
ПРОЕКТ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про хід виконання «Програми залучення інвестицій 
та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари 
на 2009-201 Ір.р.» у 2010 році 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської 
ради про хід виконання «Програми залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в м.Бровари на 2009-201 Ір.р.» у 2010 році, 
керуючись ст.26 п.22 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Інформацію про хід виконання «Програми залучення інвестицій 
та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2009-2011р.р.» у 
2010 році взяти до відома (додається). 

2. Управлінням, відділам та службам Броварської міської ради 
забезпечити безумовне виконання заходів Програми. 

3. Управлінню економіки здійснювати постійний контроль за 
виконанням даної Програми. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Міський голова ІЛ. Сапожко 



ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ "ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В М. БРОВАРИ НА 2009-
2011 РОКИ» У 2010 РОЦІ 

З метою забезпечення реалізації у м.Бровари державноГ політики щодо 
збільшення надходжень інвестицій у розвиток економіки рішенням Броварської 
міської ради від 28.05.09 за №1134-63-05 затверджено і діє «Проірама 
залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 
2009-2011 роки». 

Фінансова криза в Україні, що розпочалась наприкінці 2008 року, значно 
вплинула на результати розвитку інвестиційної діяльності в нашому місті. 
Багато підприємств були вимушені призупинити реалізацію інвестиційних 
проектів. У 2010 році інвестиції в основний капітал склали лише 303,625 
млн.ірн., при цьому у порівнянні з 2009 роком скоротились удвічі. Серед 
чинників, які призвели до зменшення обсягів інвестицій в основний капітал: 
припинення кредитування підприємств (в т.ч. підприємств будівельної галузі) 
та іпотечного кредитування на будівництво житла, зменшення реальних 
доходів населення. Починаючи з І кварталу 2010 року, до обсягів капітальних 
інвестицій та інвестицій в основний капітал не включається сума податку на 
додану вартість, що врахована в ціні придбання активів. 

На завершальній стадії будівництва знаходиться ряд інвестиційних 
проектів, акта готовності об'єктів яких погодженні рішеннями виконкому у 
2009-2010 роках, але на які ще немає сертифікатів відповідності, серед них: 
підприємство з виробництва дрібнорозмірних стінових будівельних матеріалів 
по б.Незалежності,28-а (II, III черги) (ТОВ «Орієнтир-Буделемент»); котеджна 
забудова з елементами благоустрою (І черга) по вул.В.Симоненка-Собор'на в IV 
житловому районі, м.Бровари (ТОВ «Броварський ДБК «Меркурій»). Від їх 
реалізації до обсягів інвестицій в основний капітал очікувалось залучити за 
оперативними даними понад 430 млн.грн. 

Динаміка росту обсягів інвестицій в основний капітал (у млн.грн.) 

При цьому інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування по 
місту у 2010 році становлять: 
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- кошти державного бюджету - 16,058 млн. гри., у 2009 році кошти з 
державного бюджету становили лише 0,134 млн. грн.; 

- кошти місцевого бюджету - 18,281 млн. грн., що на 5,130 млн. грн. 
більше, ніж попереднього року; 

- власні кошти підприємств та організацій зменшились утричі (або на 
166,238 млнлрн.) у порівнянні з 2009 роком і склали 79,762 млн.грн.; 

- кредити банків та інших позик зменшились майже у 5 разів порівняно 
з попереднім роком (або на 268,351 млн. грн.) і склали 68,124 млн. грн.; 

- кошти іноземних інвесторів - 19,487 млн. грн. у 2010 році, що у 1,5 
рази менше, ніж у 2009 році (або на 10,750 млн.грн.); 

- кошти населення на будівництво власних квартир зменшились на 
1,074 млн.грн. у порівнянні з попереднім роком і склали 19,979 млн.ірн.; 

- кошти населення на житлове будівництво - 80,206 млн.грн.; 
- інші джерела фінансування - 1,728 млн.грн. 
У 2010 році у місті Бровари завершено реалізацію ЗО інвестиційних 

