
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ефективність роботи Броварського МБ ГУ 
МВС У країни в Київській області щодо захисту І 
прав, с~обод та законних інтересів громадян, 

охорони 1 забезпечення громадського порядку в 
місті Бровари 

Заслухавши інформацію начальника Броварського МБ ГУ МВС України 
в Киівській області Семікопа С.М., відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону Украіни 
<dIpo місцеве самоврядування в Украіні», міська рада: 

вирішила: 

1. Інформацію начальника Броварського МБ ГУ МВС України в Київській 
області Семікопа С.М. взяти до відома (додається). 
2. Визнати роботу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області 
недостатньою в частині боротьби із стихіЙ80Ю торгівлею та незаконним 

обігом наркотиків. 
з. Доручити міському голові Антоненку в.о. звернутись до керівництва ГУ 
МВС України в Київській області щодо посилення роботи міського відділу із 

Секретар ради 

М. Бровари 

від <<!!L.» иlрч 1I"t. 
Н!! w-v-:JG -D.r 

І.В. Сапожко 

'·t.!·t: ' :': . . "" .: 



пОДАННЯ: 

. . 
Міський голова 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

Виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

000442 

_------ Антоненко в.о .. 

~ Баба-Мірзоєва А.в. 

r 

_Jl_.1Jhm,_---.~~r-~')IOJл.І. 
t;. 

_~ _____ Михайлов О.М. 



УКРАЇНА 
БроваРСЬКllЙ МВ ГУ МВС 
УкраіНl1 в Кlfівській області 

07400, .1. Бровар .. КIIЇВС:Ька оБJl • 
• УJI. Кірова 53 

ТІШ., факс: (8044 94) 5~2-7() 
&1 __ " 2008р. Х!! __ _ 

НaN!! 134 

Від 16.04.2008 року 

Секретарю Броварської 1\Ііськоі 
Ради 

М.БроваРII вул .. Гагаріна - 1 S 

ПРИ цьому БроварсыGIй МБ ГУМВС Украіни в Київській обnаcri направляє 
в Вашу адресу письмову інформацію з питання ефепивносri роботи 
Броварського МБ ГУМВС Украіни в Київській обпащ щодо захисту прав, 
свобод та законних інтересів громадив, охорони і забезпечеНIIJI громадського 

порядку в МІС11. 

"и~ииlБРОварськоro МБ ГУМВС 
d украіни в Київській облаcri 

полковник міліції ~-::::::::;~~ с.м. Семікоп 

ВшсоlfDllCЦll : КурllClo ВІ. 

Т.5-50-7З 



Довідка 

про Ре3)'льтаПI р060ПІ Броварського МВ ГУМвс .. 
]8 3 І\ІІСВЦІ 2008 року 

щодо ЗDDIC"ry ПР8В, св060А Т8 • ]8KOIIIIIIX IllТересів rpOl\lDARII ОХОРОНІІ . ' 
І ]a6eJne1Ie.IIIR rpOMDAChKOro порвдку. 

БроваРСЬКltм міськвідділом у пото . • • ЧНОГО роЦІ 3 мerою ЗВХІlcry прав, свобод та заКОННl1Х 
ІнтересІВ rpOM8ДJIH ВЖIІвалlіСR організаЦІ· - . . • 

ИНІ та практиЧНІ захОД11 спримоваНl на забезпечении 
оХОРОНІ! rpOMIДChKOГO порядку поп . , ереджеННR та РШКРIППl ЗЛОЧIIНlВ. Разом з Тllм, 
1CpIIMiHoreHHa обстановка у Micri залllшаЄТЬСR CКJJaдHOIO. 

За 3 місяці п.р. міськвідділом зареєстро 1096 . . вано ЗIRВ та ПОВIДОМJJень про ЗЛОЧІІНІ" щО 

на 11.1% менше НІЖ В минулому році. Слідчо - onepmlBHolo групою буЛ11 здійснені виїзди на 
всі повідомленНJI про злочини та правопорушеННR ДJIR перевіРКl1 отриманої інформації, 
затрllМанНJI осіб, що скоїли злочини, встановлении свідків та рШкрlППl ЗЛОЧІІНУ. По 11,9 % 

ЗВJIВ порушені кримінальні справи (область 11,2%), відмовлено по 80,00" ЗIRВ (по області -
77,8 

За зареєсгрованими заявами порушено 120 кримінальних справ за ЗЛОЧllНaмJі по всіх 

.niнiиx СПРJIМованоcri, що на -34.8% менше, ніж за анanоriчний період 2007 року. Кількість 
ЗJlочинїВ загально кримінальної спримованоcri зменшилаCR на 38,2 відсотки (з 165 до 102), У 
Т.Ч. ТJDКICИX та особливо ТJDККИX їх видів - на -52,2% (з 92 до 44 ЗЛОЧllнів) . 

