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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоr ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~ Гпро . стан виконання "Програми залучення інвестицій І 
\fа,полїпmеННJI інвестиційного клімату в м. Бровари на 
2~07-2008 роки" та затвердження "Програми залученНJI 
і~естицій та поліпшення інвестиційного клімату в 
м.Бровари на 2009-2011 роки" 

на виконaннJI Указу Президента Украіни від 24 листопада 2005 року 
N!1648/2005 ''Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", 
Указу Президента Украіни від 10 квітня 2006 року N!!3001200б ,,про план 
першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності", Програми розвитку 
інвестиційної дїJIльності на 2002-2010 роки, затвердженої постановою КМУ 
від 28.12.2001 N!!1801 та з метою забезпеченНJI реалізації у м.Бровари 
'державної політики щодо збільшеННJI надходжень інвестицій в економіку 
міст&, керуючись СТ.26 п.22 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань ~озвитку та 
~naroустрою територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та 
Інвестицій, міська рада 
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1 Івф ' виконання "Проrpами залучеННJI інвестицій та . орм8ЦUO про стан 08 " 
n~eННJI інвестиційного Юlїмату в м.Бровари на 2007-20 р.р взяти до 

ВІДОма згідно з додатком 1. . __ .:~ та поліпmеННJI 
2 З сеп аму залучеННJI IнвeClnцaп 

іНВе • .~тверди~ рогр а 2009-2011 роки" згідно з додатком 2. 
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Додаток 1 
до рішення 

Броварської міської ради 
від и. ();~ ti ()(}9 К!! 1~.19-4:1 -()г 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ХІД ВИКОНАННЯ "ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕШІЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ПОШПШЕІПІЯ ПШЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В М. БРОВАРИ НА 

2007 .. 2008 РОКИ" 

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 
запучеиия інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 
2007-2008 роки", яка викопувалась відповідними управліннями, відділами та 
службами Броварської міської ради. 

До 2008 року з кожним роком відбувалось значне зростання обсягів 
інвестицій в основний капітал, якщо у 2005 р. їх обсяги складали 274,7 млн. 

,!'рВ.; у 2006 р. вони зросли на 65,5% і склали 454,7 млн.грн., у .2007 p~цi 
інвестиції в основний капітал складали 818,8 млн.грн. або на 80% бшьше, НІЖ 
у попередньому році, у 2008 році У зв'язку з ф~нансо~ою кризою.в Україн! 
інвестиції в основний капітал зменшились У ПОРІВНЯННІ З попереднІМ роком І 

СМВJJИ 527,7 млн.грн. 

Динаміка росту обсягів інвестиціі в ОСНОВН.ІЙ капітал 
(у мл~:.гр~.) _______________ . __ . ---.--
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При цьому інвестиції в ОСНовний капі . 
місту У 2007-2008 становлять: тал за джерелами фІНансування по 

- "Ollln'" деР31савного 610dЗ1cell'Y - 7 1 млн ' .. 
9 разів більше, ніж у 2006 році) у 2008 ' . . грн. у 2007 роЦІ, що маиже у 
'. ' роЦІ кошти з державного бюджету не 

вИДUIJШись, 

- "О'''''''' А,;сцевого 610д31се,,,у - 30 6 МЛН грн у 2007' 4 . ' . ' '. роЦІ, що у рази 
БІЛЬше, H~ У попередньому роЦІ, у 2008 році фінансуванНJI з місцевого 
бюджету зб~Ьmилось H~ 6,6 млн. грн. і склало 37,2 млн.грн.; 

• - влаСНІ 1(0Шn'" "~dIlPUЄA'C~"B lІ,а орzаlfізаl(ій - 365,0 млн. грн. У 2007 
РОЦІ, щО У 2,7 рази БІльше, НІж у 2006 році, тоді JlК у 2008 році вони 
зменшились на 33,1 МЛН.грН. і склали 331,9 млн.грн.; 

- нреди",и 6анюв та іниfllХ nозиl( - 77,5 млн. грн. у 2007 році, що у 1,5 
рази більше, ніж у 2006 році, але у 2008 році вони зменшились порівнJIНО з 
2007 роком на 44,5% і склали 43,0 млн. грн.; 

- нош",u ;НО3ЄАІНUX інвеСІІ,орів - 10,6 млн. грн. у 2007 році, що у 1,9 
разів більше, ніж у 2006 році, у 2008 році ці кошти склали лише 51 тис. грн.; 

- ноиln'" населення на 6удіВНUЦІІ'ВО ВЛQСНIIХ I(ваРnllІР - 216,4 млн. грн. у 
2007 році, що на 10,0 млн.грн. більше, ніж у 2006 році, у 2008 році кошти 
населеНИJI зменшились у 3,5 рази у поріВНJIНні з 2007 роком і склали 61,6 
млн.грн.; 

- інші д31серела фінансування - 111,6 млн. грн. у 2007 році, що ~ 
поріВНJlИИі з попереднім періодом 2006 року зросли в 2,4 рази, у 2008 роЦІ 
ВОНИ зменшились у 2,2 рази і склали 50,4 млн.грн.. . . 

у 2007-2008 роках за кошти вітчизНJIНИX та .ІНоземних ІНвеСТОРІВ 
реалізовано 23б інвестиційних проектів загальною вар~стю 914,781 млн .. грн. 
США (у 2005-2006 роках - 180 інвестиційних проеКТІВ загальною варпстю 
502,300 мли. грн.), серед них: . . 

• . . ~~ проеКТІВ загальною варпстю - у nромиСЛОВОСnll - 12 ІНвеСТИЦlпп ... ~ . 
142 602 1I"'1Y~ грН' виробнича база по вул. Будьонного, 14-а (СП1ЛЬн~ 

, &yи~. •• Солсіф")' СКJI8Дськии 
українсько-французьке підприємсТВО" "Основа- ". ' міні ативно-
lОІошекс по Об'їзній дорозі (ТОВ ~:(jI,:,:: )6у:ш.;:) (ТОВ 
СlCJIадський комплекс. по вул. Кутузова, итаиських Віргінських островів); 
'ЛРоммаш-Бровари" 13 засновн~ками Бр ексу Броварського меблевого 
реl(О~струкція з розmиpеННJIМ майНОВОГО КО= сьКИЙ меблевий комбінат"), 
kОМб1Нату по вул. Кутузова, 61 (ЗАТ ,,Бр ~TiB по вул.Металургів, 47 
СlCJIадське приміщеИWI з лінією з випуску зо 
(ТОВ ,,мрії збуваються") та ів.; . ТИЦІ'и"них проектів загальною 

• 168 Інвес . - 1 :НСUnUlОВОАІУ 6удіВНІІІ(n'ВІ - багатоповерхових будиНК1В, 
вартістю 641,849 млн. грн.: 13 ~;С;~ерміН8JI" по вул. Киівській,~16 
l'ypтo)IQrrOK ДJIJI персоналу ва теРИТОРІІ. C~iд зазнаЧИТИ, що У 2007 РОЦІ ~a 
ta lSЗ іНДИвідуальних житловИХ будИИКІВ. стана інноваційна np0дyICЦlJI 
будіВНИЦТВі житлових будинків б~nа .~ИКО~:І<ТУ щодо споруджеННJI 16-
ВАТ Б3БК" Так під час ре8JIlзацll пр 7 пержавним підприємством 
ПО tI ., r шевсьКОГО' ,... 
Верховоro будинку по вул. ру 
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.,явУКОВО-ДОСЛІДНИИ IHCT~ТYТ будівельних матеріалів та виробів" з 5 по 8 
червНЯ б~nИ ~pOBeдeHl випробування теплофізичних властивостей 
(теJJJlОnPОВІДНОСТI) . ОГороджув~ьних КОНСтрукцій (зовнішні стіни) з 
пеpJJітобетон~их. СТІНОВИХ блоКІВ. Інвестором-забудовником виготовлено 
також ДОСЛІДНІ зразки багатопустотних панелей перекритгя з 
холоднодеформованого арматурного прокату періодичного профілю КJIacy А 
500 С ДJIJI натурних ви~робувань, сушильний барабан для підготовки перліту , 
доВЖИНОЮ 11,5 м замІСТЬ 8 м, розроблені креслення та виготовлена одна 
).eтaJIоформа для формуванНJI ригелів довжиною 9 м З висотою поперечного 
пере різу 600 мм для багатоповерхових будівель; 