проектів, загальною вартістю 272,756 млн.грн., серед них: 
- у промисловості - 4 інвестиційні проекти загальною вартістю 64,261 

млн. грн.: будівництво промислово-логістичного комплексу по вул. 
Підприємницькій, 9, І черга будівництва , І пусковий комплекс, створено 330 
робочих місць (ТОВ «Основа», підпр. з французькими інвестиціями)); 
реконструкція та розширення складу-ангару для переробки пшениці 
потужністю 10 тис.тонн по вул. Красовського, 18-а, створено 38 робочих місць 
(ТОВ «Зернопереробний комплекс»); будівництво виробничо-технологічної 
бази з виготовлення металоконструкцій та складування товарів народного 
вжитку по вул. Підприємницькій, 22, створено 80 робочих місць (ТОВ «ЗАТ 
Бнергоприлад»); реконструкція з розширенням майнового комплексу по 
б.Незалежності, 18-а, створено 3 робочі місця (ТОВ НУНВФ «Бровафарма»); 

- у житловому будівництві - 13 інвестиційних проектів загальною 
вартістю 118,655 млн. грн.: будівництво багатоквартирного соціального 
будинку по вул. Красовського, 8-6, П та Ш пускові комплекси (секція Б - 84 
квартири, секція В - 107 квартир) (ВКБ Броварської міської ради), будівництво 
багатоквартирного ж/будинку по вул. Черняховського, 11-г (ТОВ «Броварський 
заводобудівельний комбінат») та 10 індивідуальних житлових будинків; 

- у сфері логістики і транспортного обслуговування - 1 інвестиційний 
проект загальною вартістю 66,054 млн. грн.: будівництво офісно-складського 
комплексу ТОВ «Пері Україна» по вул. Об'їзна дорога, 60, створено 150 
робочих місць (ТОВ «Пері Україна», підпр. з польськими та німецькими 
інвестиціями); 

- у соціальній сфері - 1 інвестиційний проект загальною вартістю 3,299 
млн. грн.: будівництво гуртожитку для персоналу «Аквапарк» по вул. Київська, 
316 (ТОВ «Продагросервіс», підпр. з британськими та кіпрськими 
інвестиціями); 

- у сфері торгівлі та побутового обслуговування - 11 інвестиційних 
проектів загальною вартістю 20,487 млн. грн.: реконструкції квартир під З 
аптеки по вул. Короленка, 68 та вул. М. Грушевського, 15; науково-практичний 
центр нейрореабілітації в багатоквартирному житловому будинку по 
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в.Кирпоноса, 7-а (ТОВ «НПЦН «Нодус»); реконструкція з розширенням 
нежитлової будівлі під торгівельно-виставковий павільйон по 
вул.Красовського,16, створено 200 робочих місць (ТОВ «Пелікан»); 
реконструкція АТС-4 по вул. Кірова, 2 (Обласна філія ВАТ «Укртелеком») та 
інші. 

Реалізовані інвестиційні проекти забезпечили поліпшення житлових умов 
мешканців міста, насичення споживчого ринку та ринку послуг. В результаті їх 
впровадження було створено 871 робоче місце. 

У 2010 році розпочато реалізацію 33 інвестиційних проектів орієнтовною 
загальною вартістю 76,919 млн.грн., при цьому планується створити 711 
робочих місць, серед них: 

- у промисловості - 11 інвестиційних проектів: будівництво бетонного 
вузла по в.Металургів,2 (ТОВ «Бровсервіс»); заводу з виробнищва 
лакофарбових матеріалів на водній основі в р-ні розміщення КП «КЗАБК» 
(ТОВ «ТД «Композит-Сервіс»); виробничо-складського комплексу на Об'їзній 
дорозі (ТОВ «Текко-Київ») та інш.; 

- у сфері логістики та транспортного обслуговування - 2 інвестиційні 
проекти: будівництво станції технічного обслуговування по б.Незалежності, в 
районі Промвузла (ФОП Жураковський В.О.) та автостоянки по в.Чкалова, в р-
ні кінцевої зупинки маршрутки №411 (ФОП Хаєрланамова Н.Ф.); 

