упра.п~. оО'єк,... дер88.ноl MaCHoc~i, 
.и.наченим З.коном укр.~ки ~Про упр •• піни. оО'єк,... дер88.наl 
маснос,і" ( lE-:-lЕ І, дО пркАн.". Ка61не,ON М1нic~pi. Укр.lни 
OKpeмoro рі8енн.: 

.упини,и: 

_ аркАн.". ріаень пра .ідчу.кени. оО'єк,l. дераавноl 
масиас,~, • '0N1' чиcni .~Йс.ко.о~о маАка ,. майн. дер88.ЮUl 
opr.Hi. (крім aep".HOl'O майн., .ке .ідЧ}'8Ує,.с. .ідпо.ідно до 
•• конода_с, •• про прм •• ,и.auiDl, .несени. Іх до с,.,у'ИОl'О фонду 
суб'ск,і_ rоспод.ра.аин., передачу ••• к.чеЮUI 06'єк,і_ У 
KOМYHIUJЬ~ _п.сніс'., _чкиеииа 6уд.-.... J.КIIIIIX дій, .кі 1ID8Y'. 
npмs_ес,и до _іАЧу.кеки. оО'єк,і. дерк._ноl м.снос,і, 

_ .кконанна маскик рі8е .. і8 .а.и.rrеЮUI _,ак., прldlиa, ... до 
нааранна чиннос,і цим ро.пор~ени ... , 

_ н.д.нН. 81'0ДН а60 до •• оn)" суО' ск,... l'осаодаpll8аии. н • 
• цчреин. м&Ана, ~ переОувас _ ~X 1'0спод.рс.каму _цаии1 .00 

опер.~и_ноN1' упра.пікиі; 

~ - УJUlценн. 
MaCHOC!l!' 

-..а..а-'. rосподарсыuDo� 'о •• рlс' .... ' У 
не допуска!lИ п_.· 8I~. 50 

C'."Y"H0N1' фОНАі аКИХ короор."l8кі пр •• а де:а_:.::е • ,ак_ 
'.ідсо .. ків рі8е.. про _ідчренк. кan .... Оl'О , 
c~OCO.HO ~дійсНеки. aO��a!lKO-О~ емісіl акцій, 

ні 18 )'КраІНИ праПО.JaU.1 аОАО 
nод.,и К.Оіне,о_і ні c~ о,сх .. і- дерка.наl м.снас,і • 

1'доскан.пеНН8 ороцедурJl .іДЧРеКК8 о "ос,і. 
Me!lQD забезаеченна 11 ПРОЗОРDс,і !І. .ідиР' 

11. 'rIIIШJIIВIIКO 

Прем' cp-мініС!lР hР·1НИ 

ІНА. 25 CПlрIНIСМ: [І] 
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