
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

г l 
Про затвердження "Програми залучення інвестицій 
та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари 

на 2007-2008 роки" 
На виконання Указу Президента України від 22.02.01 N!! 108/2001 "Про 

додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку 
України", доручення Прем'єр-міністра України від 11.03.01 N!! 777/1, Указу 
Президента України від 07.07.03 N!! 580/2003 "Про додаткові заходи щодо 
залучення іноземних інвестицій в економіку України", Указу Президента 
України від 28.10.05 N!! 1513/2005 "Про заходи щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні", Програми розвитку інвестиційної 
діяльності на 2002-2010 роки, затвердженої постановою КМУ від 28.12.2001 
N!! 180 1 та з метою забезпечення реалізації у м.Бровари державної політики 
щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку міста, 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 

ВИРІШИЛА: 

• ... f\ • 
1. Затвердити "Програму залучення ІнвеСТИЦІИ та 110mпmення 

інвестиційного клімату в м.Бровари на 2007-2008 роки", що додається. 
2. Управліншо містобудування та архітектури, земельному відділу, 
управліншо комунальної власності, інвестиційній раді міста щомісячно, до 05 
числа наступного за звітним місяця, надавати в управління економіки 
інформацію щодо звернень інвесторів з метою проведення моніторингу та 
своєчасного реагування на їх звернення. . . . 
3. Управліншо eKOHOM~ прово~~ти ВІДПОВІ~ роботу з KepIB~~ 
підприємств щодо розробки Інвести І проеКТІВ та сприяти подальШ1И ІХ 

реалізації. ~ '4. ра 1" іІ 
4. Контроль за виконанням [~. класти на постійну комісію з 
питань розвитку та благоус tfi) • них 'відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій. : '; 

Міський голова 

м.Бровари 

Biд.l!~~~ 
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В.О. Антоненко 
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юридичного відділу 

Начальник фінансового 
управління 

Начальник загального 
відцілу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою теРиторій, 
земельних відносин, аРхітектури, 
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І. ЗАГ АЛЬт ПОЛОЖЕННЯ 

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 
м.Бровари на 2007-2008 роки (далі - Програма) визначає комплекс заходів, 
спрямованих на створення сприятливих організаційно-економічних умов для 
збільшення надходжень, як внутріппrix, так і зовніппrix інвестицій в економіку 
міста, реалізацію інвестиційних проектів для більш ефективного використання 
її промислового, наукового та інтелектуального потенціалу. 

Учасниками Програми є Броварська міська рада та ії виконавчі органи, 
• • • • j} 

ПРОМИСЛОВІ, житлово-комуналЬНІ ПІДПРИЄМСТВа, ПІдприємства транспорту та 

с~ери послуг, бюджетні організації та суб'єкти підприємницької діяльності 
МІста. 

Кожним підприємством визначені свої інвестиційні проекти та зазначені 
джерела фінансування, які спрямовані на оновлення основних фондів, 
освоєння нових конкурентноспроможних видів продукції, збільшення обсягів 
виробництва. 

У рамках залучення інвестицій у місті у 2007-2008 роках пріоритетна 
увага приділятиметься розвитку будівельної галузі, модернізації промислових 
підприємств, покращешпо становища у комунальній сфері, транспортному 

обслуговуванні та соціальній сфері. 

п. МЕТА ТА ОСНОВІО ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є об' єднання зусиль депутатів Броварської міської 
ради, виконавчих органів ради, усіх зацікавлених підприємств, організацій та 
підприємств незалежно від форми власності у залученні інвестицій для 
зміцнення і розвитку соціально-економічного потенціалу міста Бровари, 
створенні нових робочих місць та підвищенні житrєвого рівня населення. 

