
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г ~po хід виконання Програми залучення 
Інвестицій та поліпшення інвестиційного 
клімату в м.Бровари на 2007-2008 роки 

у 2007 році 

І') 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. про хід виконання Програми залучення інвестицій 
та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2007-2008 р.р У 2007 
році та керуючись ст.26 п.22 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 .. Інформацію про хід виконання Програми залучення інвестицій та 
поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2007-2008 р.р У 2007 році 
ВЗЯТИ дО відома (додається). 

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

. з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ "ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
полmШЕIШЯ mВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В М. БРОВАРИ НА 

2007-2008 РОКИ" У 2007 РОЦІ 

з метою забезпечення реалізації у м.Бровари державної політики щодо 
збільшення надходжень інвестицій у розвиток економіки рішенням 
Броварської міської ради від 23.11.06 за Н!! 151-11-05 затверджено "Програму 
залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 
2007-2008 роки", яка виконувалась відповідними управліннями, відділами та 
службами виконавчого комітету Броварської міської ради. у 2007 році У місті 
Бровари спостерігалось значне пожвавлення інвестиційної діяльності у 
порівнянні з попередніми роками. 

Так, з кожним роком зростають обсяги інвестицій в основний капітал, 
якщо у 2005 р. їх обсяги складали 274,7 млн. грн., у 2006 р. вони склали 454,7 
млн.грн., що вІ, 7 рази більше, то за 2007 рік інвестиції в основний ~апітал 
склали 818,8 млн.грн. або 146 % до попереднього року (в порівняних ЦІНах). 

Динаміка росту обсягів інвестицій в основний капітал 

(у млн.грн.) 
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. ... основний капітал за джерелами фінансування по 
При цьому ІнвеСТИЦll в 

місту становлять: авноro бюджету, що майже у 9 разів більше, 
- 7,1 млн. Ірн. - кошти держ 

ніж у 2006 році; ісцевого бюджету, що у 4 рази більше, ніж у 
_ 30,6 млн. Ірн. - коштИ м 

минулому році; і кошти підприємств та організацій, що у 2,7 
_ 364,98 МЛН. Ірн. - B~aCH 

рази більше, ніж у 2006 рОЦІ; банків та інших позик, що у 1,5 рази більше, 
- 77,5 млн.ІрН. - кредити 

ніж у 2006 роц; 



- 10,6 млн. грн - ко . • . шти Інозем· . 
ніж у 2006 РОЦІ; них ІнвеСТОРІВ, що у 1,9 разів більше 

- 216,4 млн.грн. _ кошти насе ' 
2006 р. - 206,4 млн. грн.); лення на будівництво власних квартир {у 

- 111,6 млн. грн. - інші джерела ф. 
попереднім періодом минулого року Інансування, що у порівнянні з 

У 2007 . зросли в 2 4 рази 
РОЦІ за кошти вітчизняних Т .' .. 

119 інвестиційних проектів загальн а І~оземних Інвесторів реалізовано 
2006 році - 91 інвестиційний прое;Ю ваРТІСТЮ 8З,2~ 1 млн. дол. США (у 
CllIA ), серед них: загальною ваРТІСТЮ 60,792 млн. дол. 

- у nРОАІIlCJIОВОСlllі - 7 інвес ... . 
15 127 млн дол США. б ТИЦ1иних проеКТІВ загальною вартіс'ПО 

, .. .ф. . ~иро нича база по вул. Будьонного, 14-а (спільне 
укрш~сько- р~~зьке ПІДПРИЄМСТВО "Основа-Солсіф"); цех зі збирання 
вироБІВ з 8JПOМІНІЄВИХ профілів ПО вул. Лісовій 6-б (ТОВ М яп "). ... ' "етали, 
скn~~ькии комплекс по Об'їзній дорозі (ТОВ "Омега-Інвест")· 
8ДМ~Н1стративно-складський комплекс ПО вул. Кутузова, 134 (І чер~ 
б~ДІ~ництва) (TO~ "Проммаш-Бровари" із засновниками Британських 
ВlРnНСЬКИХ ОСТРОВІВ) та ін.; 