-у соціальній сфері-А інвестиційні проекти: будівництво церкви-каплиці 
по б.Незалежності, в р-ні пішохідного бульвару (Трьохсвятительська парафія 
Української Греко-Католицької церкви); реконструкція з розширенням частини 
лазнепрального комбінату під готель по вул.Гагаріна,5/2 (ФОП Заболотний 
В.М.), реконструкція частини нежитлової будівлі під мотель по вул. 
Київській,326 (ФОП Красний В.О.)» капітальний ремонт будівель, споруд та 
технічне переобладнання котельні по вул.Шевченка,14 (Центральна районна 
лікарня); 

- у сфері торгівлі та побутового обслуговування - 12 інвестиційних 
проектів: будівництво ресторанного комплексу по в.П.Чубинського, в р-ні 
перетину з пр.П.Чубинського (ТОВ «Ресторан «Орхідея»); прокладання 
волоконно-оптичного кабелю на ділянці м.Бровари т/к №1015 по в.Київській, 
Чапаєва (ТОВ «Інфопаритет») та інші. 

Станом на 01.01.2011 р. у м.Бровари зареєстровано 129 підприємств з 
іноземними засновниками. За статистичними даними обсяг прямих іноземних 
інвестицій у 2010 році збільшився на 5664,5 тис.дол. СІЛА і склав 159581,9 
тис.дол. СІЛА або 103,7% до початку року. В регіональній структурі прямих 
іноземних інвестицій в економіку області місто Бровари займає третє місце 
(10,0%) (після Броварського району - 31,0% та Києво-Святошинського району 
- 11,1%). При цьому на душу населення припадає 1683 дол. СІЛА, проти 935 
дол. СІЛА по в середньому області. 
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Обсяг прямих іноземних інвестицій (у тис. дол. США) 
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Обсяг іноземних інвестицій на душу населення у 2010 році (у дол. США) 

У 2010 році ТОВ «Квартал79» стало підприємством зі 100% кіпрськими 
інвестиціями та ТОВ «Авангардбудсервіс» - зі 100% інвестиціями з Російської 
Федерації, основними видами діяльності яких стануть будівництво споруд, 
монтаж металевих конструкцій, оренда будівельної техніки з оператором, 
оптова торгівля будівельними матеріалами, діяльність у сфері інжинірингу. 

4 підприємства з іноземним капіталом перейшли до інших регіонів 
України, а саме: ТОВ «Стар Авто Сервіс» до Миколаївської області, ТОВ 
«Вєлєс Капітал», АТ «Київшляхбуд» та ТОВ «УТК» до міста Києва; ТОВ 
«Курорт «Сонячна поляна» було ліквідовано. На 2 підприємствах: ТОВ 
«Міратекс МР» та ТОВ «Фаворит ЛТД» засновниками стали резиденти 
України. 

На виконання заходів з реалізації даної Програми у 2010 році відбулось б 
аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок, надано в оренду 8 
земельних ділянок загальною площею 0,7220 га для здійснення 
підприємницької діяльності. 

З метою вдосконалення та спрощення процедури отримання дозвільних 
документів для суб'єктів господарювання, а також забезпечення їх необхідною 
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інформацією щодо здійснення підприємницької діяльності функціонує 
Дозвільний центр. Організація проходження дозвільно-погоджувальних 
процедур та надання консультаційно-інформаційних послуг у Дозвільному 
центрі забезпечується за рахунок матеріально-технічних та фінансових ресурсів 
Броварської міської ради. У 2010 році до Дозвільного центру надійшло 495 
звернень суб'єктів господарювання, видано 293 документи та надано 132 
обгрунтовані відмови. 