-у сфері "'ранспорn,ного 06СЛУZОtJУВQНІІR - 1 О інвестиційних проектів 
зaranьНОЮ вартістю 11,148 млн. ГРН.: будівництво СТО (І, 11 черги - будіВЛJI 
СТО на 5 постів з адміністративно-побутовими приміщенНJIМИ, автомийка на 
2 пости по вул. Київській, 227/1 (ІШ ,,АвтореалКом"); АЗС у складі: магазин, 
диспетчерська, навіс, автозаправна колонка, колонка ДЛJI зберігаННJI палива 
та дорожній пост по вул. Київській,2-а (ТОВ "Дельта"); будівництво СТО 
легкового автотранспорту по вул.Металургів, 51 (ТОВ "Автоцеmp 
"ІІАНАВТО); реконструкція АЗС в складі майнового комплексу по вул. 
Кyryзова, 127 (Пек "Укооппромторг у м.Бровари"); будівн~во 
авТОСТОJIНКИ вантажних автомобілів по вул.Щолківській, 37 (ТОВ фІрма 

nГовпол"4) та ін.; .... . 
- у І(ол'унальній сфері - 9 інвеСТИЦІИ~~ проеКТІВ загальНОIО ваРТІСТЮ 

32,867 МЛН. Ірн.: пожежне депо на 6 автомоБІЛІВ по вул.ЧерНJIXО .. ВСЬКОГО, ~ .. I-a, 
павільйон бюветного водопостачанНJI з благоустроєм пр~еГЛОl теРИТ~Рl1 по 

ВУJ1. Грушевського, реконструкція майдану на пеР:~Нl вул. глагаРІна 8то
а 

б ') •• телЬНJI ЗОШ .. ,~ по вул. еНІна, , YJ1ЬB. НезалежносТІ (ІП черга , ШН1КО 
. . ого КJlадовища по вуп. Кутузова 

ПУСКОВИЙ комплекс І черги БУДІВНИЦТВ~ МІСЬК ПС 110135/1 О кв 
(ВКВ Б ••••• и) теХНІчне переоснащеННJI 
тr99 ___ !?,~apcЬKol вМІСЬКОI ~aд 1 ('ЗАТ ,А В.С. Київобленерго) та інш.; 
nAUU111UIЧl ПО вул. леКТРИКІВ,. ,. ... оектів загальною вартістю 

- у соціальній сфері - 37 ІнвеСТИЦІИН~ пр Т r Шевченка під Палац 
86,315 МЛН. Ірн.: реконстру~ція ~iH~~e;тp~~ Б~о~арської міської ради); 
УРочистих подій по вул. КиlВСЬЮЙ, . крамницю та кафетерій по 
реКОНструкція частини інженерного корпусу П.ІДельно-оФісного центру по 
BV К 5/1 б івНИЦТВО ТОРГІВ ~П. расовського, 2 ,уд ,,). реконструкція з розширеННJIМ 
ВУJ1.l(ороленка, 60 (ТОВ "Форум-Космет~к ~ьно-розвaжanьний центр (ТОВ 
ціпіСНОГО майнового комплексу під торnВ JДЗ' еМНИМ паркінгом по вул. 
В Ф. сНИЙ центр зп. . 

" ест Лайн Маркет"); toproBO-О 1 n N92"); peKOHcтpyJCЦm lС~ЧОГО 
l{oponeRW'a б;lІ'& бvll'UUТn1 Н!!74 (ВАТ "І1ДБ '''1 ТРК Термінал', по 

----, .LI&A J ~AA&&'-J • .. терИТОРІ " 
nPИДОРОЖНЬОГО кафе на приnеГЛІИ 
ВУЯ.КиїВСЬкій, 314 та інші. dвбезпеЧИnИ поліпшеННJI житлових 

Р · . • ''nui проеКТИ ~ urv послуГ а також еМ130ванl lнвеСТИЦlnp чОГО ринку та РИРА'-J ' 
Yld08 меlПIaUЩів міст&, насиченНЯ спожив 'сЦЯМИ. 
забезпечили населеННJI новИМИ робоЧИМИ ~;32 робочих MicЦJ!, 50% з ~ІСИХ - .за 

у 2007-2008 роках у місті cтвope~o внішніх інвестицій, У ПОРІВНJIННI з 
Pa-n... • 'х так 1 зо 
--J аОК залучеННJI як BНYТPIJDНI , 
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2006 рОКОМ кількість робочих місць у 2008 році зросла на 583 або на 21,3% і 
cКn8JI83314, .. 

CтвopeННJI привабливого ІНвестиЦІЙНОго клімату зі стабільними та 
прозорими умовами сприяє прихо~ і~оземних інвесторів в м.Бровари. Так, 
станОМ на ~1,01,09. у нашому МІСТІ зареєстровано 122 підприємства з 
'ноземнИМИ ІнвеСТИЦІЯМИ. 
J ••• 

Загальна сума Іноземних ІНвеСТИЦІЙ станом на 01.01.2009 року складає 
116,491 МЛН,ДОЛ,С~ щО становить 9% від загального обсягу інвестицій по 
області, у 2007 РОЦІ вдалося залучити 21,497 млн.дол.США, що на 36,2% 
бiJIьmе, ніж У 2006 році, у 2008 році обсяг прямих іноземних інвестицій 
збільшивсЯ на 36,832 млн.дол.США або на 46,2% у порівнянні з 2007 роком. 
На душу населення припадає 1251,4 дол.США, проти 753,6 дол.США в 
середньому по області. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(у тнс. дол. США) 

ОБСRГ інозеМНIІХ iHBeCТllQiii 
на душу IlаселеllUD 

доп. США 

... . '. . . '. . . 

2005 рІк 2006 рІк 2007 рІк 2008 рІк 

..J 

.' єструвanось 23 підприємства з 
у 2007 2008 роках У нашому МІСТІ за ре М 'ї u;""v США 
,- оо. лі ану Перу, акеДОНІ, .... '-"&1101' ,оо' 
1НВесnщiJIми з Туреччини, РОСІІ, В, riнсьІСИХ островів, Польщі, Aвcтp~, 
панами ВАnyЖ'U'обританіі БритансьКИХ ВІР . '"_"Ь засновнИКИ з ЛаТВІІ, 

, _&ПА: , 2 ·дприємств УВlnиииа • 

Латвії та Шмеччини, до складУ m амн діяльності стануть ,БУДІВН~~О, 
Німеччини та Грузії, їХ OCHOB~ ~ИД метanопластикоВИХ ВІКОН, ЛlфПВ, 
8RpОБВИЦТво будівельних матеРІалІВ, такад вирощування зернових, 

Б " ' lIIЛJIXОВИХ ес ~. б ти добування Ме тв, БУДІВНИЦТВО МОСТІВ" газОПРОВІДНІ ро О , та 
ТВарИJuпщтво електромонтажнІ та енд а технічне обслуговування 

, • каменю, ор , , ння оптова та де1(оративного та БУДІвельноro ",..пmcьК! перевезе .' '" 
• та паСQln"-r.. іилЬНІСТЬ агенц1И ремонт автомобілів, ввнтажю ухоМОГО мвина, ,д 

Роздрібна торгівля, оренда ~:Па юридична діялЬНІСТЬ, 
нерУХОМОСті, кафе, нотаріальна та І 



s 
• • . . оо 

ОРJlA" ",О3ЄА.НІ ІнвеСІІ'"1(І; залvчені .v наСІ ІУ,· •• ~ 11 ІІНІ гал_v], А"Сlllа БDо,аРІІ: 

J(! Галузі CTallOM СТ81101\1 
піп 118 01.01.07 118 01.01.09 

% % 
ТоргіВJuI та побутове обслуговування "-1 57,39 76,66 

~ Харчова промисловість 23,25 11,58 
"-з Будівництво 1,82 5,30 
..... 4 Транспорт і логістичні послуги 10,19 2,07 

S Легка ~омисловість 6,76 2,77 

6 Металургія та машинобудування 0,55 1,62 

7 Ветеринарна медицина 0,04 0,01 

ЗмевmеННJI інвестицій у транспортній галузі пояснюється зміною 
СlCJIВДУ засновників у тов "Логістик-Груп", де 98,77% інвестицій належали 
американській компанії, та ТОВ "Транс-rpуп" зі 100% німецькими 
інвестиціями, сьогодні ці підприємства стали українськими. 

Слід зазначити, що 2 підприємства з турецькими інвестиціями, які 
здійсшоють діяльність у галузі металургіі та машинобудування, у 2007 році 
також стали українськими: ТОВ "Бровсервіс" (внесок іноземних інвестицій 
Складав 286,28 тис.дол.США) та ТОВ "ПМС Amoмініум-Украіна" (внесок 
іноземних інвестицій - 25 тис.дол.США). 

Ситуація з викупом часток резидентами свідчить про покращення 
економічного стану українських підприємсТВ. 

Галузева структура прямих іноземнИХ інвестицій У 2008 році 

15,97% 
5,ЗО0/r2,О7% 

---------
G і.Торгівля та побутове 

обслуговування 

• 2,nромислоВіСТЬ 

о З.БУдівництвО 

О 4.ТранспОРТ і лоrlС1ИЧні 
послуги 

ПРЯМі іноземні інвестиції 
В. . розТВUJYВання ··н· І щповідно до географlЧНОГО • иЄМЦJIМИ з наСТУПНИХ кр81 . 