~ у 3IСllnVlОВОА'У 6ydiBHUlfnlBi - 87 інвестиційних проектів загальною 
варпстю 62,384 млн. дол. США: 8 житлових багатоповерхових будинків 
загальною площею 64,9 тис.кв.м. та 79 індивідуальних житлових будинків 
загальною площею 20,6 тис.м2, що на 63,5 % більше, ніж за минулий рік. 
Слід зазначити, що у 2007 році на будівництві житлових будинків була 
використана інноваційна продукція ВАТ "БЗБК". Так, під час реалізації 
проекту щодо спорудження 16-поверхового будинку по вул. ГрушеВСЬКОГО,7 
державним підприємством "Науково - дослідний інститут будівельних 
матеріалів та виробів" з 5 по 8 червня були проведені випробування 
теплофізичних властивостей (теплопровідності) огороджувальних 
конструкцій ( зовнішні стіни) з перлітобетонних стінових блоків. Інвестором
забудовником виготовлено також дослідні зразки багатопустотних панелей 
перекритrя з холоднодеформованого арматурного прокату періодичного 
профimo класу А 500 С для натурних випробувань, сушильний барабан ДJDI 
підготовки перліту , довжиною 11,5 м замість 8 м, розр~блені креслення та 
виготовлена одна метало форма для формування ригелш довжиною 9 м З 
висотою поперечного перерізу 600 мм для багатоповерхових будівель. З 2008 
р. буде налагоджено випуск, що збільшиТЬ обсяг реалізованої інноваційної 
продукціі; . . 

_ у сфері nаронсnорn,ного обслуzовуваННR. - 6 Інвестиційних проепів 
загальною вартістю 0,908 МЛН. дол. США: БУДІВНИЦТВО СТО {І, n черги -
будівли СТО на 5 постів з адміністративно-побутовими приміщеннями, 
автоМJlЙКa на 2 посТИ ПО вул. Київській, 227/1 (ІПІ ,,АвтореалКом"); пожежне 
депо на 6 автомобілів по вул.ЧерняховСЬКОГО, l1-а .(ВКВ Броварської міської 
ради); АЗС У складі: магазин, диспетчер~~ка, навІС, автоз~рав~~ колонка, 
колонка для зберігання палива та ДОРОЖНІИ пост по вул. КИІвсьюи,2-а (ТОВ 

"Дельта") та ін.; 
2 



- у I(ОА'унальній сфер; - 4 інвест .... 
о 548 млн. дол. США: павільйон б ИЦІИНІ проекти загальною вартістю 
, ... юветного водопостачан б 
прилеГЛОІ теРИТОРІЇ по вул Г ня з лагоустроєм 

. . рушевськоro реконструкція .. 
перетИНІ вул. Гагаріна та бульв. Незалеж'ності (ІІІ )маидану на 
автостоянка в районі Житлового будинку Но 11 черга r ти~асова 
мінікотельня ЗОШ N!!З ПО вул. Леніна, 80 (ВКБ Бр~ а по .. вrл. ~~PIHa) та 

у соціальній сф · 1 . в РСЬКОІ МІСЬКОІ ради; 
- ер' - 5 Інвестиційних проектів загальною вартістю 

4,264 млн. дол .. ~ША: реконструкція кінотеатру ім Т.Г. Шевченка під Палац 
урочистих ~ОДІИ ПО BY~. Київській, 155 (ВКБ Броварської міської ради); 
реконструкцІЯ частини Інженерного корпусу під крамницю та кафетерій по 
вул. KpaCOBCЬ~~ГO, 25/1 .. (ТОВ "Форум-Косметик"); реконструкція з 
розширенням ЦІЛІСНОГО маинового комплексу під торгівельно-розважальний 

ценtp (ТОВ "Вест Лайн Маркет"); павільйон-магазин-кафетерій та 
культурно-масовий центр по вул. Київській,90 (пп Машуров О.В.). 

Реалізовані інвестиційні проекти забезпечили поліпшення житлових 
умов мешканців міста, насичення споживчого ринку та ринку послуг, а також 
забезпечення населення новими робочими місцями. 

У 2007 році у місті створено 3281 робоче місце, 50% з яких - за 
рахунок залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, у порівнянні з 
2006 роком кількість робочих місць зросла на 487 або на 119,3%. 

Стабільний розвиток економіки міста сприяє приходу іноземних 
інвесторів в м.Бровари. Так, станом на 01.01.08 у нашому місті зареєстровано 
87 спільних підприємств та 40 підприємств зі 100% іноземними інвестиціями. 