Основними завданнями Програми є: 
- формування привабливого інвестиційного іміджу міста; 
- пропаганда· потеlЩійних . МОЖJIИВ~стей міських підпр~ємств. c~peд 

вітчизняних та іноземних 1НВесторш з метою залучення ІХ кamталш у 

соціально-економіЧНИЙ і культурний розвиток територіальної громади; 
_ створе:в:ня необхідних передумов для переоснащ~:в:ня та покращення 

технологічної та виробничої бази підприємств провідних галузей; 
- створе:в:ня умов для активізації інноваційно-інвестиційної "діяльності 

суб' єктів господарювання ; 
- підтримка власного виробника; . v • • 

розробка інвестиційних пропозИЦ!И T~ проеКТІВ, . . v 

впровадження енерго- та ресурс~зберmuoчих технолоnи; 
- розвиток малого та середньогО БІзнесу; . . 

залучення інвестицій в розвиток комунальних П1дприємств МІста. 
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ш.... ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВКЛАДЕННЯ 
ІВВЕСТИЦІ И Н их РЕСУРСш для ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА 

Найменування об' єкту та місце його Орієн- Інвестор Кількість 
знаходження товна створених 

вар- (збереже-
о 

них) ТІ СТЬ 

(млн. робочих 
грн.) 

. 
МІСЦЬ 

2 3 4 5 
І. ПРОМИСЛОВІСТЬ {, 

Придбання, монтаж та введення в дію 10,250 ЗАТ "Люмен" 195 
лінії металообробки та лінії порошко- (збер.р.м.) 
вого нанесення на металеві поверхні 

Часткова модернізація 
. 

2,950 АТВТ "Брова- 105 ДІЮЧИХ 

потужностей ри-молоко" (збер.р.м.) 

Створення спільної діяльності КЗJJl\tf 45,450 Казенний завод 972 
з ТОВ "ТІЖ "Велс" порошкової (збер.р.м.) 

металургії 

Виробничий комплекс з випуску 50,500 ВКК "Три 120 
заморожених напівфабрикатів ведмеді" 

Реконструкція виробничої бази по 2,623 СП "Основа 298 
вул. БудРОННОГО, 14-а Солсіф" (збер.р.М.) 

Реконструкція комплексу з вироб- 1,800 пп "Хїмпласт" ~\ 64 
ництва будівельних матеріалів по вул. 
БудРОННОГО, 14 
Реконструкція вагончику-будинку під 1,600 ТОВ "ВЇКНа-

цех механічної обробки металу та старт" 

збирання обладнання по вул. 

Металургїв,4 

Виробничий комплекс металоплас- 0,606 ПВП"БКС" 25 
тикових конструкцій по вул. Щолків-
ській 

Виробнича база по виготовлеmпo 4,200 ТОВ "ЗАТ 80 

металоконстрyxюdй по вул.Красов- Енергоприлад" 

ського 

Комплекс по вироб~вУ харчових 1,240 ТОВ "Укртех- ~ 70 

ПРОдУКТів по вул. Кутузова комплекс" . .. 6,565 ТОВ ''?v.IВCC'' 40 Розширення матеріально-теХНІЧНОl 
(збер.р.м.) бази підприємства 

. збільшення 1 

обсягів ПРО.цу~ 
Виробництво . виробів методом 20,387 ТОВ 140 

ПОРОІПКової метaзIYQГЇЇ "Перспектива" 

. 



r 13 Збільшення обсягів ПРОдукЦії за 
рахунок діючих та організації нових 
виробництв 

14 Організація виробництва виробів з 
композиційних матеріалів методом 
порошкової металургії 

15 Випуск обладнання для виготовлення 
металопластикових та алюмінієвих 

конструкцій 

16 Випуск металопластикових та 
алюмінієвих конструкцій 

17 Збільшення обсягів продукції за 
рахунок РОЗllIирення виробничої 

площі та модернізації виробництва 
18 Реконструкція незавершеного будів

ництвом складу товарів народного 

споживання під виробничу базу на 

п~омв~злі 
Всього по промисловості 

п. БУ)" КН и, 'ТВО 

19 Будівництво житлового комплексу по 
вул. Постишева, І-в (І з 5 секцій) 

