
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

пГоспис:аН?R витрат по ~.~ н~авершеноro БУДівни~що 
ЛІКВ1ДУJОТЬСЯ, по ВІДДІЛУ каП1Тального будівництва 

Броварської міської ради 

Розглянувши лист відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.09.2007 Н!!566, відповідно до наказу Міністерств 
статистики, економіки, фінансів України та Державного комітету у справах 
містобудування і архітектури України від 28.09.1995 Н!!243/150/156/195 
Зареєстрованого в міністерстві юстиції України 06.10.1995 за Н!! 357/893 
«Про затвердження Порядоку списання витрат по об'єктах незавершеного 
будівництва, що ліквідуються», керуючись ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів та цін, Броварська міська рада 

вирішила: 

1. Списати витрати по об'єктах незавершеного будівництва, що 
ліквідуються, по відділу капітального будівництва станом на 
01.09.2007 в сумі 1411970,90 грн. (один міліон чотириста 
одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят гривень 90 коп.), згідно з 

2. 

3. 

Секретар міської ради І. В.;СапОжко 

~. "-~, ~ ,и;tJ. 
N q~(J - J.. - ,,~-



Подання: 

Начальник відділу 
капітального будівництва 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Начальни!< фінансового 
управління . 

'. 

Начальник 

юридично~о відділу 

. 

Начальник 
загального відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

000834 

СІ'" ~ М.М.Ждановськиl 

В.В.Руденко 

А.М.Зеленська 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



Об'єкrи незаверwеноrо будівництва станом на 01.09.2007 • що ліквідуються. по відділу капітальноrо будівництва 

Проекrна 
Коunoриснаваpncrb У томучиcnl 

РІк Рік 

N! початку закінчення І 
патужніcnJ 

Вт.ч. 
Буд 

Найменування оВ·вКІУ ут.ч. Залишок гот ПускавІ Перехідн ПJдляras 
піп будlв- припинення 

пlдnяraє 
3аranьна, 

по незавер 
держбюджет-; % об· єкти і об·sкrи списанню 

ництва будІвництва 
дов воду 

Т\1с.rpи. 
буд-ву грн. 

мlсц.бю,цжет-- 2007 2007 передачі 
держnfдпр.-

1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 14 17 
1 ЖІб по ~л.КИрпоноса, 9 ПР 120946,60 дольові списати 

2 180 кв.жtб по вул.l(рупськоТ,м.БориспInЬ ПР 42441,74 дольові списати 

3 NДП міtфОР-Н *4,-5; вvл.Боrvнського, Маяковського ПР 61981,98 мlсц.бюдж. списати 

4 СадиВна забудова вул.Б.хмenьницького ПР 25452,71 дольові списати 

5 СадиВна за~дова вул.Шевченка ПР 290,50 дольові списати 

6 РеконстРУКЦія молочноТ кухнІ під кваPU'jJИ 2002 2003призуп. 6523,48 дольовІ списати 

7 TeM~aca по b-,л.Черняховського 1989 2001 призvп. 1139017,51 дольовІ списати 

8 РевізІя свеРдЛовини по вул. Л.УкраТнки 2004 20~ ~T-~_ 9999,60 мlсц.бlOДЖ. списати 

ВСЬОГО: и~~:. 11 "е ~ 140&&54.12 

~*~K ~,.. ... ...,~ 
всього: один - ЧCJI1IPИCIII Шcn. ..-. - п'ят, 1IJIТ.,,<iprм ~ рі ї~.o;; . 
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Секретар ради ~~~" ~ "-: І.В. Сапожко 
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Подання: 

Начальник відділу 
капітального будівництва 

Погоджено: 

Заступник міського 
голови 

Ііі М.М.ЖданDВ~КИі 

В.В.Руденко 



• .. 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, М. БроваРII, Кllівськоі 06лаc:ri, вуn. ЛlІl)'новоі, 3-В 
тм.5-21-37 КОД 222026~ 

НаН! ...•.................. 38 ••••••••••••• 

Про РОЗГЛЯД Пllтання ~a сесіі 
Броварської міської раДl1 

Секретарю 
БРQJIарськоі міської ради 
Сапожко І.В. 

Шановний Ігорю ВаСIIЛЬОВIIЧУ! 

• 

Просимо включити в порядок денний 27 сесії Броварської міської ради 

питанНJI "Про списанНJI витрат по об"єктах незавершеного будівництва, що 

ліквідуються по відділу .капітального будівництва.Броварськоі міської ради 

3 повагою 
Начальник відділу 

5-32-49 

-

Ждановський М.М. 
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