. ЗменшенНJI кількоcri зареєстрованих злочинів відбулоCR за рахунок проведенни на 

території міста профілактичних заходів по недопущенню зростанни ршбоїв, JlКИХ У пaroчному 

році зареєстровано 2 проти 3 - У 2007 році, менше зареєстровано ТJDККИX тinесних ушкоджень 
(1 проти 3), rpабежів (18 проти 21), крадіжок особистого майна 20 проти 65 - У 2007 р., 
незаконних заволодінь транспортними засобaмll 9 проти 11 - 2007 р., крадіжок з квартир 13 

проти 43 - 2007 року, не допущено зrвamyвань. 

ПорJIД з цим, у пaroчному році зроcnа кількість вбивств (1 - 2), 

Роботою спідчо - оперативної групи на місці події, робaroю всіх cnyжб Броварського 
МБ ГУМВС встановлені особи по 67 злочинах усіх ліній сnpимованощ у т.ч. по б4 ЗЛоЧинах 
зaraльно криміНIJIЬНОї СПРJIМованоcri, рШКРИI'ТJI 62.7%, з ИІІХ по 29 особливо ТJDКICИX та 
1'JDККиx злочииах, розкрИТI'JI -65.9% (це такі злочини RК УМllсне вбивство, крадіжкв, грао1Ж, 
розоlЙ, умисне знищенИR або пошкоджеНИR МайнІ, збyr наРКОТИЧНl1Х реЧОВIIн, зберігаини 

наркотичних речовин та ін.) 
-Безпосередньо у розкритri злочинів npиймanи уча~ npаціВНlIJQI карного ршшуку - у 

18 випадках _ 26.8% , працівники БНОН - 7 - 10.4% ,CJIIДcтвa - 3 (4.4%), ДІМ - 16 - 23,8% , 

патрульна служба - 3 - 4,4% • 

П б З8JIишаЄТЬCJ1 РОЗКРИI'ТJI незакоННl1Х заволодінь транСПОртнИМІI ро iJlемним питанНRМ • 
за б 9 

.... НУ рОЗКРІІТО - 4 - 44.4 %. Повернyro влаСНlIКІМ 4 ОДlfНИЦ1 
СО амн, З -х зареєcrpов8П"-

автотранспорту. •• 
• крадіжок. Проблемою є те, що ПОВIДОМJJеННR про крадІЖКУ з 

Не розкрип 4 квартирнИХ • -
тривалий час тCJIJI моме1У u CKOЄННJl, ЩО ускладнює 

квартири було зроблено через • • 
вtn'aНоВiJleнИR МОЖJIИВИХ очевидців, свідків, вИJI)"IеНИR CJIIДIB ЗЛОЧltнy. 

итaнИRМ Є попередженНR та РОЗКРИI'ТJI грабежів на ВУЛИЦRX 
• Ще одним проблемним п ошьні телефОНІ" та особll по RКИX зачаcry звертаютьCR до 

r.ttщ де предметом поcиraнИR є МО 



авС через 2 - З,а то і 4 дні піcnи СКОЄНIUI rp б 2 
даН11Х зnочинах. У поточному році здійсню а ежу, що дуЖе YCКJIIДHIOЄ ПОдaJJьшу роботу по 

ВВJlIIСИ таКОЖ пограбva • 
«Кара,,) та ІШ ссБaIW), «Чесний nомб . J-анНR ювe.mрного маraзlSНУ 

арД», «КРСДIП1fа сnшкВ» -
прО80ДJIТЬСИ опеРlТІlвні міРОПРllємcrва - по иКlІХ на данІІІІ час 

44 4 OL по РОЗКРlrmo даНІIХ ЗnОЧllнів. З 18 грабежів РОЗКРlrro 8 
що CКJIвдaє . 70. 

