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БРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про СПИС~ННJI .. кредиторської заборгованості, строк позовн:і 
давНОСТІ ЯКОІ минув, по відділу капітального будівництва 

Броварської міської ради 

Розглянувши лист ВІДДІЛУ капітального будівництва Броварської 
міської ради від 06.06.2007 N!!257, відповідно до наказу Державного 
казначейства Украіни віД 08.05.2001 N!!73 «Про порядок списання 
кредиторської заборгованості бюджетних установ, термін позовної давності 

. якої минув», керуючись ст. 25 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування 
в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 

міська рада 

вирішила: 

1. Списати кредиторську заборгованість, .термін позовної давності 
якої минув по відділу капітального БУДІвництва станом на 
01.06.2007'по КФК 150101 в сумі 1280,05 грн. (одна тисяча двісті 
вісімдесят !ривень 05 коп.), згідно з додатком. .. 

2 В· . капітального бvдівництва провести списання креДИТОРСЬКОІ 
• ІДДШУ .І' •••• 

заборгованості, термін позовної давНОСТІ ЯКОІ минув, зпдно З 
чивним законодавством. 

з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В .. В. 

В.О. Антоненко 
Міський голова 



Подання: 

Начальник відділу 
капітального будівництва 

Погоджено: 

Секретар ради 

Заступник міського 
голови 

Начальник фінансового 
управління 

Начальник 
юридичного відділу 

Начальник 

загального відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

ОО 0'/25 . 

/ІІІ М.М.ЖдановсьКИЙ 

І.В.Сапожко 

В.В.Руденко 

~ А.М.Зеленська 

\" d ІГЛ Gi • • авер 
D 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



Додаток 
До рішення Броварської 
міської ради 

від (І ~Aн.J ~ 
Н!! J~s~fi= о.г 

Кредиторська заборгованість, термін позовної давності якої минув, по відділу 
капітального будівництва станом на О 1.06.2007 по КФК 1501 О 1 

Н!! 
Назва організації Назва об' єкта будівництва 

Сума, 
зlп грн .. 

1 ТОВ «Домобудівнию) 
Реконструкція дитсадка Н!! 1 О 1169,75 

«Ромашка» 

Будівництво жилого будинку 

2 ВАТ з-д ЗБВ і ДБМ по вул. Кирпоноса, 7-а 110,ЗО 

(З-я чеj!га) 

ВСЬОГО: 1280,05 

• • •• ecJ(Т гривень 05 коп. 
ВСЬОГО: Одна тисяча ДВІ СП ВІСlМД 

в.о. Антоненко 
Міський голова 



Подання: 

Начальник відділу 
капітального будівництва 

Погоджено: 

Заступник 
міського голови 

!ІІІ М.М.ЖдановсьКИЙ 

В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МlCЬ КА РАДА КИlвськоl OGJlACn 

ВІДДІЛ КАmТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, м. Бровар." К.,іВСlокоі області, вул. ЛаryНОВОі, 3-а 
тел. 5-21-37 КОД 22202690 

116'. ()~ ~~ ,t~-~ ............... ............... Н! ............ . 

НаН! •••••.••••••.....•.... 31 ••••••••••••• 

Про розгляд питання на сесії 
Броварської міської ради 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Згідно Порядку списанНJI кредиторської заборгованості, строк позовної 

давності якої минув, затвердженого наказом Державного казначейства 

України від 08.05.01р. за N!!7З та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

Украіни 29.05.01р. N!!458/5649, необхідно списати кредиторську 

заборгованість відділу капітального будівицтва 

1. в сумі 110, 30грн. - ВАТ з -д ЗБІ і ДБК Київ по об'єкту: будівництво 

З .. Ї черги жилого будинку по вул. Кирпоноса, 

2. в сумі 1751.20 грн.- тов «Домобудівельнию) по об'єкту: 

реконструкція дитсадка N!!l О <<Ромашка» 

Прошу розглянути на сесії Броварської міської' ради питанНJJ: 

,п кредиторської заборгованості, строк позовної , ро списання 

Д О о. по об"єкraх відділу капітального будівництва 
аВНОСТI ЯКОІ минув, 

Броварської міської ради" 

З повагою 
Начальник відділу 

Фролова Г.І. 
5-32-19 

Ждановський М.М. 
пп_ж: 
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