ІаІадені компаніями та приваТНИfdl'l піДПР 
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Країна CTallOM 

ІІа 01.01.07 
CTalloJ\I 

-
'- на 01.01.09 

велика Британія 
% 

Іспанія 

DА. 
-

59,0 
16,29 

45,71 
8,09 

сША 11,78 5,86 
Німеччина 3,66 0,25 
Aвcтp~ 1,06 2,32 
Туреччина 0,72 2,45 
Латвія 0,59 1,16 
-rпські ВірІінські острови 0,54 1,56 

0,40 22,81 
-

Іиmікраіни 5,96 9,79 

• ГеографІчна структура n ЯМИ • • р х IнозеМНІІХ IнвеСТllЦЇЙ у 2008 році 

---------------

17,53% 
------
о 1.ВелИкВ Британiяl 

45,71% lіІ 2. Іспанія 
DЗ.США 

D4.Юпр 
22,81% .5.1ншї країни 

5,86% 8,09% 

. на ВИКОНllllВJl заходів з ревпїзВЦІЇ даної Проrpaми суб'ЄПІ\М 
=~ діяльності иllДlUO'l'ЬCll в оренду иезaдiRнi виробничі мощі та 
&удів DpИМlщенвя, вiдJюДRТЬCII земenьиi ДЇJIIIIIКR під житлове та промислове 
вас 1IIЩrВO, а також будiвиJщТВD приміщеНЬ побутовОl'О oбcnyroвYJIIIВIU' 

елевНJI. З мет . . ІІІ ою спрощеИНJI процедУРИ вадllllШl дoкyмeвтtВ дoзвJJIыІІ'о 
ro

Parrepy 
ва здійснeИВJI підприєJolиllцы«lї дiJJJlЬИості суб'ЄПІ\М 

2о':Одарюваинв. у м.Бровари діє дoзвiJJЬВо-реєстРацііІвИЙ центр. у 2007-
роках центром видано 3082 дозвільНИХ документи. ОРе Ставом ва 01.01.2009 РОКУ суб'ЄКТВJDI МSJIOI'O ~~~ Ilicra.II,Цyєrьcи 9,5 тис. м.' вiJп,ИИX МОПl. щО вaneжaть територlllJlыllи rpoмaдl 



1 

У 2007-2008 роках з інвесторами укладено 32 . 
о e1lдY земельних ділянок загальною ПЛощею 229 1 ДОГОВІР про надання в 
~aCHiCТЬ 104 земельні ділянки для Обслуговуван~8 ~: а ~акож продано у 
комерційного використання та земель транспорт о. ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО, 
pJ10щею 61 га вартістю 58197,6 тис.грн. них П1Дприємств загальною 

Згідно рішень виконавчого комітету Броварсько'" .. 
б' І МІСЬКОІ ради за 2007-

2008 роки су єктам госп~дарювання надано 416 дозволів на п 
будівництва та реКОНСТРУКЦ1l0 об'єктів. pOBeдeHНJI 

На сайті Броварської міської ради розміщені П б " " равила за удови 
м.Бровари, нормативн~-правовий акт, яким встановлюється порядок 
~анування, забудови та .ІНШО.ГО використання територій, окремих земельних 
~UlJlВoк, а також переЛІК УСІ: ~опустимих умов і обмежень забудови та 
ІНШого використання теРИТОРІИ І окремих земельних діЛJl80К у межах зон, 
визначених планом зонування. 

у 2007-2008 роках укладено 4 договори купівлі-продажу об'єктів 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари. НадходжеННJI 
коштів від купівлі-продажу об'єктів склали 7452,3 тис.грн., з них 4602 
тис.грн. - У 2008 році, що в 1,6 разів більше, ніж у попередньому році. 

Значну частину обсягів інвестицій в основний капітал складають кошти 
міського бюджету. У 2008 році на виконання заходів Програми соціально
економічного та культурного розвитку використано 25209,8 тис.грн., що 
CКJIaдaє 54,3% до загальної суми використаних коштів у 2007 році на 
РОЗВИТОК житлово-комунального господарства. 

Комунальному підприємству "Броваритеплоенергомережа" У 2008 році 
були виділені кошти на впроваджеННJI енергозберігаючих технологій з 
державного та місцевого бюджетів на суму 8709,7 тис.грн., що на 4788,9 
тис.грн. більше або в 2,2 рази, ніж у 2007 році, в '!ому числі ~ місцевого 
бюджету виділено в 3 4 рази більше. За рахунок видшених коШТІВ виконано 
tta~'l'DWY .. ' ПТВМ 50 на котельні Промвузла - 1300,0 тис.грн.; 
С\ІІЩА.UoIUJВИИ ремонт котла -
реконструііовано та технічно переоснащено 7 котелень; завершено роботи на 
KDТenьudV КутузовІ, 77/1, Кірова,3/1, пр. По~ово~,6/1, 

ПАА по вулИЦJIX .. 9 цm ІЗ замІНОЮ 
КиЇВській 225/16 КУТУЗОВІ, 6/2; реконструиовано. . 

." '. ~ нано замІНу мanС'Ірального 
водопщігрівачів на сучасні пластинчаСТІ, ви о 

ТРУБОПРОВ~ДУ по б.Незалежності,4. щодо звернень інвесторів, 
ПОСТІЙНО ОНОВJПOється банк. даних ійного рИНКУ, відповідно до 

налагОджено моніторинг місцевого ІнвестиЦ ... их проеКТ1'в 
• .оо· еСТИЦІВН . 

ЦОго відслідковуються етапи реВJI1ЗацlllНВ . 'страціі напр8ВJUIється 
Щ . оо оо облдержадМІНІ оо оо 

. ОМ!сячно до Ки1вСЬКОІ . відповідно до ЄДИНОІ ТИПОВ01 
ІНФормація щодо проведения ~ОНlТОРИНГУ 
ФОРМИ фїХсації звернень інвесТОРІВ. . ІнвестиціЙНОЮ радОЮ надаЄТЬСJl 

• При відборі інвестиційнИХ проеКТІВ впроввджеННJI Hayкoєм~~ та 
~РІОРитет проекТам які передбачають 'нноваційноі прОДУКЦІІ. 
11.,. '... готовлеННЯ І у оо' • 

"ЩIОРТозамїшоючих техноЛОГІВ та ви .' м Бровари, як в краlН1, так І 
З метою підвищення позитивного IMI~~Hi інвестиційні паспорти 

3а ХОРДОВОМ, у 2007 та 2008 роках в 



- ·u .nm81ИСЬКОЮ та анГЛІИСЬКОЮ МОвами 
J··r •• , а також букnети· ... 
npопозицUJМИ, ЯКІ презентувались ПІ·Д .. З IнвеСТИЦІИНИМИ 

. час ВІЗИТІВ іно ... • Ііств Бровари, на МІжнародних виставках Ф земних делеГВЦІИ до 
буклети розміщені на сайті Броварської :а ~pYMax. Двомовний паспорт та 

•. . . МІСЬКОІ ради з метою оз .. 
JlК УКР81НСЬКИХ, так І Іноземних КОмпанl·И" наиомлення, • з позитивним досв· . 
екоНОМІЧНОГО та культурного розвитку міс . ~ДOM СОЦlально-
КJlїМ8TOM ДЇJ1JIЬHocTi підприємств з іноземни~~ І. в тому ~ИCnI ІЗ СПРиятливим 

На .... Б .. . нвеСТИЦІЯМИ у Броварах 
сантl роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради створено б· . . " .. ве -СТОРІНКУ "На допомогу 

Інвесторам , де РОЗМІЩУЄТЬСЯ І постійно ОНОВЛЮЄТЬСЯ . Ф . 
В ·· Ін ормаЦlЯ щодо 

проведенНJI сеукраlНСЬКИХ та міжнародних . . ... . захОДІВ з питань 
ЗОВИ1шньоеКОНОМIЧНО1 та ІНвестиційної діяльності. 

на виготовленНJI інвестиційного паспорта МI·ста у 2007 . . . роЦІ з МІСЬКОГО 

бюджету було .ПРОфlна~совано 18,800 тис.грн., у 2008 році - 27 тис.грн. на 
виroтoвлеННJI ІнвеСТИЦІИНОГО паспорту та 5,709 тис. грн. на виготовnенНJI 

буклетів, кошти освоєні повністю. У передачах телеканалу "Екта-Бровари" 
неодноразово транслювались сюжети про діяльність виконкому Броварської 

міськоі ради щодо залученНJI інвестицій та про роботу броварських 
підприємств з іноземними інвестиціями або таких, які потребytОТЬ їх 
залучення. 