Всього за тр" місиці СВ Броварс:.к МВ ГУМ • •. ого ВС pOJc:JIlД)'Вalli IСрllаlіllвл.ні 
справ.. по 88 еmзодах, ВІДСОТОк РОЗКРIП7JI CКJIaB 69 ЗО.l • • , 70, З НІІХ зaranьно КРllМlнanьноі 
спрямованоcn - 81, ут. Ч. ТJlЖКИХ та особnllВО ТRЖКІІХ - 29 (76 ЗО.l бп· 74 70.1) Р 

• t 70, ПО О аcn - ,70. азом з 

ТlIМ CJIIДЧИМІІ за квартал поточного року закінчено 54 крllмінanЬНІIХ справ. 
- з них направлено до суду - 50 

- за квартал порушено та прийнRТQ до проваджеННR - 117 КС 

ЗВПІІШОК становить на 1.04.08 р. - 9З справи 

- з особою - 39 

- без особи - 54 

Однією з най6олючіШІІХ про6лем нашого суc:nіл.с:тва є про6леаlа наркоманії. 

ВідділеННJIМ боротьби з незаконним обігом наркanlЧНJIХ речОВllН Броварського мо ГУ 

поcriйно проводитьCR робота по профілактиці та ВИRвленню ЗnОЧllнів пов'изаних з 

наркотичними речовинами. Одним із основних нanpимків роботи - є робara з нacenенним . 
Допомоry в отриманні інформації про збyrчиків наркотиків та мїcЦR збyry надає Броварська 

міська адмініcrpацїи за ЛISстами икоі провоДИТЬCJI безпосерсдни робота. 

За даними фaxraми порушено 19 кримінальних справ . 

- у т.ч. 4 фапи з6уту наркотичних засобів Проведено 2 оперативні закупки. 

- за ст.З09 кк - IS (незаконне виробництво, виготовленНR, ПРIIДбaини, зберіraнни ) 

h He:laICOHHOro o6iry ВlIJI)'Чено : 

- 2 тисичі 490 пirynок трамадопу, 

- 30.5 Ір. маріхуани. 

- 2.9722 Ір. опію ацeтиnьоввного• 

- 4.З21 Ір.-прекурсорів. 

- 0.0729 Ір. метвдону 

На б •• знахОnlrrьcR 125 осіб з ДЇВl1l030M «Наркоманів, та 23 особll, ЩО 
О тку у ЛlКaРJl HapKonora ІМ • I"VY._ . . хворих токсикоманією - 3. А всього на обліку перебуває 151 

V<ЧU&DНІ дО вживaннJI наркотиКІВ, 

ОСОБІ, з них 1 неповнолітній. 
_ ••• БНОН Броварського МВ ГУМВС В провадженні знаходитьCR 

на дании час у ВІДДІЛенНІ • 
кумеU'IVRВННИ наркозбуввльИlIКІВ. ще 5 матеріалів за JlКИМИ провоДИТЬСЯ дО ' •• J-

ее ж таки Heдocraтньo ПРОВОДlrrьCR робота ПО ВRкpИ'lТlO 
Зважаючи на вищевикладене в бі "'"'ІІМВННИ місць ДJIJI незаконного 

Ф • НJI иарКOТJlЧНИХ засо 18, J • r 
ВІаіВ CXИJIJIИИJI до вживав _ • від збyry наркОТИЧИІtX засобів, та в першу черry 

ВЖИвВННJI наркотиків, леraniзaцu дохОДІВ о. 
ВИRвnенНJI каналів Н8ДХоджеИНJI наРКarllКЇВ на териraрua МSCТL 



ы9оl:ерrдиьоo в кaїnli 1\1· " • IСИЦI 2008 ро 3 
:J8IСУП1ВJIЮ ВКОЮ задокумеНТовано ку ВЖе було npOBeдellO 1 опе • ОДІІІІ факт б pa'l1lBII)' 
nцeТJfЛьоваllОro 00110 на суму 270) :І yry IlаРКОnIЧIIО" 

б rpH. та 2 фаnl б • • ре"ОВIIІIII ( 
Ісе потре ує довгої і КРОпіткої роб :І eplrallllR IlаРКOnIЧllОЇ реЧОВllНl1 