Загальна сума іноземних інвестицій за попередніми даними на 
01.01.2008 року складає 79,340 млн.дол.США. Тільки У 2007 році вдалося 
залучити 21,497 млн.дол.США, що на 36,2% більше, ніж у 2006 році. на 
душу населення припадає 864,08 дол.США, проти 622,9 дол.США в 

середньому по області. 
Обсяг ПРJlМИХ іноземних інвестицій 

(у тис. дол. США) 

'. 

.. -. .. :. 

Обсяг інозеМНl1Х інвеСТllцій на 
душу населення 

(у дол. США) 
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• у 2007 році '! Hau,:0~ місті з~реєcтpyвanось 12 спільних підприємств та 
7 ПІДПРИЄМСТВ 31 1 ОО и» ... ІНВ~СТИЦІЯМИ із засновниками з Туреччини, Росії, 
Лівану~ Перу, ~KeДOHI1,. К1Пру, США, Панами, Британських Віргінських 
оСТРОВІВ, ПОЛЬЩІ та НІмеччини. До складу 2 підприємств увійшли 
засноВНИКИ 3 КИТаю та Латвії, 1 підприємство стало підприємством зі 100% 
кіПРСЬКИМИ інвестиціями, 2 підприємства із засновниками з Німеччини та 
Грузії перейшли з інших регіонів України, основними видами діяльності 
яких стануть будівництво, виробництво будівельних матеріалів, метало 
пластикових вікон, ліфтів, меблів, вирощування зернових, тваринництво, 
електромонтажні та газопровідні роботи, оренда, технічне обслуговування та 
ремонт автомобілів, вантажні та пасажирські перевезення, оптова та 
роздрібна торгівля, оренда нерухомого майна, діяльність агенцій 
нерухомості, кафе. 

Прямі іноземні інвестиції залучені у наступні галузі міста Бровари: 
у тис.дол. США 

Станом на 01.01.07 Станом на 01.01.08 
Галузі 

% % 
Обсяг Обсяг 

Торгівля та побутове 33198,75 57,39 52331,24 65,96 
обслугов~а.ння 
Харчова пРомисловість 13448,36 23,25 13498,56 17,01 
Будівництво 1051,57 1,82 5441,40 6..186 . 

логістичні 5893,78 10,19 4145,83 5,23 Транспорт 1 

по~ 

3909,36 6,76 3326,84 4,19 Легка промисловість 
0,72 317,58 0,55 571,53 Металургія та машино-

~ВНWI 
0,04 24,600 0,03 24,100 Ветеринарна медицина 

57843,500 100 79340,000 100 ВСЬОГО 

РТНl·И" галузі ПОЯСlПOється зміною • • .. У транспо 

Зменшення 1НВеСТИЦІИ л. Груп" де 98 77% або 3053,94 
ТОВ ОГІСТИК- , , СТtпа JIV засновників у "... V'омпamї сьогодні це підприємство --~ рикансьюи ~ , 

тис.дол.США належали аме 

стало українським. пі п иємства з турецькими інвестиціями, JI~ 
Слід зазначити, що 2 . др ... та машинобудування, у 2007 роЦІ 

. алуЗІ металурГll .. .. здійсmoють діяльН1СТЬ у Г Б сервіс" (внесок іноземних lнвеСТИЦIИ 
також стали українськими: ТОВ" роовв ІІМС Алюмініум-Украіна" (внесок 

США) та Т " Складав 286,28 тис.дол. США). 
іноземних інвестицій - 25 тис.дол. дентами свідчить про покращеННJI 

С ія з викупом часток рези 
итуац . иємств. 

добробуту українських ПІДПР 
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Галузева СТРУктура пр· . 
..,..------ -- ПJ\IIIХ 1ІІ0зеМНІІХ IнвеСТllцііі у 2007 році 

6,86% 5.23% 

21,95% 

.... - - --

01.TopIiВnAТa п06,;.о88-
0

-
І a~YВ.HHA 
• EJ 2'nрамиcnaвk:nt 

! 
І аЗ.Будівництво 
і 

lа4.ТРIНCnОРТ І nоriCl1'lчнl nocnyn1 
І ______ _ 

_ . .. - ... - -- ... ----------
Відповідно до геоrpафічного розташування прямі іноземні інвестиції 

вкладені компаніями та приватними підприємцями з наступних краін: 
у тис.дол. США 