3 метою збільmенНJI обсягів зanyченНJI, ЯК внутрішніх, так і зовнішніх 
інвестицій, покращенНJI інвестиційного клімату та привабливості міста дО 
КОДА направлялась розширена інформація про соціально-економічний та 
культурний розвиток міста Бровари Д1IJl подальшого використвННJI в 

Іввестиційному паспорті Київської області-2007; 24 інвестиційні проекти 7 
броварських підприємств направлені до Міністерства регіонал~ного ро~.витку 
та будівництва України з метою включенНJI до загальнонацlональН01 бази 
ДаНИХ інвестиційних проектів з питань місцевого і регіонального розвитку та 
будіВництва. Зазначені вище проекти направлено д? .. ~OДA з м~ою 
ПОиовпеННJI інформації на Intemet-сервері ,,ІнвеСТИЦ1ИНІ можливосТІ в 

УКРаіні" 
N . .. . .. ради ВЗJIЛИ ""асть У засіданні 
редставники БроваРСЬКОI МІСЬКОІ J • 

МіжнарОДНОГО ейд-клубу у Київській області, яке прох?~о 7.~истопада 
2008 тр . . ... Київської обпдерЖВДМ1Нlстрацll, з метою 

року у м.КиЄВІ за органІзацІІ . мним капіталом 49 
ОЗИВЙ .. ·дприємств З lнозе , 

Омлення з Д1JlЛЬНІСТЮ ОІ.. .. ТРК Термінал", де відбулась 
ПРедставників із 28 зарубіжних краІН В1ДВ~anи оо dбласті під час якої 
ПРезентаціи інвестиційного світу КиlВ~ЬКОl , 
ПОIlIИрювавСЯ інвестиційний паспо~: БроваРІВ. о розширенНJI ринків збуту 

Броварські підприємства ПОСТІИНО дбак;,ть ~и участь у проведенні 
~ виходу на міжнародний ри~о~ ь:'ародна виставка "Інвестиції. 
ataтогалузевих міжнародних захОДІВ. ~ Інвестиції. Технології - 2008", 

~noГЇJI. Фінанси", виставка "ПРО~ИСЛфО:I=. бізнес-зустріч "Українські 
. Міжнародний промисловии р інтеграційного процесу. до 
П~ДnPиємства-виробники як учасники ЇJI в глобальну економІКУ: 
!tIUkнародвого бізнесу", семінар "Інтеграц та середньоГО бізнесу" і т.і. 
пеРспеКТИви та ВИЮІИХИ для українського малоГО 



у ході засідання Українського клубу на тему· Інв ...... 
• . ." еСТИЦІИНИИ КЛІмат на J(JfїВЩИНІ: аспекти землеВІдведення та екології" щ . 
08 ' о проходив у М.КИЄВІ 16 J1lfПIUI ~O року, вик~р~стовув~ись ~атеріали щодо Позитивного досвіду 

БроваРІВ r залучеННІ l~вестиЦ1~. МІські підприємства взяли участь у 
проведеННІ KOHКYP~~ "КИІвщина lнвестиційна-2008" за організації КОДА 
асоціації "ПриваТНІ Інвестори у країни". та 

Ш~ час візиту деле~ацій до м.Гнєзно та Красницького повіту 
РеспуБЛІ~ По~ьща, ЩОЛk1ВСЬКОГ~. муніципального району Російської 
ФедераЦll, .. м.Сlлл~е ЕСТОНСЬК?1 Республіки та м.Фонтене-су-Буа 
французЬКОІ РеспуБЛІКИ, а також ПІД час прийому делегацій у Броварській 

• 8'" • 
• псьІС1И радІ з метою розвитку партнерських зв' язків презентувались 
інвестиційні паспорти міста Бровари. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 
01.04.2004 р. Н2208-р "Про схвалення Концепції створення системи 
рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів 
roсподарювання" проводиться рейтингування міста щодо інвестиційної 
привабливості рейтинговим агенством у формі ТОВ "Кредит-рейтинг". 

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

Вихонуюча обов'язки начальника 
УПРаВЛіННЯ економіки - заступник 
начальника управління економіки Т.Г. Поліщук 



Додаток 2 
до рішення 

БроваРСЬК2Ї міської ради 
вІД и. [)~. ~~ Н!! ;/.fP;-6"J-()F 

ПРОГРАМА 

залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 
КJIiмaтy в м.Бровари на 2009-2011 роки 

м.Бровари 

2009 ріК 



І. З~Г АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
програма залучення Інвестицій та ре . . 

пріоритетів поліпшення інвестиційного КlIі алlзацlJl встановлених цілей та 

РоКИ (далі - Програма) визначає КОмплекс з;~ТУд,вв м. Бровари на 2009-2011 
. . .. 1 ,СПРJlмованих на CТВOpeHНJI 

спрИЯТЛИВИХ органlзацlино-економічних умов nn~ б' 
.' • '" ~иa З lЛьшенНJI надходжень JlК 

ВИ)'ТРlШИ1Х, так І ЗОВНІШНІХ ІНвестицій в економіку . ' 
.' .... б' МІста, запроваджеННJI 

механІЗМІВ органlзацlИНОГО о єднаННJI інтересів місцев оо • 

• '" • 01 влади 1 приватного 
бізнесу щодо реВJJ1зацl1 СУСП1льно значимих проектів вшир . х Ф . . •. . . ОКІп серІ 
Д1JUIЬкосп вІД ПРОМИСЛОВОСТІ 1 науково-дослідних конструкторських робіт до 
комунальних послуг. 

Ko~ інвестором ~изначені c~oї інвестиційні проекти та зазначені 
джерела фlНансуванНJJ, JIЮ спрямоваНІ на cTBOpeHНJI високотехнологічних 
Вllробвицтв, збільшення . обсягів та асортименту випуску продукції, 
створения нових робочих МІСЦЬ та оновлення основних фондів. 

Пріоритетна увага у рамках зanyчеННJI інвестицій у місті за період 
2009-2011 років приділятиметься розвитку будівельної галузі, розширенmo та 
оновленню транспортної інфраструктури, модернізації промислових 
підприємств, покращенню становища у комунальній сфері та дорожньому 
roc~oдapcтвi з використанням механізмів концесії та лізингу; розвитку ranyзі 
зв'ВЗІСу та телекомунікаційних послуг; веденню наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності. 

п. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ЦIJlЬOBI ГРУІІИ ПРОГРАМИ 

Метою програми є об'єднання зусиль деnyraтів Броварсько~ мi~~Koi 
ради, виконавчих органів ради, усіх зацікавлених піДnPИЄМ~~ органlЗ~IИ та 
підприємств незалежно від форми власності У залуч~ННІ lІ~вестиЦ1И Д1UI 
3МЇЦИеВНJI і розвитку соціально-економіЧНОГО потенЦ1~ МІста Бровари, 
СТВо • .' nt:eRR'1 житrєвоГО PIBВJI населеННJI. 

реНИ1 нових робочих МІСЦЬ та П1ДDИ&Ц 

Завданни Програми: .' . ішніх інвестицій в економіку 
• сDpИJJВия залучеmuo як ВНУТРІШН1Х, так І зовн 

Міста; же за рахунок залучеННJI нових 
• 3~ілЬПІеИНJJ надходжень до Mic~~oгo бюд ~ та cтвopeННJI нових робочих 

ІНВестицій реалізації інвесТИЦІИIІИХ проеКТІВ . , 
М1СЦЬ; 

• підтримка власного виробника; и ІІа зов8ЇIJIВЇ ринКИ;. • 
сnpJlJlНни виходу підприємСТВ м. Бровар розкритrя 1нвестиЦlЙНИХ 

• уЧасть у міжнароДНИХ заходах з метою 
1.ІО>lOIИвостей МІ' ста' . суб'єктіВ підприємництва 

• ' iяJIыlстI� 
CТВopeНl!J[ рівних умов дп! д о](оджеllНЯ капіталу; ... .. 
Незалежно вщ' форми влаСIІОСТІ та n . '~о_іІІвеСТИЦ1ИНОI діяльності • . ... IIІІІОВ8Цlnп 
CТВopellНJl умов ДJIJI SКТИВІЗ8Цl1 

суб'Єnів господарювання; 
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залучеНЮІ не .заб~~онених законодавством додаткових 
фіНансування до реanlзаЦll Проектів та програми со і ~жереJI 
та культурного розвИТКу міста Бровари; ц ально-еКОНОМIЧНОГО 

.. впровадже~НJI eHep~~- та ресурсозберігаючих технологій; 
зanyqеНWIІнвеСТИЦІИ у розвиток КОмунальних підприємств міста. 

.. створенИJI умов для активізації інноваційно-інвестиційної ~іЯnЬНОсті 
суб'єктів господарювання; 

.. розробка інве~тиціЙни~.~ропози~іЙ та проектів; 

.. поширення lнформаЦll про Інвестиційні можливості Броварів на 
регіональному, державному та міжнародному рівнях через засоби масової 
іиформації та мережу Інтернет; 

.. формуванНJI позитивного іміджу м. Бровари як успішного середовища ДЛJI 
бізнесу та відпочинку, міста з перспективами розвитку; 

.. спрИJПШЯ консолідації територіальної громади через налагодження 
співробітництва між владою, бізнесом та громадськістю. 