З метою пошуку потенційних партнерів броварські підприємства у 2010 
році брали участь у проведенні міжнародних заходів, а саме: міжнародна 
виставка «Туркменагро», м. Ашхабад, Туркменістан, лютий; виставка 
сільського господарства, Узбекистан, 24-26.03.10; «Інтерфуд», м.Астана, 
Казахстан, 28-30.04.10; «Агріхорт», м.Баку, Азербарджан (учасник- ТОВ 
«Бровафарма»), міжнародна виставка «Акватерм-2010», м.Київ, 12.05-15.05.10 
(учасники - ЗАТ «Броварський завод пластмас» та СП «Бротеп-Еко»), 
Міжнародна спеціалізована виставка «Шкіра, взуття і хутро. ЬеаіЬег апсі зЬоез», 
26.01-29.01.10, 20-23.07.10, міСиїв (учасник - ПП «Каман»), Міжнародна 
виставка «Металургія-2010», м.Донецьк (учасник - СП «Бротеп-Еко») та інші. 

На сайті Броварської міської ради діє веб-сторінка «На допомогу 
інвесторам», де розміщується і постійно оновлюється інформація щодо 
проведення Всеукраїнських та міжнародних заходів з питань 
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. 

З метою пошуку потенційних партнерів та покращення інноваційно-
інвестиційного клімату підприємствам міста пропонувалось взяти участь у 
наступних заходах: міжнародна будівельна виставка «ВІГОМА 2010», 
м.Познань, Польща, 19-22.01.10; міжнародна виставка інвестицій, нерухомості, 
фінансів «ІігЬіз іпуєзї 2010» та міжнародна виставка водного господарства та 
екології «^АТЕМУІ 2010», м.Брно, Чехія, 25-27.05.10; українсько-польський 
економічний форум, м.Варшава, Польща, 26-28.05.10; 9-а Міжнародна виставка 
міжрегіональної і зовнішньоекономічної співпраці «Східна брама України», 
мЛуганськ, 2-4.06.10; українсько-канадський бізнес-форум. м.Едмонтон, 
провінція Альберта, Канада, 10-14.06.10; VI Всеукраїнський конкурс «Кращий 
вітчизняний товар 2010 року», 17-20.08.10 та інші. 

Міським підприємствам пропонувалось розглянути можливість щодо 
встановлення співпраці з метою реалізації інвестиційних проектів із 
партнерами з АР Крим, бізнесменами України та Бразилії за сприяння Групи 
«Українсько-Бразильський Консалтинг», а також з РУП «Гомельський 
ливарний завод «Центроліт», Республіка Білорусь. 

9 вересня 2010 року представники міста Бровари взяли участь у роботі 
Інвестиційного форуму, який відбувся у м.Києві. 

На виготовлення інвестиційного паспорта міста англійською та 
українською мовами у ПІ кварталі 2010 року з міського бюджету було 
профінансовано 17 тис.грн., кошти освоєні повністю. Інвестиційний паспорт 
розміщений на сайті Броварської міської ради. 

У 2010 році під час перебування офіційних делегацій з Броварів в місті 
Сілламяе, Естонія, м.Фонтене-су-Буа, Франція, Слуцькому районі, Білорусь, 
Красницькому та Гнєзнинському повітах, Польща, з метою розвитку 
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партнерських зв'язків презентувались буклети щодо інвестиційних 
можливостей міста Бровари. 

Постійно оновлюється банк даних щодо звернень інвесторів, 
налагоджено моніторинг місцевого інвестиційного ринку, відповідно до якого 
відслідковуються етапи реалізації інвестиційних проектів. 

Щомісячно до Київської облдержадміністрації направляється інформація 
щодо проведення моніторингу відповідно до єдиної типової форми фіксації 
звернень інвесторів. 

При відборі інвестиційних проектів Інвестиційною радою надається 
пріоритет проектам, які передбачають впровадження наукоємних та 
імпортозамінюючих технологій та виготовлення інноваційної продукції. 

Виконавчий комітет, його управління, відділи та служби і в подальшому 
будуть спрямовувати свою діяльність на виконання заходів щодо залучення 
інвестицій для розвитку економічного потенціалу м.Бровари. 

Начальник управління економіки 