Станом на 01.01.07 CтaIIOM на 01.07.08 
Країна % % 

Обсяг Обсяг 

Велика Британія 34133,0 59,0 51563,65 64,99 
Іспанія 9419,00 16,29 9419,00 11,87 
США 6815,15 11,78 6950,21 8,76 
Німеччина 2115,05 3,66 2324,44 2,93 
Туреччина 415,83 0,72 2168,92 2,73 
Британські Віргінські 310,00 0,54 1815,04 2,29 
острови 

Латвія 340,78 0,59 1412,05 1,78 

Iиmiкраіни 4294,69 7,42 3686,69 4,65 

ВСЬОГО 57843,50 100 79340,00 100 

Географічна структура прямих іноземних інвеСТllцій у 2007 році 

14,38% ----, 

11,87% 

а 1.Вenика БританІя 

El2.1cnанlя 

аз.США 

а4.lншJ краІни 



На виконанНJI заходів . . .. 
піДПРИЄМНИЦЬКОї діяльності надаюЗ т реалlзаЦl1 даної Програми суб'єктам 

. . ься в оренду нез .. б . неЖИЛІ ПРИМlщенНJI, віДвоnаться зе .. адlЯЮ виро НИЧІ площі та 
• #-VI мелью ДІЛЯНКИ . 

БУДІВНИЦТВО, а також будівництво п. ПІД житлове та промислове 
населення. РИМlщень побутового обслуговування 

З метою спрощення проце 
характеру на здійснення .дури надання документів дозвільного 

ПlДПРИЄМНИЦЬКОЇ· . б' 
господарювання у м.Бровари . . ДІЯЛЬНОСТІ су єктам 

ВІДКРИТО ДОЗВІЛЬНО - реєстраційний центр 
Станом на 01.01.2008 р. центром видано 1121 . .. . н о. ДОЗВІЛЬНИИ документ 

. а дании час 9,1 ТИС.М.КВ. ПЛОЩ, ЩО належать територіаль~ій громаді 
МІСТІ, ~aдaнo в оренду суб' єктам господарювання. 

З Інвесторами укладено 246 . . ДОГОВОРІВ про надання в оренду земельних 

ДlJUIНOK з~ьною площею 202,3 га, а також продано у власність 55 
земельних ДІЛЯНОК для обслуговування об'єктів промислового, комерційного 
використання та земель транспортних підприємств загальною площею 36 2 га 
вартістю 35124,7 тис.грн. ' 

Згідно рішень виконавчого комітету Броварської міської ради за 2007 рік 
суб'єктам господарювання надано 177 дозволів на проведення будівництва та 
реконструкцію об'єктів. 

на сайті Броварської міської ради розміщені ,,правила забудови 

мБ " .. . ровари, нормативно-правовии акт, яким встаноВJПOЄТЬСЯ порядок 

планування, забудови та іншого використання територій, окремих земельних 
ділянок, а також перелік усіх допустимих умов і обмежень забудови та 
іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, 
визначених планом зонування. 

у 2007 році укладено 2 договори купівлі-продажу об'єктів комунальної 
власності територіальної громади м.Бровари. Надходження коштів від 
купівлі-продажу об'єктів склали 2850,3 тис.грн. 

Значну частину обсягів інвестицій в основний капітал складають кошти 

місцевого бюджету. 
Так, реконструйовано ~имі~е~ Центру ранньої ;а медико-

педагогічної реабілітації діте~-lнваз.хІДІВ. для завершення роБІТ за кошти 
місцевого бюджету у 2007 РОЦІ ПРОфl~ансо.вано 4~?,8 тис. ~.~. 

З метою перевезення пасажирІВ П1ЛЬГ~ВОІ катеГОРІl насепеННJt без 
обмежень за кошти місцевого бюджету У СУМІ 1 oo~,o тис. грН. придбано 5 
УІ'.О бус1В· які надані в оренду перевІЗНИКам, чотири з ЯКИХ 
А: муиальних авто , . 
працює на приміських марlІІРУТах і o~ - на MICЬK~МY. 

П онт Мереж зовmшньОro ОСВІтлення вулиць 3,92 КМ, 
роведеН0 рем .о. • ин" ремонт 22 вулиць, виконано перекладку мереж 

ЗДІиснено капlТальн . 
водопостачання в кількості 1327,S погоНИИХ M~IB. . . 

б иня населенНЯ стаРОІ частини МІСта яюсним 
для за езпече ься бvдівництвО другого вводу газопроводу. 