ЦіJJьові групи: 
І}. представники потенційних інвесторів (промислових та логістичних 

компаній, торгових та готельних мереж тощо): 

- українських; 

- іноземних· . 
2}. інвестиціЬі та консалтингові компанії, агенції неРУХОМОСТІ: 
- місцеві та регіональні (М. Бровари та Київська область); 

-українські (М. Київ та інші Micтa)~ .. . ний оон (Російська 
• міста-партнери БроваріВ~ ЩО~КІВСЬКИИ МУБНІ::an;ілОРУ~Ь), м.СiJшамяе 

Федерація), Слуцькии ранон (Респу ]І Ф анцузька Республіка), 
(Естонська Республіка), м.фонтеие:йіБуа ім~РИКИ) Красницький та 
м.Рокфорд штат Іллінойс (СполучеНІ тати , , . п ща)· Гнєзиенський повіти (РеспуБЛІка оль , 

- іноземні фірми; У аіии. 
З). представники торгово-проми~овИХ ":::~HO:~ держав В. Украіні; 
4). npeдставники TopГOBo-eKOHOMI~ м НИХ О ганізацій, фОНД1В та програм, 
5). представники українських та МІжнарод Р ку та можуть виступати в 

. Мl·ЧНОМУ розвит ЯКІ СПРИJПOТЬ місцевому еконо . 
ЯКОсті донорів· . .mu..оекоиоміЧНИХ зв'язКІВ. 

б) • ' • ynuneHIO ЗОВИІJ.U&"" ·ШДnpиємства, зацікавлеНІ в РОЗ~"r 
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ВКJlAДEНВЯIН PE~CIВ Л_ЛЯ СОЦlАЛЬНО .. ЕКОНОМIЧ ВЕСТИЦІЙІІИХ 
, НaJ1менувания об'єкту та місце його І НОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

знаходження нвестор Орієн- Кількість 

• тов- створеНl1Х 

навар- (збереже-

тість НИХ) 

( млн. 
робочих 
місць 

"" У RPOMJICJJOBocтi: гРН.) 

"'Технологічне переобладнання цеху тов "Алюпласт 14,777 70 
пресованих виробів під цех з виГQ- Україна" (збере-
toвnеВИJI мастикового профілю 

жених) 
.. Будівництво заводу з переробки скла rrn "КАІ -Сервіс" 12,320 255 
по вул. Кутузова, біля ДБК "Меркурій" 

, :(бiтl запроектованого кладовища) 
r Будівництво заводу з виробництва ТОВ ,,Бровсервіс" 27,400 120 
МeтaJlОJШастикових та алюмінієвих 
хонструщій по в.Красовського, в р-ні 
. розміщеНIUI заводУ" Торгмаш" 

І Підприємство з виробництва дріб- ТОВ "Орієнтир" 61,600 120 
ворозміриих стінових будівельних 

матеріалів по б.Незалежності,28-а 
J Реконструщія б-ти поверхового будин- ТОВ "Фінансовий 9,779 400 

ху лабораторного КОРПУСУ під офісний . С " XOJIД1HГ" амсон 

-центр з надбудовою по в.ЛісовіЙ, 2 
f Реконструкція з розширенням майно- ТОВ ,,нУНВФ 0,600 4 

;- 801'0 КОМІШексу по б.Незалежності,18-а ,,Бровафарма" 

РОЗШИрення виробництва з виroтов- ТОВ ,,полюс 5,600 36 

І леlfНJl виробів із пластмас і CКJI8ДaнНJI Плюс" 

елеnpoтехнічної арматури на території 
1~~8yЗJIа 3,100 8 В • ТОВ "алта" ~Дl8lfИЦтво цеху з виroтовлеННJI 

: &teтanОПJIасТИІСОВИХ . вікон по 

f' l ВуlLІТТоmciвськіі 19 1,001 5 
Ре ' ТОВ ,,Інтер-
КОНСТРУКЦія з розширенням неза-

ВеРшеного будівництвом об'єкту під Meтammacт" 

ваРОБНИчу базу з виготовленНJI 
t~ ВИробів по вул.КYl'YЗо~ 77 ТОВ ,)Іросвіт" 2,081 30 

11' С1ративне ПРИМ1щеННJI маистер-
c~ 3 ремонту та пошиву взуття із cКn8Д-
М k1tti.и приміщенНJlМИ по вул. 

131 ~~eтa гів АТ закрИТОГО ТИПУ 
5,201 

811рО6НИча база виготовлеИНJI з євровікНобуд" ~~Оnnастикових конструкціЙ по " ~~COBCЬKOГO 0,268 155 
ЗАТ 

,~OOBap-
еКоН,.....,... . мВЙ-

~v .. uУlЩlJI З розширеНJUIМ 
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ваro комплексу Броварського ський меблевий во б· (збере-eБJtЄвоro ком lнату по вул. Кутузова, комбінат" 

:1 (2-А ~ковий комплекс) жених) 

іііЮбиича база по вул. Кутузова, б NВКЛ "Телмонт- 0,677 15 
Сіо" 

_струкція комплексу під вироб- ТОБ "Бінсо" 2,310 40 RJIЧ'f базу з виробн~~тва полівініл-
хпоридиих КОНСТРУКЦІИ на території 

П •• ... ·I'2"а IUWП".1 

. БудівництвО заводу з виробництва ТОВ "Філ8ЙТ" 53,900 45 . ... 
бетоННИХ СУМ1Шеи на території 

"",,"па 
I"r~ 

Технічне переоснащення приміщення ТОВ ,,А тлантіс" 1,000 25 
11 встановлення обладнання для 

виробництва 
. .... 
lнжеІЩlИНОГО форму-

В8JПII металу по б.Незалежності, 24 
BcLoro у промисловості 201,614 1234 
Ужптловому будівництві: 

БагаТОІСВартирниі житловий будинок з ТОВ ,,Бкк 85,849 23 
в6удоваво-прибудованими 

. 
"У крбудінвест-ПРИМlщен-

JlDІИ . ДИТЯЧОГО садка та підземними 2000" 
I1ражами по вул. Короленка, 34-й 

_~орайон 
Будівництво П черги кварталу "Олім- тов ,,мarнyм- 94,133 -
пійеьхий" IV житлового комплексу з Інвест" 

Об'ttraми соціальної сфери (житлові 
сеrщiі N!1 та Н!2) по вул. Олімпійській, 
а межах вул. Красовського та вул. 

... ~OBa 
97,385 

301-0 квартирний житловий будинок ОП "Броварипром- -
.... ~n. ЧерНJJXiвського, 21-б) житлоБУД" 

1,925 
РеКОllctpУІЩЇJI нежитлових приміщень тов ,,БДБК -

М курій" в квартири в багатоквартирному жит- " ер 
і ~BOМY бvдинI(V по в.Декабристів,46 .. 74,998 -

БагаТоквартирний житловий будинок ТОВ ,,Броварськии 
hОВУn.Черняховського, l1-г заводобудівenьний 

i'~ 
комбінат" .. 115,351 -

Б~ . тов ,,Броварсь~ 
~B~o І черги 9-14 поверхового заводобудівenьиии "ОТИрьохсекційиого житлового будив- б· " ~ 3 ОфісНИМи приміщеНЮJМИ по. вул. ком шат 

УБИВСЬІ<Оro, у 5 мікрорайОНІ IV 
23 t ~OBOro Району 469,641 

• CЬo~ • 
~ ЖИТJlОВОМУ будівниЦТВІ БCJIуroВУВ8ННJI 

120,0 150 І Б~ ~ ~i Транспорту та транспорТНОro ;ОВ ольвія-С" 
,~ технопарку по вул,Пе- n 

1И, бlJIJ[ міського I<JIвдовища 
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"$івиицтво автосалону з комплексом ТОВ 
сервіСВОГ? ... об~овува~НJI аВТОМобілів Лізинг" "Оптіма

, ПО Об'ЇЗНІМ ДОРОЗІ, ВР-НІ в. Чкалова 

.. ~іВВИЦТВО М~ЙКИ машин За сучас- lll1 "Аква-Вом" 
11010 технолопєю ПО вул. Черняхов-
СЬКОГО, В районі розміщення 
автостоЯНКИ ІПІ Вакуленка 

- Б"діввиЦТВО автосервісного комплексу ТОВ r ... 
~I. " ладкии 
по б.НезалеЖНОСТ1,18-а покас" 

- БудівництвО та обслуговування станції ВКф "Кобол" 
технічного обслуговування легкових 
автомобілів по вул. Чкалова,7 

Реконструкція автозаправної станції по ТОВ 
І ВУJl.Черняховського, ll-б "Автобансервіс" 
Реконструкція автозаправної станції по ТОВ 

І І ВУJl.Киівська, 2-а "Автобансервіс" 
Реконструкція автозаправної станції по ТОВ 

І ВУJl.Киівська, 320 ,,Автобансервіс" 

Реконструкція автозаправної станції по ТОВ 
ВУJl.Чхалова, 17 -а "Автобансервіс" 

о Реконструкція приміщення під авто- ТОВ ,,Бровари-
мИЙІ<у легкових автомобілів та мікро- пассервіс" 
автобусів з влаштуванням другого 

_ ВХОдУ 

І Комплекс сервісного обслуговування rm Потьомки Л.Л. 
- автомобілів по вул. Красовського 

Всього у сфері транспорту та 
_l!PancnopТHorO обслуговування 

38,500 

0,800 

0,462 

0,385 

0,410 

0,960 

0,410 

0,340 

0,770 

0,047 

163,084 

- у Jlогістичній сфері: 
СkJIадський комплекс "ЛогісТИЧНИЙ ТОВ "Термінал 106,903 

;-~IC" на Об'їзній дорозі Бровари" 
. РОЗМЇЩеВИJI складських приміщень по ТОВ "Техво-Ойn-

Б П JП<" 

12,0 

300 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

543 

250 

44 

'l1езanежності, біля ТОВ "Астро 
~~1~' _______________ ~~nn--~~wt~~r-ї991/ І Б ~ rПI Аидрощук 1,486 

'ЩВНИЦтво адміністративного будин-
ху та СIOI8Дських приміщень по вул. О.П. 