20 346-х квартирний житловий будинок 
по вул.Грушевського, 7 (11 черга) 

21 144-х квартирний житловий будинок 
ПО бульв. Незалежності, 14/1 

22 І 08-и квартирний житловий будинок 
по вул. illевченка,4а 

,23 160-и квартирний житловий будинок 
по вул.Декабристів,46 

24 lЗ2-х квартирний житловий будинок 
по вул. КирПОНОСа, 9-А 

2S 3S6-ти квартирний )китловий будинок 
_ по вул. Грушевського, 21 
26 Багатоквартирний )китловий будинок 

по вул. Олімпійська, В р.-ні буд. 8-а та 
_ 10 
27 151-квартирний )китловий будинок по 

вул.UUевченка, 12 
28 Житловий будинок по вул. 
__ Красовського 
29 2 багатоповерхових житлових ... бу: 

Дивка по вул. Симоненка, в раиоН1 
__ басейну ССКупава" 

4 

2,525 

5,050 

50,500 

20,200 

2,525 

0,080 

229,051 

ТОВ "КоДА" 

ТОВ "КоДА" 

ТОВ "llМC 
"Amoмініум" 

ТОВ "llМC 

"Amoмініум" 

rnmкп 
"Пегас" 

ЗАТ 

"Українська 
будівельна 

компанія" 

26,500 ТОВ "БЗБК" , 

25,000 

19,000 

18,000 

25,000 

24,000 

50,000 

42,000 

26,200 

21,762 

88,000 

ТОВ "ІБК 

"Місто" 

ТОВ "БЗБК" 

ТОВ ''БДБК 
"МерКурій" 
ТОВ "БДБК 
"Меркурій" ~ 

ТОВ "БДБК 
"М .... " eJ,1AY J,11И 

ВКБміської 
ради 

ТОВ "БДБК 
"Меркурій" 

ДІІ "Будівель
но-інвестицій
вагрупа3" 

ОПБIDКБ 

ОПБIDКБ 

ВАТ ССПДБП_2" 

60 

ЗО 

200 

200 

108 
(збер.р.м.) 

43 



. s 
!ЗО 289-ти квартирний житловий будинок 67,000 ТОВ • І 

ПО вул. Черняховського, в районі ; "Смартекс-і 
; ЗОШN210 Системз" 
ЗІ Багатоквартирний житловий будинок 48,500 ОП "Бровари-

по вул. Черняховського, в районі промжитлобуд" ,О 

ЗОШN210 
" 

З2 50 житлових будинків садибного pmy 10,000 
Всього по житловому будівництву 490,962 
Інші об'ЄКТII 

3З Відновлення будівництва 11,000 ВКБ міської 
незавершеної будівництвом ради , 
адмінбудівлі по вул. Гагаріна,18 сп 
черга) 

34 Будівництво готельного комплексу по 1,200 rrn Кольчев- 58 
вул. Щорса, 141 сьКИЙЮ.П. 

.35 Будівництво 
. . 

Свято-Дмит-адМІНІстративно-госпо-

дарського корпусу "Свято-Дмитріїв-
... 

pnвcЬKa церква 

ськоі церкви" по вул. Красовського ~ 

36 Будівництво Православної Церкви Парафія "Пок-
Київського Патріархату, парафія рова Пресвятої 

"Покрова Пресвятої Богородиці" по Б огорОДІЩі" 

вул. Гагаріна 

Всього по будівництву 503,162 
ш. КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

37 Реконструкція ПС 110/35/10кВ 2,000 ЗАТ "А.В.С. 14 
Княжичі" Киівобленерго" 

Теплопостачання 
38 Впровадження двох дизелів-генерато- З,876 кп "Бровари- 384 . 