газопостачанняМ ведет '" . 07· 75 1 
І .о. • ІЯ· аі у бvдівНИЦТВІ У 20 роЦІ, становлять ,тис. 
нвеСТИЦІИНІ кошТИ, зад р ./' 

ГРН. 



За рахунок коштів з державного . 
роботи з реконструкції теплових м та БМlсцевого бlОДЖетів проведені 
реконструкцію та технічне переосна:еж м. ровари вартістю 60S тис.грн.; 
вартістю 343 тис.грн.; реконструкцію ення ко:ельні по вул.Красовського,16 
тис грн' реконструкцію ЦТП . котельНІ по вул.Кірова,96 на суму 214 

. ., .... ваРТІСТЮ 593 тис. н. 
ПОСТІИНО оновлюється бан гр . . к даних щодо звернень інвесторів 

налагоджено МОНІТОРИНГ МІсцевого інвестиц'" ..' . . lИНОГО ринку, ВІДПОВІДНО ДО 
"ого ВІДСЛ.ІДКОВУЮТЬСЯ етапи реалізації інвестиційних проектів. 
. ЩО~СJlЧно до Київської. облдержадміністрації направляється 
ІНфОРМацІЯ щодо проведення МОНІторингу відповідно до ЄДИН оо оо 
Ф Ф. '" . 01 ТИПОВОІ 
орми 1Ксацll звернень Інвесторів. 

. При відборі інвест~ційних проектів Інвестиційною радою надається 
~РІОРИТет .проектам, яКІ ~~редбачають впровадження наукоємних та 
1МПортозамllПО~ЧИХ теХНОЛОГІИ та виготовлення інноваційної продукції. 

3 метою ПІдвищення позитивного іміджу м.Бровари, як в Україні, так і 
за КОРДОНОМ, у 2007 році випущений інвестиційний паспорт українською та 
англійською мовами, який презентувався під час візитів іноземних делегацій 
до міста Бровари, на міжнародних виставках та форумах. Двомовний паспорт 
розміщений також на сайті Броварської міської ради, що дасть можливість 
іноземним компаніям ознайомитись з позитивним досвідом соціально

економіЧного та культурного розвитку міста, в тому числі із сприятливим 
ЮІіматом діяльності підприємств з іноземними інвестиціями у Броварах. 

на виготовлення інвестиційного паспорта міста у 2007 році з міського 
бюджету було профінансовано 18,800 тис.грн., кошти освоєні повністю. У 
передачах телеканалу &СЕкта-Бровари" неодноразово транcmoвались сюжети 
про діяльність виконкому Броварської міської ради щодо залучення 
інвестицій та про роботу броварських підприємств з іноземними 
інвестиціями або таких, які потребують їх залуче~. . . 

3 метою реалізації інвестиційних прое~в ПІДПР~ЄМСТВ Мlста, !ДО 
ВWlВJIЯЮть бажання щодо залучення КОШТІв, управлІННЯМ еконоМІКИ 

підготовлені до випуску буклети українською та англійською мовою .. 
Броварські підприємства постійно дбають про ро~ширення ринюв збуту 

та виходу на міжнародний ринок. Так, У 20~7 РОЦІ ~они брали участь у 
проведенні багатогалузевих міжнародних захОДІВ, а c~e. " 

_ "AgriНort Astana" (міжнародна виставка "СІЛ:ське госпо~а~ство ), 

2 А К ахстан (учасник - ТОВ Бровафарма ), 
7.02-01.03.2007, м. станІ, аз ,&тт б ін стрія", 14.03-17.03.2007, м. _ vm міжнародна виставка .1.LPOM уд ду 

кп "КЗАБК")' Актобе, Казахстан (учасник -", ~, х міжнародна спеціалізована 
міжи иставка БУДІВНИЦТВО, 

- ародна в2007" 2003-2303.2007, м.Мінськ, Білорусь (учасник -
ВИставка "Будекспо- " . 
кп "КЗАБК"); "порошкова металургія", 27.03-30.03.2007, 

- ХІ міжнародна виставка . 
М.Мінськ, Білорусь (учасник - КЗПМ), 



- "AgroWorld" (міжнародна 
техніки), 27.03-29.03.2007 м твиставка с/г продукції, ветеринарії та С/Г 
"Бровафарма"), ,. ашкент, Узбекистан (учасник - тов 