4~ ~cтiB G · ТОВ ,,компанія 
'дlВRlЩТВО складського комплексу Мl\'Щ" 

........ ~"A" по Об'їзній дорозі,б8 

........ СЬого у логістичній сфері: • 
}r ~Iep:· БCJJYГОВУванвЯ• 

140,0 

260,389 

300 

613 

І ~ е І торгівлі та DобуговогО о . rПI Губанов С.В. 
~ kОНс1рУІЩЇJI з розширеННЯМ см!т[є-

з6арвnыlикa під центр побутових. ~o-
t~-Иі буд.N!!31 О-а по в.КиївсьКl" ТОВ ,~ілар" 
~o n черги комплексУ 

0,385 

0,137 

3 

s 
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~ rpOMaдCiKoro харчування 

по 
'-.l1PагоМaRОВа, 2 

r ]удівництво магазину-кафе 
по rm "Дека-Ін вест" 7,700 50 l!lЛ.Киівські~,282 

~ 
І РекоНСТР~tи з розширенням не ТОВ "Алі го- 55,0 15 
І жltТЛОВОЇ будівлі під торгівельно- Трейд" 

офісний ценtp з благоустроєм 
І npилеглої території по вул.Гагаріна,21 

:- Будівництво офісного центру по ТОВ "Торговий 7,161 І 50 вул.Гагаріна,16 дім "Ліза" -:- Будівництво салону краси та театру тов "фірма 23,100 35 J 
зачісок по бул.Незалежності, біля "Вояж" 
б ;у Не2 

1 Реконструкція нежитлового приміщен- rт Деньгуб В.В. 1,001 8 
НJI N99 

. 
ПІД салон краси по вул. 

t Гp~eBCЬKOГO, 19 
~ Реконструкція будівлі 

. 
спеціа- ТОВ "Пелікан" 23,100 200 ПІд 

niзованиі будівельний супермаркет із 
І подальшим облаштуванням супер-

маркету будівельних матеріалів по вул. 
Красовськоro, 16 , 
Реконструкція офісних приміщень N!!25 ІП1 Голубовський 0,154 8 
під ІЩфе по вул. Кірова, 90 П.Г. 

10 Реконструкція нежитловоro приміщен- ІП1 Зайцева В.М. 0,231 9 
НІ під кафе-кондитерську по 

- в.короленка,66-а 
11 Реконструкція лазне-прального ІП1 Шевчук 0.0. 0,041 10 

КОМбінату • комбінат побутових ПІД 

і2 
П~ по вул. М. Лагунової, 511 

67 БудївllИЦТво офісного центру по вул. ШІ Пирожок 0.1. 7,400 

-~олеНJ(а 
125,410 460 BcLoro у сфері торгівлі та Dобyrового 

--- 06~овуванви 
J КОМУнальніі сфері 0,054 2 І БудївlUЩтво топкової адмінбудівлі та CnМКN!!509 

'z ~нilIIВix мереж газопостачання . 
капіталь- 4,231 -Реконструкція магістральної вуЛИЦІ Відділ 

3' ~3З'~аиWl ного будівництва 
3,946 Відділ капіталь- -Бу,цїВlUЩтво ЮІадовища по вул. 

4'~OBa ного будівництва 
5,025 -Відділ капіталь-Будівництво водовідводу дощових та 

ноГО будівництва ,~BOД по масиву "Оболонь", 1 етап кп "Служба 7,000 -
РеКоНструкція з розПІИРенНЯМ " ......... ~обllИЧої бази по вул. кутузова,2 замовника 

20~S6 2 
.......... BcLoro у Комунальніі сфері: 



у соціалы�ійй сфері: 
11 

.,. Дtrrяче• містечко по вул. Шевченка, 13 Асоціація "сос- 10,000 37 
І 6yДJIHIOB Кіндердорф 

БУдівництво аквапарку "Термінал" по 
Інтернешнл" 

.,.. 
тов "Продагро- 50,0 

вУл.КиівськіЙ,316 сервіс" 
150 

.,.. Реконструкція нежитлового приміщен- АКІБ 0,458 
НІ під відділення банку по вул. "УкрСиббанк" 

7 

Київській, 168 -Реконструкція з розширенням частини ІШ Маценко 0.1. 0,060 3 
нежитлової будівлі під офіс з надання 

ЮРlfДИЧНИX послуг по 

бульв.Незалежності,14 . 
тов "Адепт-Мед" PeKoHCТPYКЦUl з розширенням квартири 1,463 5 , Нl81 під аптеку з влаштуванням окре-

мого входу в багатоквартирному жит-
ловому будинку по вул.Короленка,68 

Будівництво оздоровчого центру з ІПІ "Феско" 3,500 32 
roтепем квартирного типу по вул. 

Гагаріна, біля КОІІІВСМ 

Всього у соціaJIьвій сфері: 65,481 234 

Всього: 1305,875 3109 
-



IV. ОСНОВШ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОВAИIUI. ~ОrPАМИ 

1 

Зміст заходів 

2 

ВїдповїдВJJЬиі за 

виконанни 

з 

1.1нвеНlllарuзацїв ;нвеСlllии.;;;нux pe~pC;B А';CnIIl 

Термін 

виконан

ни заходів 

4 

1.1. \ Розвиток інформаційної інфраструк- І Інвестиційна рада І Постійно . 
тури, вюпочаючи створеВИSI B1ДnO-

відног0 банку даних, налагоджеВИSI 
постійного моніторингу місцевого 
інвестиційного ривку, збір та апуалі
зацUt інформації щодо підприємств, 
зацікавлених у залученні інвестицій 

1.2. \ Збір, аналіз та регулирне OHOвneНВJI 
інформаці і про незадUtнi земельні 
дimпucи і виробничі площі усіх форм 
вnасностім.Бровари 

міста, земельний 
відділ, управління 
містобудування та 
архітектури, 

управління 
економіки 

Земельний 
управлінив 

відділ, 

кому-

нальноі власності, 
ynрaвnінив економі
ки, пiдnpиємства, 
організаціі, установи 
міста 

1.3. І Проведення обліку 
Генерального плану міста 

реалізації І Управління місто
будуванНJI та архі-
тектури, інвести
ційна рада міста 

Постійно 

Постійно 

фінавеу-

вавниз 

місцевого 

бюджету, 

утис.ГРВ. 

5 

ОчікуваllllЙ резуnьтат 1 

6 

Систематизація роботи з 
наявними та потенційни
ми інвесторами 

Проінформаність потен
ційних інвесторів щодо 
можливостей Броварів 

Надання пропозицій ін
весторам щодо раціо

нального використання 

земельних ділянок 



-.... 
J .4.j;-узaraпr.ненн.. інформаціТ про '!:рудава{ N(iськр8АонниR 

ресурси М. Бровари за КЇЛhlСЇсиими та базовиА цеlnp заА-
JПdСНJfМИ по.казиихами ва освові ЮІТОСТЇ, упрaвJIЇНI:UI 
об'єктивних (статистичиих відОМО- економіки 
стей) та суб'єктивних (оmnyванвя 
,"",ID"V пї пnnиємців) даних 

1.5. J Поетапне перетвореНВJI великих 

риmdв у сучасні торговельні 
комплекси, спрИJIВИИ розвитку на 

прилеглих до ривків територіях 
сучасної іифраC'l'pУКТУРИ підпри
ємств, що здійсmoють діяльність у 
сфері обcnyroвуваиви иасenеВWI 

УправлівшІ містобу
дуваввя та архітек
тури, спецвідділ по 
ковтроJПO за ставом 

благоустрою та зов-

иіпmiм дизайном 
міста, управління 
економіки, 
підприємства міста 

1.6. \ 1иформув~ КОДА .щод~ прове- \ Управл~ННJ[ 
деИ1Ul МОИ1'Іориигу В1ДПОВ1ДИО дО еКОНОМ1КИ 

єдииоі 'ПШовоі форми фіксації звер-
нень інвесторів, запровадженої 
гоповtШМ управлінням економіки 
,КОдА 

А 

Постійно 

Щомісяч
но, до 10 
числа 

1 потекц.іR.ИіІХ" :~--.-... _- \ 
ЩОДО И8JIВИОC-n "tpуд.ових. 

