
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять сьомої позачергової сесії восьмого скликання

10.05.2022 м. Березань № 63

Про схвалення звернення депутатів Березанської міської ради до Київської
обласної військової адміністрації,  Кабінету Міністрів України,  Національного
банку України про сприяння у розблокуванні видаткових операцій за
поточними рахунками  Товариства

Відповідно до статті 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  розглянувши звернення ТОВ  „АЕРОК“  від  06.05.2022  та з метою
відновлення господарської діяльності ТОВ  „АЕРОК“ на території Березанської
громади, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Схвалити звернення депутатів Березанської міської ради   до Київської
обласної військової адміністрації,  Кабінету Міністрів України,  Національного
банку України   про сприяння у розблокуванні видаткових операцій за
поточними рахунками   Товариства з обмеженою відповідальністю  „АЕРОК“,
відкритих в АТ  „УкрСиббанк“ та АТ „ОТП Банк“, що додається.

2.  Направити дане рішення та звернення ТОВ  „АЕРОК“  до Київської
обласної військової адміністрації,  Кабінету Міністрів України,  Національного
банку України.

3. Організацію виконання   рішення покласти на секретаря міської   ради
Олега СИВАКА.

4.  Контроль за виконанням рішення   покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань регламенту,  децентралізації влади,  депутатської
діяльності,  етики,  правопорядку,  законності та захисту прав громадян
(Саєнко С.М.).

Міський голова                                                          Володимир ТИМЧЕНКО



                                                                                 Додаток

до рішення тридцять сьомої
позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання
від 10.05.2022 № 63

Кабінет Міністрів України,
Київська обласна військова
адміністрації,
Національний банк України

Звернення депутатів
Березанської міської ради до  Київської обласної військової адміністрації,

Кабінету Міністрів України, Національного банку України  про сприяння у
розблокуванні видаткових операцій за поточними рахунками  Товариства з

обмеженою відповідальністю „АЕРОК“

          Депутатський корпус Березанської міської ради Броварського району
Київської області, в особі міського голови Володимира Тимченка,
користуючись нагодою, висловлює Вам свою повагу та звертається із
зверненням, викладеним нижче.

На території Березанської територіальної громади більше 10 років працює
ТОВ „Філія АЕРОК“, а саме завод по виробництву автоклавного газеботону,
який розташований в м. Березань.

Починаючи з 2008 року компанією вироблено та реалізовано понад 11
млн. м. куб. продукції,завдяки якій було зведено енергоефективні будівлі та
споруди в усіх регіонах України.

ТОВ „Філія АЕРОК“ входить до переліку великих платників податків. За
період 2019-2021 роки до бюджету Березанської міської ради було сплачено
податків на суму 14 310 000 гривень, а саме: 12 746 500 гривень – ПДФО, 1 299
300 гривень – земельний податок, 264 200 гривень – податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки.

Окрім того, товариством постійно веде активну громадську діяльність,
допомагаючи розвитку дитячого спорту, освіти та розбудови Березанської
територіальної громади. Надають допомогу соціально незахищеним верствам
населення.

З початку воєнних дій на території  України згідно з пунктом 15
Постанови НБУ від 24.02.2022 року № 18 були призупинені видаткові операції
за рахунками Товариства, відкритими в АТ „УкрСиббанк“ та АТ „ОТП Банк“.
Через що діяльність Товариства призупинена.

Для виробництва газобетону Товариство використовує великий об’єм
матеріалів українських підприємств (цемент, вапно, гіпс, пісок, піддони,
пакувальна плівка), які також вимушені скоротити об’єми свого виробництва,
що призводить до зменшення надходжень до бюджету країни.



Реалізація продукції Товариства проводиться через дилерську мережу та
будівельні гіпермаркети підприємствами в різних регіонах України. Попит на
газобетоні вироби на сьогоднішній день високий, проте підприємства не
можуть реалізовувати товар через зупинку діяльності ТОВ „АЕРОК“, що
призводить до скорочення робочих місць та зменшення надходжень до
бюджету.

Зокрема, на заводі по виробництву автоклавного газеботону в м. Березань
працює 152 чоловік, більшість із них жителі Березанської територіальної
громади.

Враховуючи вищевикладене, виходячи з інтересів жителів Березанської
громади  та України в цілому, з метою відновлення господарської діяльності
підприємства для підтримки економіки та розвитку будівельної галузі,
забезпечення роботою працівників, сплати податків, а також враховуючи, що
продукція товариства є необхідною для подальшої відбудови країни, після
жорстоких дій країни-агресора, звертаємось з проханням вжити  заходів щодо
сприяння у розблокуванні видаткових операцій за рахунками Товариства з
обмеженою відповідальністю „АЕРОК“, відкритих в АТ „УкрСиббанк“ і
АТ „ОТП Банк“.

Сподіваємось на розуміння та підтримку.

Міський голова   ________________           Володимир ТИМЧЕНКО

Депутати міської ради:
__________________    ______________________
__________________    ______________________
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