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Про надання звiту

Начальнику управлiння по
зв'язках з громадськiстю
ЖитомирськоI MicbKoi ради
Ахмедовiй О.В.

Управлiння капiтального булiвничтва Житомирськоi MicbKoi ради в межах
компетенцii розгJIянуло лист управлiння по зв'язках з громадськiстю вiд
02.05.2019 J\b 219 про надання звiтiв та графiчних зображень щодо виконання
проектiв - <Благоустрiй прибудинкових територiй>>, <<€вропейський сквер на
Крошнi>, <<Алея здоров'я>>, <<Благоустрiй стежки мiж Крошнею та Вiльським
Шляхом (колишня Максютова), <<Спорт у кожен двiр (Бориса Тена, 104),
кТериторiя здоров'я на Мальованцi), <Щитяча мрiя> - облашryвання дитячоi
зони у Мальованському cKBepi>>, <Сучасна зупинка), <<Перший в Житомирськiй
областi <Зелений лабiринтrr, <,фоrадська iнтернет-бiблiотека <<Велесова книга)
на Бульварi Польському)), <<Вуличний сценiчний майданчик <Натхнення)) на
Бульварi Польському) та кЩекоративний фонтан на розi Небесноi CoTHi та
Лятошинського <<Лотос НебесноI CoTHi>> та надаемо звiт у додатку :

Щодаток: на 1 аркушi в 1 примiрнику.

. Начальник чппавлiння
(,l

В.В. Глазунов
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