ресурсів у місті 

Розвиток 

інфраструктури 

обслуговувввWl 

иаселеНЮJ 

ЗабезпеченНJI роботи з 
наявними та потенційни
ми інвесторами з метою 

поліпшенНJI бізнес
клімату у м.Бровари 

2. Актuвізація роботu з розроБКIІ, узагальнєнНJI, від60РУ nla суnроводу lIepClleКnJ"B"IL~ iHBeCII,,"(i,ЇII'1X IІlа 
Ь,новацііінux IlJ!oeКnli& 

2.1. \ Розробка інвестиційних проектів Підприємства 
організації міста 

2.2. 'HвдaвнJI пріоритетів проектам, які \ Інвестиційна 
передбачають впровадженНJI науко- міста 
ємних та імпортозамінюючих техно-
логій та виготовnеиИJl інноваційної 
продукції при відборі інвестиційних 
проектів 

та Постійно 

рада І Постійно 

ПокращенНJI соціально
економічного розвитку 
міста 

ПокращенНJI соціально
економічного розвитку 
міста 



7§1>~ 

2.3. {3а6esпеченlUI прозорості lJpОце..ц:ури Секретар міської ПостіАио 
приibиrrrsI рішень міською радою та ради та керуючий 
SJJКовавчим комітом з проsедеRИJIМ справами виконкоМу 

І публічного обговореВИJI проектів 
2.4. І Под8ВИJl їнвеспщійвих проектів rnдприємства та За 

підприємств та організацій міста в організаціі міста, вимогою 
КОДА ДJIJI відбору найперспектив- управліННJI 
нimиx проектів та іх презентації на економіки 
діючих міжнародних та всеукраїн-
ських виставках та бізнес-форумах 

2.5. 'РОЗРОб~ інвестиційних програм роз- \ К~мунальні І Постійно 
витку ПІДПРИЄМСТВ, що належать до ПІДПРИЄМСТВа, 

комунальної власності територіальної 
громади МЇC'ra, надаини переваги 

проепам, що передбачають скоро
чеНlU1 енергоспоживаини, впрова

джеНlU1 енергозберігаючих техиоло
riй та розвиток нетрадиційних і 
відновmoвanьних джерел енергії 

2.6. \ Проведенни роз'асlПOВanьної роботи 
із підприємствами та іншими 
учасниками інвестиційної дUшьності 
стосовно вимог щодо підготовки 

інвестиційних проектів та бізнес
планів, зanyченни до цієї дiJшьності 
українських та міжнародних інститу
цій, акі займаютьCJl сприинним 
залученню зовнішніх інвестицій 

. 
управлІННИ житлово-

комунального 

господарства 

Управлінни 

економіки, 
управлінни місто
будуванни та архі
тектури, управліННJI 

KoмyнanьHoї 

власності 

Постійно 30,0 

1 ТJ.OICp~~~_ 
екоиомічиоro РО'3ви.-rкy 

MЇC"ra 

ВnpоваджеlПUl найпри

вабливіших інвестицій
них проектів 

Проінформаність потен
ційних інвесторів щодо 
можливостей Броварів 

ПідвищенНJI 

ефективності розробки 
інвестиційних проектів 



2.7.IHaпaroдzf:нlUl-та розвиток CпjBzipaцi Міськарада, 
З конс8JlТИllГOВИМИ ХОМПаиіями. вихоиавчиіі XOMЇTer. 
jнвеcrв::цШвими фондами та ьппими ynp8В.1lїНИJI 
інституціями, JПd професійно економіки, фінансове 

займаються IIИТ8.ИИJIМИ розміщеВИJI управління 
інвестицій та реалізації інвестиційних 
І1Роектів 

2.8. І ЗабезпечеННJI дотримання правових 
та організаційних умов діяльності 
інвесторів та недоnyщенни порушень 

іхnpав 

3. Лоз"їльний ЦЄН"'" для іНВЄС"lорі" 

Міська 
юридичний . 
упpaвmння 

рада, 

відділ, 
містобу-

дування та архітек-
тури, відділ капіталь
ного будівництва 

3.1.1 УчаС'[Ь дозвільних органів у роботі \ УпрaвniнИJI еконо-
Дозвільного центру міо 

Постійно ;:,up 

Постійно 

Постійно 

a;~ ___ ~_____ ---____ --; ____ ~ 

отримвиИJ1 rpaиn. 'На 

реanізацію іивеc-rицій
иихпроепів 

Формування сприятли

вого інвестиційного клі
мату 

Спрощення порядку 
одержання інвесторами 

докумеНТІВ 

характеру, 

дозвільного 
необхjдиих 

для здійсненНJI інвести
ційних проектів 

4. lНфОРЛlаціЙlfЄ проqваllllЯ ЛІ. Бровари на ЛlіСЦЄВОЛIУ, РЄZ;ОНШlЬНОА(У,_ дєржаВІІОА.У IІІа A.;3ICHapodIlOA.Y Р;ВІІНХ 
4.1. І Підготовка та виготовлеНИJI реклам- Відділ внутрішньої 

но-інформацііиих MaтepIВJIIB під політики, 
назвою "Бровари - місто інвестицій" управліНИJI 
двома мовами: українською та економіки 
англійською 

Липень 
2009 року, 
травень 

2010 року, 
травень 

2011 рокУ 

20,0 

40,0 

40,0 

Підвищення piBНJI інфор
МYBaнНJI потенційних 
українських та інозем
них інвесторів щодо 
інвестиційної приваб
ливості м.Бровари 



~ 

4.2. /;виroroвлeвнR інформаціЯноУ продУК- Biддln анyrpіипіьоУ- - -- -"';ІUIпек,,- Їг-----т,Rёёі:1г'1;cr.;іііёШіacs_anDliIrt-
цl"І' щодо ЇНBeCТ'ВЦUiвoI' привабливості JtоліТJUCИ, управлiиюr 2009 року, иocn posnовс\о 
АОста Бровари ва елекrpонвих носЬіх екоиоміки травень 5,0 інформації щодо іквес-
ухрamською, російською, фравцу- 201 О року, тиційвоro 1О1Їма-ry 
зькою та англійською мовами травень 5,0 Броварів 

2011j)Q!CI 
4.3. f Періодичне ПОНОВJIевии на сайті Відціл виутрimиьої 

міської ради інформації щодо політихи, упра.вліиня 
інвестиційного паспорту м.Бровари економіки 

Поcriйпо ПоmиpеНИSI інформації І 
щодо інвестиціііии:х : 

І 

та інвестиційиих проектів міських 
підприємств, а тахож надання 
OBOВJIeBOЇ інформації головному 
уnpaвnimuo ековоміки ДJIJI розмі-
щеИЮt ва Web-сторіиці Київськоі 
облдержадміністрації ,,І<иївщива 
інвестиційна" та Intemet-сервері 
"Інвестиційиі можливості України" 

4.4. \ Інформаційне ваповвеНИJ[ Web- \ Відділ ввутріmиьої 
сторінки сайту міської ради сеНа політики, юридич-
допомоry інвесторам" вий відділ, управ-

лінНJI економіки 

4.5. І ЗабезпечеННJ[ опублікуванНSl у І УправпінНSI кому-
засобах масової інформації даних нальної власності 
щодо приватизаційних процесів та 
вільних приміщень, икі niдmmuOTЬ 
здачі в оренду 

Постійно 

Постійно 

можливостей м.Бровари 

Проінформаність потен
ційних інвесторів щодо 
безпечного інвестування 
в економіку, проведенНJI 
конкурсів щодо реаліза
ції інвестиційних проек
тів. участі у міжнарод
нихзаходах 

Своєчасне інформування 
потенційних інвесторів 
про приватизаційні про
цеси та вільні приміщен
ня, які підлягають здачі в 
орендУ, в м.Бровари. 



J~ 

4.6.~ПРОaar;yвВВ1U6 а устаноапенОаі.)' УDpвanїииа екОИОМі-1 -rrосп'іИю:r 
порцку через засоби масової ки, кп міської ради 

шформацп позитивиоro ДOCBЦor" ТсшеС'І'УДЇJI ,,наше 
зanyчеНIlН ів:вестицій в економіку місто", міські газети, 

них інвесторів ~AO:,\ 
доцinьиості кan\-rano-

вкnвдеиь 

міста міСЬХР8Йоиве 
радіомовлеННJI 

5. P03BUnlO" cniBpo6inlllllIflnBa 3 yкpafIlC."UJfIU IlІа JflіЖllародllUJflU ;lIcтImayЦЇRAIH, які СnРURЮnl. Jfl;СІ(ЄВОЛ.У 
e"OIlOJfl;'IIIOJfIY p03BIlnllq 

5.1. І Співпраця з Київським обласним 
державно-комунальним фондом 
підтримки підприємиицтва щодо 
надaIOUl на пільroвих умовах 
фінансово-кредитної під'ІрИМКИ 
суб'єпам підприємницької дUшь
HOCU, ui передбачають реалізацію 
бізнес-планів та іивесnщііиих 
проепів у пріоритетних напрямках 

5.2. \ Пошук ділових партнерів на зов
ніmиьому та виyrpimньoму ринку 
ВЇДПовідко до дiJшьності підпри
ємств. 