водогрійними котлами- теплоенерго- (збер.р.м.) рш з 

І утилізато-рами на котельні по вул. мережа" 

Кірова, 96 А 

39 Заміна пальників на котельнях по вул. 0,52З кп "Бровари- 384 
Красовського 16/1 та 2/1, вул. теплоенерго- (збер.р.м.) 

Горького,l/1 мережа" 

40 
. 0,571 кп "Бровари- 384 Встановлення теплоЛЇЧИЛЬНИЮВ на 

котельнях теплоенерго- (збер.р.м.) 
мережа" 

Водопостачання та водовідведення, 
о 

всього 

·41 Ремонт оголовків приймальних камер 0,800 кп водопро- 375 . . 
(збер.р.м.) о Деснянського водозабору ВІдно-канaзnза-

І .... 
ЦІННОГО госпо-

; 
дар ства ; 

:-



: 42 Прокладка водопровідної мережі по 
вул. Андреєва-Київська 

; 43 Заміна насосного обладнання на 
каналізаційних насосних станціях 

44 Водовідведення дощових та талих вод ... . 
з терИТОрl1 ПІдтоплення житлових ра-

йонів та земель с/г призначення захід
ної та південно-західної частини 
м.Бровари . 

ВОДОПРОВІД 45 Поливальний парку 

46 

"Перемога" 

Озеленення та благоустрjй міста 

Підземний перехід для пішоходів по 
вул.~вськіЙ,врайоні~ег~аркету 

47 Інженерне забезпечення IV 
житлового району м.Бровари 

48 Реконструкція блоку теплиць з метою 

вирощування однорічних та 

багаторічних рослин, кущів та дерев 

Всього по комунальній сфері 

IV. ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ 

49 Станція технічного обслуговування 
вантажних автомобілів та мийка по 

вул. Київській 
50 Комплекс обслуговування легкового 

автотранспорту з МИЙКою по вул. 

Киівська, 90-а 
51 Автостоянка вантажних автомобілів 

по вул. Щолківській 
52 Реконструкція незавершеного будів

ництвом адміністративної будівлі з 
центром обслуговування автомобілів 
по вул. Чкалова, 3-а 

Всього 
V.COЦlAJILВA СФЕРА 
ТоргіВJIЯ та заклади побутового 
обслуговування населення: 

53 Ресторанний Ko~eKC. по 
вул.Гагаріна, в р8ЙОШ РОЗМІщення 

. - П~ку ''Перемога'' 

б 

0,400 

0,600 

5,025 

0,610 

0,800 

116,8 

2,020 

134,025 

0,550 

0,200 

1,200 

5,000 

6,950 

4,665 

кп водоnpо
відно-каналіза
ційного госпо
дарства 

кп водоnpо
відно-каналіза
ційного госпо
дарства 

ВКБ міської 
ради 

ВКБ міської 
ради 

ТОВ "Прод-
агросервіс" 

ВКБ міської 
ради 

кп "Бровари- f 

Флора" 

ТОВ ''Вілар'' 

ІПІ Котелевець 

ТОВ фірма 
'Тонпол" d 

ІПІ ''Бест'' 

ТОВ "Кафе 
"Віктор" 

375 
(збер.р.м.) 

375 
(збер.р.м.) 

375 
(збер.р.м.) 

20 

4 

50 

42 



7 
154 Розширення магазину "Гном" з 0,370 ТОВ НВФ 15 
і господарським блоком по вул. "Паритет" ; 

Київська, 231 
55 Реконструкція з розmиpеННJIМ мага- 1,200 ІПІ "Візит" 10 

зину "Соната" по вул. ВОКЗ8ЛЬна,24 
56 Реконструкція з розширенням цілого 4,500 ТОВ "Вест 100 

майнового комплексу 
. 

Лайн Маркет" ПІД торгово-.. 
розважальнии центр по вул. 

Київській, 157 
57 Переобладнання квартири N~67 . 

0,030 rmЮхноІ.А. 2 ПІД 
;f 

торгівельно-офісне приміщення по 

вул. Гагаріна,11 

58 Будівництво комплексу з кафе, перу- 0,120 rm "777" 18 
карнею в парку "Перемога" , вул. 

