
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l<иІвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про спис~ витрат по об'єктах незавершеного 

б!Дl~НИЦТВ~ що ліквіДУЮТЬСJJ, 
по ВІДДШУ капІтального будівництва 

Броварської міської ради 

~"O 

, . 

. ~озгJIJIВYВ~ лист відділу капіт~ног? будівництва Броварської 
МlСЬКО1 ради ВІД 16.10.2007 Н!! 698, ВІДПОВІДНО до наказу Міністерств 
статистики, економіки, фінансів України та Державного комітету у справах 
містобудувaннJJ 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 затверджеННJJ Порядку списaннJJ витрат по об'єктах незавершеного 

буДївництва, що ліквіДУЮТЬСJJ», керуючись ст. 25 Закону України <<Про 
місцеве самоврядувaннJJ 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 припинено~о незавершеного 
будівництва, по відділу капітального будшництва C~OM на 
01.10.2007 в суЩ, 5316,78 грн. (п' JlТЬ тисJJЧ триста Ш1СТНадцить 
гривень 78 коп.), згідно з додатком. 

2. Відділу капітального будівництва прове~ сПИСaннJJ .витрат по 
об'єктах припиненоro незавершеного будшництва, ЗГІДНо з ЧИНІІИМ 
законодавством. 

3. КОН1роль за виконанням цього рішеННJJ покласти на заступника 
міського голови Ру.денка J'~~ 
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По.цанни: . . . 
Начальник відділу 
капітального будівництва 

Поroджено: 

Заступник міського 
голови 

Начальник фінансового 
управління . 

Виконуюча обов'язки 
начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст 

Виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу -

. головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
. соціально-економічного 
та культурного розвИТІСу, 

бюджету, фінансів та цін 
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/rf{ М.М.ЖданОВСЬКИЦ 

В.В.Руденко 

А.М.Зеленська 

Q/.~ Т.М. Чeпira 
(' 

J! Шшf. Л.Мllbшо 
с:..,.., 

А.В.Бутса 
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ДодатакNl1 
До рІшення ,БjJо~ар~ькоТ мІськоТ ради 
від vl 1"-' iШJ,.. 
N! .,-jq-:t{(-~ 

Проектно-розвlдyвanьні рабати па об'спу припиненоra незаверwеноra будівництва станом на 01.11.2007 , па відділу 
капітапьноra будівництва, ща підnяraють списанню 3 бanансу 

КоwroрисНа Baprfcn. У томучиcnl 

Рік Рік 
Проекrна 

Буд 
Виконані початку закінчення І 

пcnyжніcnJ 
Залишок ror Пускаві Перexfдн НаАме~нняо~вюу 

роботи будів- припинення 
ут.ч. 

3BrвnbHB, понвзавер ДЖерело % о~вкrи І об"єкrи 
будlвницrва 

підлягав 
1Ис.rpН. буд-вув фінансування 

2007 2007 
ницrва 

довводу 
rpH. 

Скпад ВКБ БроварСЬкаТ мІськради ПР 5316,78 каwтиВКБ 

ВСЬОГО: 5316,78 
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Подання: 

Начальник відділу 
капітального будівництва 

Погоджено: 

Заступник 

міського голови 

І 

М.М.ЖдановсьКИй 

В.В.Руденко 



Додаток N!! 1 
До рішення БроварськаТ міськаТ ради 

B1д#.~~~-
N!!'1- Р.І-0$ 

Проектно-розвідувальні роботи по об'єкту припиненого незавершеного будівництва станом на 01.11.2007 , по відділу 
капітального будівництва, що підлягають списанню з балансу 

у тому числі 

Рік 

:\ \ Виконані початку 
Найменування об" єкту 

роботи будіg. 

Рік І Проектна І Кошторисна вартіСТЬ 
закінчення І потужністЬ/ І 

утч. 
Залишок 

заrальна., по незавер припинення І підлягає 
будівництва довводу 

Джерело 

фІнансування 

Буд 

гот 

% 
ПускаВІ І ПерехlДН 
об' єкти І об' єкти 

ництва тис rpH. буд-ву в 

грн. 
2007 2007 

7 
Скпад ВКБ БроварськоТ міськради ПР 5316,78\ кошти ВКБ 

ВСЬОГО: 5316,78 

ВСЬОГО: П'ять тисяч триста шістнадцять гривень 78 кап. 

Секретар міської ради І. В. Сапожко 



Подання: 

Начальник відділу 
капітального будівництва 

Погоджено: 

Заступник 
міСЬl(ОГО голови 

М.М.ЖдаНОВСЬkИіі 

В.В.Руденко 
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f lБ~~РСЬКА МІСЬКА РАдА киfвськоl ОGJIАСТІ 
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 

07400., м. Бровар". кlIївсы\тT області. вул. rarapil.a.1 s 
тел. 5-_1-37 код 22202690 

НаН! ...................... зп ....•........ 

Про розгляд питання на сесії 

Броварської міської ради 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

ШаНОВНII" Вікторе ОлексаНДРОВlfЧУ! 

Згідно Порядку списання. витрат по об'єктах незавершеного 
будівництва, що ліквідуються, затвердженого наказом Міністерств статистики, 
економіки, фінансів У країни та Державного комітету у справах 
r.fістобудування і архітектури України від 28.09.1995 Н!!243/150/156/195 
Зареєстрованого в міністерстві юстиції України 06.10.1995 за Н!! 357/893, 
необхідно списати витрати по об'єктах незавершеного будівництва, що 
ліквідуються, по відділу капітального будівицтва: 

1. В сумі 5316,78 грн. (п'ять тисяч триста шістнадцять гривень 78 
коп.), згідно з додатком. 

Прошу розглянути на сесії Броварської міської ради питання: 

"Про списання витрат по об'єктах незавершеного будіВНllцтва, що 

JJіКВіДУIОТЬСЯ, по відділу капіталы�огоo будіВНllцтва Броварської міської 

раДІІ" 

з ПОвагOJО 
Начальник відділу 

ЗОР" Г.І. 
5-31-49 

Ждановський М.М. 
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