Проведениа робочих зустрічей ді
лових партнерів з представниками 
міських підприємств. 
ЗабезпечеННJI участі підприємств 
міста у міжнародних виставках, 
Форумах, презентaцiJlx та семінарах. 
Започаткування проведеННJ( вис
тавкових заходів у місті Бровари 

Координаційна рада з 
питань розвитку 

підприємництва, 
ynpaвnінНJI 
міки 

Підприємства, 
установи 

організації 
міська 
управління 
економіки 

еконо-

та 

міста, 
рада, 

Постійно 

Постійно 30,0 

Реалізація інвестиційних . . 
проеХТ1В у ПРІОРИТетних 

напрямках 

Збільшення обсягів 
залучених інвестицій в 
економіку міста 



-
І 5.3. І yqacт!" • у -пjдroтовці та розро6ц! 

MaтepJ8JlJВ, ЗaJlВОК на фантоВІ 

проІр8МИ .міжнародних організацій 

УDp8ВJIuiirJПИШНОТ-"·---Г міки, ~e~iiiнa . \ е~оиом.lчиоro-рu.аDn'''~ 
рада, МІСЬКІ шд- Міста 

5.4. 

IIJ)иємства 

ПредставлеНIDI потенціалу міста на Підприємства, 
інвестиціЙНИХ форумах, ковферев- установи та 
ціях, виставках та інших заходах в організаціі міста, 
Украіні і за кордоном міська рада, 

управлінНJ1 економі-. 
КИ, УПРUЛІННJ1 

містобудувaиНJ1 та 
архітектури, відділ 
внутрішньої політики 

5.5. Розвиток співробітництва з Держав
ною бюджетною установою 

Міська рада 

"Український центр спрИJIННJI 
іноземному інвестуванню" 

5.6. \ Участь міста Бровари у Всеукраін- І Міська рада 
ському конкурсі проектів та проrpам 
розвитку місцевого самоврядування 
та інших конкурсах 

5.7. І Інформування торгово-економічних Міська рада, 
місій при посольствах України за управління 
кордоном та торгових представництв економіки 

окремих держав в Украіні щодо 
інвестиційних можливостей 
м.Бровари 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

Проінформаиість пcrreи
ційиих інвесторів щодо 
можливостей Броварів 

Активізація інвести
ційної діяльності та 
СПРИJlННJI реалізації 
проектів іноземних 
інвесторів 

ПідвищеННJI можливості 
отримання срантів на 
реалізацію інвестицій

них проектів проrpами 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 

міста 

Проінформаність 
іноземних П1дприємств 
та організацій щодо 
інвестиційних можли-
востей Броварів 



f tF. .Ps.7 • .",OH 3. Инl • .7 .ІІ,ICln8ll,и-п.РlnНllр8ll ... 

І 6.1. І Пошук ~B ~oдo. покр~еИВllI УПР~JfIUl І ПостіАно 
взаЄМОВИnДИОJ сmвпрацJ з ПОРJДНе- еконоМІКИ 

ШІМИ містами 

6.2. І Реryлярвий обмін інформаці~ щодо І Управл~ І Постійно 
проведення урочистих та дшових еКОИОМlI<И 

заходів 

6.3. 'При умадаииі угод про співпрацю Міська рада, І Постійно 
між містами ВЮІЮчеИШІ пункту щодо юридичний відділ, 
иалaroджеШUl співпраці між управління еконо-
підприємствами та спрИJIНRИ міо 
залучешпо інвестицій 

7. КОllсоліаакїЯ територіальної гlJо.моаu А!іста 
7.1. \ ПроведеННJI заходів щодо Управління місто-І Постійно 

розширення мережі інвестиційно- будування та архі
будівельних організацій, залучеИНJl тектури, відділ ка-
коштів насenенlUI в житлове пітanьного будів
будівництво, активізаціі співпраці з иицтва, управліиии 
іноземними інвесторами з питань економіки, 
реалізації проектів щодо спору- підприємства міста 
джеНIUI житла, об'єктів cOЦXYnЬT-
побуту ринкової інфраструктури 

7.2. І 3anyчеННJI представників громади' Міська рада І Постійно 
міста до процесу стратегічного 
пnаиувВНИJI та впроваджеННJI 

підготовлених планів ПШJIXом 
проведеНИJI опитувань громадської 

дУМКИ та ~КI! підприємців 

НвnaroJgItCИИК 'В3асмо-'-

виriдиоі співпраці З8A1UL 

поtcpащешut д,обробyry 

теРIЦ'9~іальиих rpoмaд 
ЗабезпечеШUI участі під
приємств та організацій 
міста з метою пошуку 

ділових партнерів 

Налагоджения співпраці 
між підприємствами, 
створення спільних або 
дочірніх підприємств 

Розширення 

діJlльності 
залучення 

за 

масштабів 
рахунок 

інвесторів, 
населення міста 

коштів 

зокрема 

ВизначенНJI ефективних 
заходів щодо стабілізаціі 
економіки міста та 
планомірного його 
розвитку 



7~ 

7.3. І ІнформаціRна xaмпaнЇR попуJUlРН
зsцu місьхоУ поліrиxн серед 
мешкавців міста (Пубmхвції у ЗМІ, 
зовВЇППUl реклsма, ЗУСІрічі з 
посадовими особами тощо 

Внконаачия КО_IТет. 
упр8ВJtіиюr 

ехоиоміхи, відціп 

внутрішньої 

політики, ЗМІ 

ПОС::ТіАиа-' 

ванна ~К"ЕОр\IU,:~,,at \ 
rpомади МЇС'1:8. про miC'-'КУ 
попї-rикy ЩОДО р0'3'Ви-nty 

БDоваDЇВ 
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v. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

~и~онання Програми за умо~и подолання наслідків економічної кризи 
8 УкраІНІ, яка розпоч~ась у ЖОВТНІ 2008 року, та стабілізації роботи міських 
підприємств можна ОЦІнювати за кількісними та якісними показниками. 

ПРОГllозовані кількіСІІі покаЗIIIIКII: 
3авДJJКИ реалізації Проrpами у 2009-2011 роках прогнозується: 

- залучення в економіку міста прямих іноземних інвестицій до 10,0 
млн.дол. США; 

- загальний обсяг капіталовкладень у 2009-2011 роках складе 1305,875 млн. 
грн.; 

- обсяг виробництва продукції міськими підприємствами зросте на 5% у 
порівнянні з 2006-2008 роками; 

- за роки виконання проrpами буде створено до 3000 нових робочих місць. 

Прогнозовані якісиі покаЗИIIКИ: 
- формування позитивного іміджу м. Бровари як вдалого місця ДJIJI бізнесу 

та відпочинку, міста з перспективами розвитку; 
- вихід підприємств міста на зовнішні ринки; 

- модернізація об'єктів інфраструктури; .. 
збільшення обсягів та номенклатури виробництва конкуреНТОСПРОМОЖНОI 
продукціі, розmиpенВJI структури експорту; . 

- ДОСJlГНення у науково-технічній та i~HOB~i~i~ сфеРІ; 
- збільшення надходжень до бюджеТІВ ВСІХ рІВНІВ. . 
- поширення інформації про ін~естиційні мо~ив?СТІ М. Бровари на 

регіональному, державному та МІжнародному РІВНЯХ, 

- підвищення життєвого рівня населення; . 
консолідація територіальної rpомади БроваРІВ. 

виконуючий обов'язки міського голо 
секретар ради 

. Сапажко 



ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління економіки - заступник 
начальника управління економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

----ІL...--_-н---.,;В.О. Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВС .. 
YDРАВЛІННЯ ЕконоЮ::ОІ ОБЛАСТІ 

07400, М. БроваРII, вуn. ГагарінІ, І, Jфа 

Н!! 3-/ /1::j,t 
І г 

, .... 
~{ 

, тел Кс(294) 6-29-60 

Виконуючому обов 'JlЗКИ 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожху І.В. 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгЛJIД сесії Броварської міської ради 
ва відбудеться 28 травШl 2009 роху, проекти рішень: 

1. ,Дро затвердження ,Дрограми залучення інвестицій та поniпmеННJ 
інвестиційноro ЮІімату в м.Бровари на 2009-2011 роки"; 

2. ,Дро внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради BЇJ 
13.01.2009 Н!!1002-53-05 ,,про затвердженНJI Програми соціально-економічного 11 

l)'JIЬТYPHOro розвитку міста на 2009 рік" (з наступними змінами)". 

ВIlIcОJJyюча обов'язки начальника управління. економіки-;р П . 3aP.r.___ Т.Г. олпцук 
-&,7ЩUП( начальвика управлівня еКОНОМlІСИ . 

IcOPOBЇlfa О 
.0., Т.4-61-86 
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