Гагаріна 

59 Реконструкція павільйону під капі- 0,300 rm Танцюра 10 
тальну споруду перукарні з О.П. 

добудовою кафетерію та оздоровчого 
комплексу по вул. Короленка, 56-б 

БО Торгівельно-офісний центр по вул. 9,000 rm Мельник 150 
Короленка К.Б. 

б1 Павільйон-магазин-кафетерій по вул. 0,400 rm Машуров 8 
Київській, 90 О.В. 

Всього по торгівлі: 20,585 
,,,. 

Культура: 

б2 Реконструкція кінотеатру ім. Шевчен- 3,129 ВКБ міської 

ка під Палац урочистих подій ради 

Всього по кy~ьтypi 3,129 
Соціальний захист населення 

б3 Дитяче містечко по вул. Шевченка, 14 10,169 Асоціація 37 
будинків "сос-

Кіндердорф 
Інтернешнл" 

Всього по соціальному захисту 10,169 

населення 

Охорона здоров'я та ветеринарна А 

медицина 

б4 Будівництво ветеринарного 0,354 rmВетбіо 11 

6S 
комплексу по вул. Кутузова 

СтоматологіЧНИЙ центр по . бульв. 0,427 rm I1imий Я.В. 7 

- Незалежності, 17 
б6 СтоматологіЧВИЙ кабінет по вул. 0,150 Белявський 5 

Г~ушевського, 17/1, к.112 Б.А. - 0,103 ІПІ ПіШИЙ Я.В. 4 ,67 Салон краси по бульв. 
; 

і Незалежності, 17 -



Всього по охороні здоров'я та 
ветеринарній меДllЦllні 

Фізична культура і спорт 

-68 Реконструкція плавального басейну 
"Купав а" (І етап - посилення 
фУ!Щаментів) 

Всього по фізичній культурі і 

спорту 

Всього по соціальній сфері 

ВСЬОГО 

8 

1,034 

14,412 ВКБ міської 

ради 

14,412 

49,329 
922,517 



[ 

то-

. _, .lV. ОСНОВНІ НAilI»ями ТА ЗАХО),И· ЩОДОРЕАЛТ.3АЦІІ
О

ПРОГРАМИ. о о • 

1 
1. 

Зміст заходів 

2 

Відповідальні за 

виконання 

3 
Розвиток інформаційної інфрастру- Інвестиційна рада 
ктури, вюпочаючи створення від- міста, земельний 
повідиого банку даних, налаго- відділ, управління 
дження постійного моніторингу містобудування та 
місцевого інвестиційного ринку, архітектури, упр а
збір та актуалізація інформації вління економіки 
щодо підприємств, зацікавлених у 

залученні інвестицій 

Термін 

виконання 

заходів 

4 
Постійно 

2. І Інформування КОДА щодо про- І Управління Щомісячно, 

до 10 числа ведення моніторингу відповідно до І економіки 
єдиної типової форми фіксації 
звернень іНвесторів, запровадженої . . 
головним УПРaвJI1ННJIМ еконоМІКИ 

КОДА 

з. І Розробка інвестиційних проектів І Підприємства та І Постійно 
організаціі міста 

4. І При Відборі. iнвec~ проект~ І ~естиційна рада І Постійно 
надання ПРІОРИТетІВ проектам, ЯКІ МІста 

передбачають впровадження нау-

коємних та імпортозамінюючих 
технологій та ВИГО1Ьвлення 

інноваційної ПРОдуІЩії 

Фінансуван

ня з місцевого 

бlоджету, 

у тис.грн. 

5 

Очікуваний результат 

6 
Відпращювання системи 

щодо роботи з наявними та 

потенційними інвесторами 

Створення системи фіксації .( 
та оперативного реагування . . 
на звернення ІнвеСТОРІВ з . . 
метою ПОЛІпшення Інвести-

ційного клімату у м.Брова

~и 

Покращення соціально-еко-. . 
НОМІЧНОГО j)ОЗВИТКУ МІста 

Покращення соціально-еко
номічного розвитку міста 

4~ 



f S. 