б Onl, Ilе ]а о • а це 
np08eдeHOIO ро отою була ПОРушеІІа It"n" ~ІІИ - два Дllі, щоб ПОТЇАІ за веіао 

б -... IIМIIIВЛьна епра 
реЧО8НІІІІ ула ПРlIТRпryта до відповїдалы�ості.. ва та особа, що ]буває IlаРКОТllllllі 

ВїддшевllRМ СКМСД Брова 
" реькоro МВ ГУМВС 

профшaкrики ЗJlОЧIІННОcri серед непо ... npoвоДlП'ЬCR poбara ЩОДО 
внoлrrнlX, JlJO оо • 

правопорушень, ВИХОВ)'lOТЬCR В нeбnaroн·" _ tльНl до ВЧlfНенНJI зnочшdв та 
lД1иних QM'JIX ОСН 

ЗН8ХОдиrьcR на вулищ ніКИМ і ніЧИМ не звй . овна Маса неповнo.ninIЇx у вшьНlIЇІ час 
із cnyжбaми Броварськоro Міськвиконкому ltJIТ'8. що породжуЄ неповнo.ninпo ЗnОЧlfНніcrь. CninьHO 
та ПрОВIІХ зВDiв розташованих на територ'" пр~воARТЬCJI perfДIl по перевірці комn'юrepНIIХ кny5їB 

11 М1Щ ВИВЧlJJIlСЬ ум 
проводиnась профілактична робота з t:._ бо ОВІІ nPOЖlIВIННJI неповнonindx, 

\НІПаК8Ми а особамl~ що - " 
резуnЬТВnI • ІХ 38М11IJIIOТЬ, що дає своі ПОЗИnDНЇ 

По відношеНlПO ДО батьків JlJO" не ~a~. 
t .-nm8lOТЬCR ВИХОВIННJIМ - " .. 

uьoro були складені a"MuЇ· СВОІХ дn'ell чи YXRJIJIIOТЬCR від 
• _"uп&CIparивfD ПРОТОКОJlII та останніх • " 

вiдnовідапьноcri : прИl'JlПlYlO до адмІНІСТРZПІВноі 

- по сг.l84 ч.l КУnAП - було прИJ'JImyrD S осіб 

- по сг.l84 ч.З І<УПАП - 2 особи 

- по сг.184 ч.4 КУпАП - 1 особу 

За збepiraнвя наркотиків: 

- по сг.44 КУnAП - 1 ніл 

ПроведеНІІМИ кільовими рейдами по ВИJlВЛеннІО безпрИІульних неповнonindx, JПCi ЗlПucmf 
безвіcri, працівниками СКМСД було розшукано 2 особи неповнOJJiтвix. 

Винесено S офіційних попереджень про нacиnьcrво в сім'ї стосовно віл 

на обпіку перебуває ЗО сімей, де 47 дireй проживaюrь у НecDpИJП'JJИВIIХ умовах. З такими 
сім'Jlми поcriйно. спільно з сен провоДRТЬCJI npoфi.пaxmчнi захода 

В порївНJIИНЇ з минулим роком. за 3 міснці п.р. на териroрі м.Бровари ВЧllНено нenОВНOЛЇ'rнiмII та 
за іх участо 2 ЗlJочнни, що менше ніж за ашшоriчний період минулого року. ( ст. 121 КІС - 1 ; ст.18б 
кк - 1 ; сг. З09 кк - 1) ПРОlКЩеними профшВJmIЧIIИМИ З8Х0ДІМІ1 серед неповнолimix 

недОпущено СХОЄIПUI ними крвдїжо1t. В 2007 р. - 2 

По лівії екоиоміlCll заpeєcrpовано 18 злочинів. з Н'ІХ лише 4 особтDО ТJIЖIaIХ та 
'DDIacиx, у Т. ч. 2 хабарництва В відношенні праціВНlllса OCBЇnI та працівНl1D БЦ 1 розкрaдaRIUI 

У особливо ВІШИКИХ розмірах. 

