
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження 

Положення про порядок реєстрації об'єктів інвестування 

в новій редакції 

Проект 

Керуючись ст. 9 та ст. 13 Закону України «Про засаДІі державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до 

Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

з метою єдиного обліку інформації щодо інвесторів та об'єктів 

інвестування, своєчасного, достовірного інформування громадськості, 

враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань 

розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, а, також, з питань соціально - економічного 

та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін Броварська міська 

рада 

ВИРІшила 

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації об' єктів інвесуування 

в новій редакції ( додається). 

2. Дане Положення набирає чинності з моменту його оприлюднення в засобах 

масової інформації. 

3. Директору кп <<Бровариінвеcrбуд» Сдобняковій КБ. розмістиш дане рішення в 

засобах масової інформації у визначений чинним законодавством термін. 

4. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови 

Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від « __ }} _____ _ 
N2 _______ _ 



Положення 

Додаток 1 до рішення 
Броварської міської ради 
від ________ _ 
заN2 _______ __ 

про порядок реєстрації об' єктів інвестування 

1. Положення про порядок реєстрації об'єктів інвестування (надалі -
Положення) розроблено відповідно до Законів України <<Про 
інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діЯЛЬНОСТІ», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про інвестиційну 
раду міста, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 25.07.2006 року за N2333, інших 
нормативних актів в галузі інвестиційної діяльності та містобудування. 

2. Положення визначає порядок подання документів, Їх розгляду та 
здійснення реєстрації об'єктів інвестування на території міста Бровари. 

3. Об'єктами інвестування згідно з цим Положенням є земельні ділянки, які 
належать територіальній громаді міста та рішенням Броварської міської 
ради включені до переліку земельних ділянок для продажу права оренди 
на земельних торгах, об'єкти містобудування (будинки, будівлі, 
споруди будь - якого призначення, Їх комплекси, лінійні об'єкти 
інженерно транспортної інфраструктури, тимчасові споруди), 
призначені для будівництва, реконструкції, капітального ремонту, 
розширення та технічного переоснащення. 

4. Інвестором визнається особа, яка має у власності користуванні 
земельну ділянку або об'єкт містобудування чи має намір Їх отримати з 
метою проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту або 
розширення та технічного переоснащення об'єктів містобудування за 
власні чи залучені кошти власними силами або із залученням третіх осіб. 

5. Реєстрація об'єктів інвестування ЗДІИснюється комунальним 
підприємством Броварської міської ради «Бровариінвестбуд» (далі -
орган реєстрації). 

6. Для проведення реєстраЦl1 об'єктів інвестування інвестор або 
уповноважена ним особа в установленому порядку (далі - Заявник) подає 
органу реєстрації такі документи: 

заяву (Додаток 1 до Положення) з інформацією про досвід діяльності 
заявника; 

копію свідоцтва про державну реєстрацію інвестора (для фізичної 
особи не суб'єкта підприємницької діяльності - копію паспорта); 
копію правовстановлюючого документа на земельну ділянку 
(державного акту, договору оренди), або документа, який 
підтверджує згоду власника земельної ділянки на ії забудову ( крlМ 
земельних ділянок, які рішенням Броварської міської ради включені 
до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 
земельних торгах). 
копію правовстановлюючого документа на об'єкт нерухомого майна, 
розташований на земельній ділянці (в разі наявності такого об'єкту); 

- довідку ДПІ про відсутність заборгованості зі сплати податків та 



зборів (тільки для юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів 
підприємницької діяльності); 

-документ, що свідчить про внесення заявником плати за розгляд та 
реєстрацію об'єкту інвестування. 

7. Орган реєстрації перевіряє комплектність поданих документів та 
фіксує дату надходження документів у журналі реєстрації об'єктів 
інвестування (Додаток 2 до Положення) під час прийняття документів 
від заявника, а в разі надходження документів поштою - не пізніше 
наступного робочого дня. В разі виявлення відсутності одного чи більше 
документів, передбачених пунктом 6 Положення орган реєстрації 
залишає документи без руху,про що повідомляє заявника за 
реквізитами, вказаними в заяві. 

8. В разі надходження всіх необхідних документів орган реєстрації 
протягом 5 (п'яти) робочих днів перевіряє достовірність 
зазначеної в документах інформації, ті відповідність землевпорядній 
та містобудівній документації та приймає рішення про реєстрацію 
об'єкту інвестування або відмову в реєстрації. 

9. Підставами для відмови в реєстрації об'єкту інвестування можуть 

бути: 

недостовірність інформації в поданих заявником документах. 

10.про ухвалене рішення орган реєстрації інформує замовника не 
пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту ухвалення рішення шляхом 
надання витягу з реєстру інвестицій за формою (додаток 3 до цього 
Положення). ' 

10. Під?тавою реєстрації об'єкту інвестування є рішення інвестиційної 
ради МІста. 

11. Після проведення реєстрації об'єкту інвестування заявник (інвестор) 
зобов'язаний надавати органу реєстрації інформацію щодо змін, 
пов'язаних зі статусом об'єкту інвестування, а саме: 

затвердження проекту відведення земельної ділянки; 
рішення Броварської міської ради про надання земельної 
ділянки у власність чи у користування; 
отримання вихідних даних на об'єкт містобудування; 
затвердження проекту будівництва (реконструкції), або окремої 
стадії проекту (в разі двох- чи трьох стадійного проекту); 
отримання дозволу на виконання будівельних робіт; 
введення збудованого (реконструйованого) об'єкту 
інвестування в експлуатацію; 
державна реєстрація права власності на збудований 
(реконструйований) об'єкт інвестування; 
укладення договорів, безпосередньо пов'язаних з об'єктом 
інвестування (договори підряду, надання послуг, спільної 
діяльності, комісії, доручення, купівлі-продажу тощо). 