6. 

7. 

8. 

ТЗабезпеУІення прозорості про'ц;;ду- Секретар міської Постійно _ ... 
ри ПРИЙНJIтrя рішень міською ради та керуючий 
радою та виконавчим комітом з справами виконко-

проведенням публічного обгово- му 
рення проектів 

Проведення обліку реалізації 
Генерального плану міста 

Подання інвестиційних проектів 

Управління місто
будування та архі
тектури,Інвести

ЦЇЙна рада міста 

Управління 

підприємств та організацій міста в І економіки 
КОДА ДШІ відбору найперспектив-
ніших проектів та іх презентації на 
діючих міжнародних та всеукраїн-

ських виставках та бізнес-форумах 

Розробка івнов~йно-~естицій-І І~естиційна рада 
ного проекту 13 ВИДІЛення зе- М1ста . 
мельних Д1JIJlНOK на конкурсних 

засадах 

Постійно 

Щокварта

льно, до 10 
числа . 
МІСЯЦЯ, 

наступного . 
за ЗВІТНИМ 

Березень 

2007 року 

9. І Розробка інвестиційних проrpам І Управління житло- І Постійно 

10. 

розвитку підприємств, що нале-І во-комунального 
жать до комунальної власності те
риторіальної rpомади міста, 
надання переваги· проектам, що 

передбачають скорочення енерго

споживання, впровадження енерго

зберігаючих .технологій та роз
виток нетрanиційних і вїДНОВJПO
вальних дж~ел енергії 
Забезпечення дотрИмання право
вих та організаційних умов діяль
ності інвесторів та недопущення 

порym~нь іх прав 

господарства, . 
управшвня еконо-

міки 

Інвестиційна рада 
міста, юридИЧНИЙ 

відціл 

Постійно 

' .. 

Покращевни соціально-еко- ,
номічного розвитку міста 

Надання пропозицій інвес
торам щодо раціонального 

використання земельних . 
ДІЛЯнок 

Впровадження найприваб-

ливіших 

проектів 

Створення 

інвестиційних 

умов щодо 

залучення інвестицій в 

економіку м.Бровари. 

Проінформаність потенцій
них інвесторів щодо 
можливостей Броварів 

Формування сприятливого 

інвестиційного клімату 

~ 



п 1. /Фymщiовув8.lПUl 
І цешру 

Дозвільиёr.to , УпрaвnilПUI екоио- І -Постійно
юки 

12. 

13. 

14 

~TOBKa та виготовлення 
реЮІамно-іиформацjЙНИХ мате
ріалів під назвою "Бровари - місто 
інвестицій" двома мовами: україн

ською· та англійською 

Періодично поновлювати на сайті 
міської ради інформацію щодо 
інвестиціЙНОГО паспорту м.Бровари 

та інвестицj~ проектів міських . 
mдnpиємств, а також надавати 

оновлену інформацію головному 
управлінню економіки для 

розмїщеВIDI на Web-сторіиці 
Київської облдержадміністрації та 

Intemet-серверу ''Інвестиційні 
можливості України" 

СтвореИНJI на сайті міської ради 
Web -сторінКи ''На допомогу інвес
торам", на якій розміщувати інфор
мацію про правове регулювання 

інвестиційної діяльності в Україні 
.7' 

Відділ внутрішньої . 
поmтики, . 
упрaвmння . 
еКОНОМlIШ 

Відділ внутрішньої . 
поmтихи, . 
управлІННЯ еконо-. 
МІХИ 

Відділ внутрішньої 
політики, юридич
ний відділ, управ-. . 
JI1ННJI еконоМІКИ 

.':,. 

Квітень-

2007, . 
КВІтень 

2008 

Постійно 

Постійно 

30,0 

30,0 

... 