ДїnЬИНЧИІIМII інспекторами Броварськоro мо ГУМВС також ПРОВОДИJlась певна 
Робота по npофїлlUCl'ИЦЇ та попереджemuo ЗЛОЧlfНЇв прanl rpoмaдRН. зокрема крадіжок з 
квартир громaдJЩ під час пої здійСIUOВ8JJ'ІСЬ ЗУC'I]Jїчі З мешК8JЩJIМI1 будинкіВ та проводились 
бесіди, ЩОДО організаціі охорони під'їздів та постанОВКlI житла під охорону. Спільно з 
nPедcraвниками громадськоc'li провоДlП1aCJl скриті JJa11JYЛІОвaнRJI ВУЛIIЦЬ міста З метою 
запобігавllJf тaxoro Виду злочинів JII( rpaбежі. 

ПрOТJlГOМ першого кварталу 2008 року ДІМ Броварського МВ ГУМВС було особисто 

Р03КРИТО 18 злочинів. 



.. складено 336 адміністрапlВНIІХ ПРотоколі . 4 
в за РІЗНІІМІІ нanpJlМК&М11 ,.~_ _ . . 

-'~-vuВОI ДUUlЬHOC11 

_ ст.187КУпАП-18 

.. ст.173-2 КУпАП - 45 

.. cт.Sl КУпАП - 12 

на профілактичному обліку у СДІМ знахОДИТЬСJl 2403 особll. 
- ВДМЇHHaГJIJIДOBl1X - 28 

- раніше судІtмих - 343 

- формальщиків - З8 

- хронічних алкоголіків - 1118 

- осіб, що вчинили насильство в сім'ї - 205 

- наркоманів - 301 

- батьків, Jlкі неraтивно ВIШИВ8ІОТЬ на вихованНJI дітей - 144 

- засуджених з іспитовим строком - 272 . 

На виконlННJI вимог Броварського Міськвиконкому по ліквідації cn!ХЇйної торпвni на 

терlrroрії м.Бровари особовим спадом ДІМ Броварськоro МБ ГУМВС поcriйко провоДRТЬCJI 

заходи СПРJlМОВані на перевірку місць стихійноі торпвni та ПРИТJIгненНJI правопорушників до 

відповідальності. 

Так за перший квартал п.р. за порушенНJI правИJI торriвлі до адміністративної відповідlJlЬНОСТЇ 

nPИТJlГllYТO: 

- cт.lS9 КУnAП Украіни - З4 особи 

- ст.160 КУnAП Украіни - 32 особи 

3адокумеІПОВІНО 7 фактів торпвni коmpофактною продукцією ( ДВД ДИСК&МІt ), ВWIyЧено 540 

дисків., по JIКИX приймаЄТЬCJI рішенНJI про порушенНJI крИМЇНlJIьноі справll. 

ВИJIIШено 2 злочини пов'JlЗані з незаконним обіroм наркотиків. 

Крім того на території міста з метою попереджень та рОЗКРlrrnr ЗЛОЧlпdв на ПРOТJl3і 
кварталу проводились, а окремі провоДJIТЬCJI і на дaнllЙ час cni,цyючі оперln'ИВно -

npофілВJmlЧНi відпрацюВВННJI і операції : 

:N!п\п Найменувавнв операції Підc:raва проведеНRJI Термін Відповід 

проведенНJI .служби 

1. Цільова оперативно - Вказівка МВС від 1.02-10.05.2008 УГБ 

профілактична операців 14.01.08.N! 35 

«Первоцвї1» Вказівка ГУ від 

4.02.081&161260 
І-.. 

МВС від 1.03 1.04.08 р. УГБ 
2. МїCJIЧНИК доброві.пьноі здачі 

Вказівка 
26.02.081&10/4-1339 

зброї 



3. 

4. 

S. 

б. 

Телетайпограма ГУ 
від 28.02.08 .N!16/501 

Цільова опеРа11IВНО РОЗпорядження 24.03 _ 4.04.2008 

профілВJmlЧна операція МВС від 21.03.08 Н9 
<сАвтоМОDШЬ)) 287 

Вказівка ГУ від 

24.03.08 Н! 84 

ПроведенНJI оперативно -
профілактичних Заходів на 

теРlпоріі облаm 

Вказівка МВС від 14.01.08 

9.01.09. N!2 особлllВОro 

розпоряджеННR 

до УДАІ 

Цільове відпрацювання по 

.пініі боротьби З економічною 

зnочинніcno в сфері 

земельних ВІДносин 

ДорученНR Міністра 14.01.2008 - до удсБЕЗ 
внyrpішніх 

Луценка Ю.В. 