- ХІІІ міжнародна спеціалізована в " . 
25.05.2007, м.Іжевськ, Росія (учасник _ ~:~:Ka МІСТО ХХІ століття", 22.05-

- "Казахська міжнародна виставк ~АБК); 
фасади",04.09-07.09.2007 м Алм а "БУДІВНИЦТВО, інтер'єр, вікиа, двері, 

_ Farmer"" (. ,. аати, Казахстан (учасник - кп "КЗАБК")· 
" МІжнародна виставк / ... ' 

техніки), 24.10-28 1 О 07 м К . а с г ПРОДУКЦl1, ветеринарії та с/г . ., ИШИНІВ М "Бровафарма"); ., олдова, (учасник - ТОВ 

- Міжнародна виставка РМА . а2007 . 
м.Шавхай, Китай (учасник _ КЗПМ 8)1 та інш.В галузІ порошкової металургії, 
В. І. 

результаТІ уч.асті у виставках ТОВ "Бровафарма" , кп "КЗАБК" та 
кзпм б~~ укладеНІ конtpакти на поставки продукції, встановлені контакти 
з потеНЦIИНИМИ покупцями, збільшено експортні відвантаження продукції 
власного виробництва. 

Участь у по~ібних заходах і надалі сприятиме забезпеченшо 
позитивних результаТІВ щодо ~алучення інвестицій в економіку міста. 

. З метою ?о.кращення Інформування компаній щодо інвестиційної 
пол~~ в УкраІНІ, а також проведення міжнародних заходів як в Україні, 
T~ 1 за ~OPДOHOM у 2008 'році на сайті Броварської міської ради буде створено 
mдpоздш <<На допомогу Інвесторам» . 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 
01.03.2007 року Н!! 126 "Про проведення Інвестиційного форуму "Стратегія 
Київщини: Партнерство. Інвестиції. Розвиток" 4 броварських підприємства 
взяли участь в Інвестиційному форумі, що проходив у м.Києві 18-19 травня 
2007 року. У ході роботи форуму було представлено інформаційні матеріали 
щодо інвестиційної привабливості міста, а саме: Інвестиційний паспорт міста 
Бровари (українською та англійською мовами), Стратегічний план 
економічного розвитку м.Бровари, інвестиційні пропозиції міських 
підприємств, матеріали щодо туристично-рекреаційної привабливості міста. 

У лютому 2007 року до Асоціації міст України та громад направлялись 
інформаційні матеріали 3 комун~ьних ~приєм~ З метою. відбору 
учасників навчального семінару з ПІДГОТОВКИ ІнвеСТИЦІИНИХ проеКТІВ. 

Працівники міськвикоНКОМУ вз~ участь у виїзно~. семінарі
практикумі Досвід Королівства Нідерланди у залучеННІ Іноземних 
інвестицій т; розвИТКУ міжнародних зв'язків" (03-07.09.07, м.Бреда, 
Королівство Нідерланди). ... . У.. . 

В.. розпорядження Каб1Нету МіНІСТРІВ крВ1НИ ВІД 
ІДПОВ1ДИО до .оо 

01 04 2004 """"08- "Про схвалення КоицеПЦll cтвopeННJl системи .. р. ..,5U. Р .... б'· 

ре" ... м·онів галузей наЦІ0нальНОІ економ1КИ, су ЄКТІВ 
ИТИНГОВОl ОЦІНКИ ре , ...... .. 

го "диться рейтинГУВання МІста щодо ІнвеСТИЦІИНОI 
сподарюваиия прово Ф мі тов "Кредит-рейтинг". 

привабливості рейтинговИМ aгeHCТDOM У ор 



виконавчий комітет, його управління, відділи та служби і в 
подапьшому будуть спрямовувати свою діяльність на виконанНJI заходів 
JЦoдo зanyченюt інвестицій для розвитку економічного потенціалу м.Бровари. 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 



г 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
YDРАвmння ЕКОНОМІКИ 

07400, М. Бровар .. , вул. Гагарїllа, І S, тел.! факс(294) 6-29-60 

г 

Подав вя 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 24.04.2008 року, проекти рішень: 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 N!! 613-32-05 «Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2008 рік"; 
- « Про хід виконання «Програми залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного ЮІімату в м. Бровари на 2007-2008 роки» за 2007 рію). 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 

L 
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