СпрощеiiWi" поридку -одер- , 
Жанни інвесторами доку-
ментів дозвільного харапе

ру , необхідних для здій

снення інвестиційних . 
п~оеКТІВ 

Підвищення рівня інформу
вання потенційних україн-. . 
ських та Іноземних Інвес-

торів щодо інвестиційної 

привабливості м.Бровари. 

Підвищення можливості 
щодо залучення потенцій

них інвесторів у м.Бровари 

Проінформаність потенцій

них інвесторів щодо 

безпечного інвестування в . 
еКОНОМІКУ 

~ 

~ .. 



Г15. n:rроведeвиJl заходів щCJДо УправлїШDI МЇсто-

16. 

17. 

розmиpеВВJI мережі іивеспщійно- будува.вия та архі
будівельних орraнiзацій, залучення тектури, відділ ка
KOmriв населення в житлове пітального будів
будівНИЦІВО, активізації співпраці ництва, управління 
з іноземними· інвесторами з питань 

реалізації проектів щодо спору

джеННJI житла, об'єктів соцкульт
побуту ринкової інфрасТDVКТVDИ 

Поетапне перетворення вепиких 

ринків у сучасні торговельні 
комплекси, спрИJIВЮI розвитку на 

прилеглих до ринків територіях 
сучасної інфраструктури підпри
ємств, що здійсlПOЮТЬ діяльність У 
сфері обслуговування населення 

Пошук ділових партнерів на зов

нішньому та внутрjшньому. ринку 

відповідно до діяльності підпри
ємств. 

Проведення робочих зустрічей ді
лових партнерів з представниками . . 
МІських mдпpиємств. 

Забечення участі підприємств 
міста у мhIснародних виставках, 

fфорумах, презентаціях Ta~ 
семінарах. 
Активізація проведення виставко
вих заходів у мic'ri Бровари 

. 
еКОНОМlI(И 

Управління еконо-. . . 
м1КИ, спеЦВІДДІЛ по 

контролю за ста

ном благоустрою . . 
та ЗОВНІШНІМ ди-

зайном 
. 

МІСТа, . . 
управтння МІСТО-

будування та архі
тектури 

Управління еконо-. 
МІКИ, 

Рада директорів 

.. - . __ ..... ...., ... 
Постійно . 

Постійно 

Постійно 20 

·РОзIJDii)еВвИ· -_. маёiffiiбlВ'-
діяльності за рахунок . . 
залучення КОШТІВ Інвесто-

рів, зокрема населення . 
МІста 

Розвиток інфраструктури 

обслуговування населення 

Збільшення обсягів залуче

них інвестицій в економіку . 
МІста 

t 
r 



,. Тll: І"Розмjщення на сайті міської ради І Управління 
"Правил забудови міста" містобудування та 

архітектури, відділ 
внутрішньої . 
поmтики 

19. Співпраци з Київським обласним Координаційна 
державно-комунальним фондом рада з питань 
підтримки підприємництва щодо розвитку 
надання на пільгових умовах підприємництва, 
фінансово-кредитної підтримки управління еконо-
суб' єктам підприємницької діяль- міки 
ності, які передбачають реалізацію 
бізнес-планів та інвестиційних 
проектів у ~іоритетних напрямках 

Січень 2001'''' 
року 

Постійно 

20. І Участь у підготовці та розробці І Управління еконо- І Постійно 

21. 

22. 

23. 