справ особтlВОro 

розпорндженНR 

ПроведенНJI профілактичних РозпорнджеННR 5.02 - 5.05.2008 

заходів пов'язаних ІЗ МВС вІД 31.01.08 

BїдвiдyвaннJJM помешкань .N!98 

громадин Вказівка ГУ .N! 44від 

14.02.08 р. 
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7. ПроведеННJI вiдnpацювaнНR Вказівка ГУ вІД лютий - берc:sень УДСБЕЗ 

8. 

9. 

10. 

11 . ... 

суб'єпів господарюванНJl, які 27.02.08 р. N! 54 2008 р. 

здійСIDOЮТЬ дUшьність У сфері 
грального DJЗНесу на території 

області 

Орraнiзаціи проведенНR Вказівка ГУ від 27.02.08 - дО УГБ, УДАІ 

Заходів СПРJIМованих на 27.02.08 р. N! 59 особлllВОro 
, 
покращеННJI благоустрою 

розпорндженНR 

населених пунюів 
від 13 20.03.08 р. ВІ1РФО ПроведеННJI адміністративно Вказівка ІУ 

_ профілaкrичиоro 13.03.08 р . .N! 76 

вiдnpацюванНJI місць 
компaxrноro проXOlВаивв 

іноземних 

громадин 

заробітчан. 

громадин 

УкраїНИ 

та 

ПроведенНJI реіідів, щодо 

ВИRВnеННJI безпритуЛЬНИХ 

дітей, неповнолітніх жебраків. 
Бродвг, niдniткi _ JПCЇ 
З8ЙмaюrьCR проC1'И'JYЦlЄЮ, 

перебувaюrь у розшуку-

ПроведеННJI npофілаtmlЧНИХ 

Teneтaiinoгpaмa 22 30.03.08 р. ВКМСД 

МВС від 20.03.08 .N! 
4S40/єa вказівка ХУ 
від 24.03.08 .N!24/128 

вказівка ГУ від У нерестовий УГБ 



,-- заходів, щодо боporьбll З 18.03.08.N! 80 період 2008 року 
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. 
браконЬЄРcrвом та ІНШИМИ 

порушеННЯМl1 праВИJ1 

рибальства - забезпечення 12. Про охорони Вказівка fY 
. 

Квітень, ВІД J1llПень УГБ,УДСО, 

правопорядку в МІСЦЯХ 19.03.08.N! 82 2008 року. ВКМСд. 
проведенНJI тectyIIaHНR на УБОЗ. 
території міста УКР, 

УДСБЕЗ. 

окрім того до Броварського МБ fYМВC надіЙШJ10 IS2 звернення громадкн з НІІХ ISI 
ЗВJIВІ, 148 поuпоЮ, 4 під час особиcrого прийому за якими працівникамll міськвідділу БУЛIІ 

проведені перевірщ здійснені зустрічі з заявниками, надані відповіді на кожне звернеRНR. 

АвaniзyюЧІ! дані цифри можна сказатн, що у порівнянні з аналоriчним періодом М'IНУЛОro року 

звернень ЗDШЬШИJlОСЬ на 1 О %. ( у 2007 р. - 137 ) 

Із О1рIWIJIИX звернень задОВОJ1ено - 47, відмовлено - о. 

Вl!рішено позитивно - 103 зверненнR, надані роз'яснення по - 4 

Нanp8ВJIено за належніС'ПО - S заяв та 2 скарги. 

Звернень щодо дій або безДЇRJIЬНОcri працівників міліції - 1 

ВЗJIТO на контропь гумвс - 2 звернення. 
під час розгляду звернень працівниками Броварського МБ порушень Законів Украін •• 

«Про звернення ГPOM8ДJIН». «Про статус народного депyraтa УкраіНІ!». а також термінів 
розглвду не допущено. 

Проаналізувавши наявні дані оперативно-службової ДЇJUIЬHOcтї, на квітень п.р. 
міськвідділом намічені конкретні заходи щодо активізаціі роБOnI з розкр.rmI ЗЛОЧJ. 
насамперед майнової спримованоcri: грабежів, крадіжок з квартир. незакОННl1Х заволодінь 
транспортними засобами. 

Броварський МБ гумвс УкраіНИ 
в Київській обnаcri. 
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