13. Інвестор зобов'язаний надавати органу реєстрації інформацію, 
передбачену пунктом 12 Положення протягом 5 (п'яти) робочих днів з 
моменту їі отримання. Надання інформації здійснюється інвестором 
особисто або шляхом надсилання заяви довільної з доданням копій 
відповідних документів. 

14. Орган реєстрації зобов'язаний вносити зміни до реестрацІИНИХ 
даних об'єкту інвестування не пізніше наступного робочого дня з 
моменту отримання відповідної інформації. 

15. Орган реєстрації скасовує рішення про реєстрацію об'єкта 
інвестування в наступних випадках: 

за заявою Інвестора; 

в разі виявлення, після проведення реєстрації, недостовірності 
поданої Інвестором інформації; 
в разі отримання інформацію про відмову Інвестору в затвердженні 
проекту відведення земельної ділянки, наданні земельної ділянки у 
власність чи користування, наданні дозволу на будівництво об'єкту 
містобудування, дозволу на виконання будівельних робіт; 

в разі припинення Інвестором діяльності, пов'язаної з об'єктом 
інвестування; 

в разі порушення Інвестором вимог пункту 12 Положення. 
за рішенням суду. 

16. Про скасування реєстрації об'єкта інвестування орган реєстраЦll 
повідомляє Інвестора та виконавчий комітет Броварської міської ради, 
який в свою чергу вживає заходів для призупинення інвестиційної 
діяльності щодо цього об'єкту. 

17. В разі усунення причин, які стали підставою для скасування 
рішення про реєстрацію об'єкта інвестування, реєстрація може бути 
поновлена. Поновлення реєстрації об'єкта інвестування проводиться в 
тому ж порядку, що й реєстрація об'єкта інвестування. 

18. Орган реєстрації зобов'язаний надавати інформацію про реєстраційні 
дані об'єкту інвестування на їх запит Інвестору, власнику земельної 
ділянки, на якій розташовано об'єкт інвестування, органаш місцевого 
самоврядування міста Бровари, правоохоронним органам, судовим 
органам та особам, які отримали право на частку в об'єкті інвестування 
згідно з поданими Інвестором документів на реєстрацію. 

19.Відмова в реєстрації об'єкту інвестування може бути оскаржена до 
суду в термін, передбачений чинним законодавством. 

20.За реєстрацію об'єкту інвестування та змін реєстраційних даних 
справляється плата в розмірі,відповідно до тарифів на послуги 
комунального підприємства «Бровариінвестбуд», затверджених 
рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради. 

Міський голова І.В.Сапожко 



Заява про реєстрацію об'єкта 

інвестування 

Додаток 1 до 
Положення, 

затвердженого 

рішенням 

Броварської міської 

ради 

від'--_____ _ 
за No ______ __ 

(повне найменування заявника, ідентифікаційний код чи номер) 

Просить зареєструвати об'єкт інвестування в місті Бровари. Інформація про 

об'єкт: 

1. Найменування об'єкту 

2. Вид інвестування 

(будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, рОЗр1Ирення та 

технічие переоснащення) 

3. Запланований строк завершення проекту 

4. Орієнтовна вартість проекту 

5. Інформація про досвід діяльності 

заявника: _________________________________ ___ 

Додатки (зазначати лише наявні додатки до заяви): 

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію. 

2. Копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку. 

3. Копія правовстановлюючого документа на об'єкт нерухомого майна, 



розташований на земельній ділянці. 

4. Довідка ДПІ про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів. 

5. Документ про внесення заявником плати за розгляд та реєстрацію об'єкту 

інвестування. 

(посада, підпис, прізвище та ініціали) 

М.п. 

Міський голова І.В.Сапожко 



МП! lllвеllсто 

n р 

Міський голова 

Журнал 

Додаток 2 до Положення, 
затвердженого рішенням 

Броварської міської ради 
від _______ _ 
за И2 _______ _ 

реєстрації 06' єктів інвесту'вання 

Адреса, Об'єкт Дата Мта Реєстрато Прuмітк 

М інвестуваll подання дата р а 

телефон ІІЯ документі реєстрац 

у в її 

інвестор 

а 

І.В.Сапожко 



ВИТЯГ з реєстру 

інвестицій 

Додаток З до Положення, 

затвердженого рішенням 

Броварської міської ради 
N2 ______ _ 
від, _______ _ 

Інвестор _________________________________ _ 

Об'єктінвестування _____________________________ __ 

N2 реєстраційної справи 

N2N2 записів в журналі реєстрації об'єктів інвестування ______________ _ 

Реєстраційна інформація щодо об'єкту інвестування: 

дані про земельну ділянку: 

дані про дозвільну документацію: 

дані про кошторисну документацію об'єкта з техніко - економічними показниками: ____ __ 

дані про введення об'єкту інвестування в експлуатацію: ______________ _ 

Дата формування витягу _______ _ 

(підпис реєстратора) (прізвище та ініціали реєстратора) 

мл. 

Міський голова І,.В.Сапожко 