матеріалів, заявок на грантові міки, інвестиційна 

програми міжнародних організацій рада, міські під

п~иємства 

Взаємодія ~ Yкpaїнcь~ центром І Управл~ння 
спрИЯННJI lНоземному lНВестуван- еКОНОМІКИ 

шо 

Інформування торгово-економіч
них місій при посольствах України 

за кордоном та торгових пред

ставництв окремих держав в 

Україні щодо інвестиційних 
можливостей м.Б~овари .. ; 
При укладанні угод про співпрацю 
між містами ВКJПOчення пункту 
щодо налагодження співпраці між . 
ПlДприємс~ами та спрИЯННJI . . ... 
залученшо IнвеСТИЦ1И 

Управління . 
еКОНОМІКИ 

Управління еконо-. 
М1КИ, 

юриДИЧНИЙ відділ 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

ПокращенlU1 інфОрмуваїіїUї· 
потенційних інвесторів 

Реалізація інвестиційних . . 
проеКТІВ у ПРІоритетних 

напрямках 

Покращення соціально-еко-. . 
НОМІЧНОГО розвитку МІста 

Активізація інвестиційної 
діяльності та сприяння реа

лізації проектів іноземних 
інвесторів 

Проінформаність іноземних 
підприємств та Ьрганізацій 
щодо інвестиційних можли
востей Броварів 

Налагодження співпраці 
між підприємствами, ство
рення спільних або дочірніх . 
П1ДПриємств 

~ 

.~ 

'" 



-7 -24~ ТЗаб~ЇіёqеННSI опублікування ~y УправлінНЯ~·КОМУ~: 
засобах масової інформації щодо нальної власності 

приватизаційних процесів та 

вільних приміщень, які підлягають 
здачі в оренду 

25. І Пропагування в установленому Управління еконо
порядку через засоби масової міхи, студія ефір
інформації позитивного досвіду но-кабельного те
залучення інвестицій в економіку лебачення "Наше . 
МІста місто" , міськра

йонна газета "Нове 

життя", міськра-
йонне радіомов-

лення 

-_ .. _ •. _- ._~ 
Постійно 

Постійно 

СіОєчасие--·-- їйёрОРМУВ81UUС 

потенційних інвесторів про 
приватизаційні процеси та .. . . 
ВІЛЬНІ ПРИМІщення, ЯКІ . . 
ПІДЛЯГають здаЧІ в оренду, в 

м.Бровари. 

Інформування потенційних . . .. 
ІнвеСТОРІВ щодо ДОЦІЛЬНОСТІ . 
каПІталовкладень 

~--------~----------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------~ ________________________ -L ________________________________ ~L-________________________________________________________ -J'~ 

~ 



V.ОЧШКУВAEUРЕЗУЛЬТАТИ' 

" Реалізація заходів Програми, а також формування дієвого механізму 
залучення інвестиційних ресурсів матиМуть позитивні економічні і соціальні 
наслідки: 

- збільшення обсягів інвестицій в основний капітал у 1,5 рази та надходжень 
прямих іноземних інвестицій в економіку міста до 5,0 млн.дол. СІІІА; 
- створення додатково до 500 робочих місць, підвищення професійного рівня 
працівників; 

- зростання на 5 % обсягів виробництва продукції; 
- впровадження нових технологій у виробництві, створення умов для 

реструктуризації та модернізації виробництва; 
- розширення співпраці міських підприємств з українськими та зарубіжними 

партнерами; 

- збільшення випуску конкурентноспроможної експортно 

продукції; 

qpieнтOBHOЇ 
.', 

Секретар ради ІоВ. Сапожко 

,: 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
YDРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, м.БроваРII, вуn.Гагаріна, 15, тел.! факс(294) 6-29-60 

Від DG. ~~. DG г Міському голові 
Антоненку В.О. 

иаN2 за 
~-------- --------------

г 

1 

. ОДАННЯ 

~ лу винести на розгляд сесії Броварської міської ради, 
JIКВ відбудеться 2~aдa 2006 року, проект ріmеНЮ1 «Про затвердження 
«Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 
м.Бровари на 2007-2008 р.р.». 

Начальник ynpавліНЮ1 економіки ~ r 
І: 

Н.І. СаченІСО 

L Коровіна, 4-61-86 J 

\ 
. 6P"~ ~: •. CIIA ~ВЛlєh 
О •• І .. ,~. 1 .".~ • r -.І 
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