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(в редакцii розпорядження
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

Перелiк об'ектiв, що передаються вiд комунального пiдприсмства
<Ватутiнськiнвестбуд> до Управлiння будiвництва, архiтекryри та
землекористування .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
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Будiвництво пожежного депо на вул. Миколи Закревського у 3-А
мiкрорайонi комунальноi зони, лсlм Виryрiвщина-Троещина
Добудова дороги вул. Милославськоi вiд перетину МилославськоiЛiскiвськоi до вул. Ленiна в с.Троещина
Реконструкцiя з доб довою зага.пьноосвiтньоi школи Ns 2З на
вул. Путивльськiй, 35 (с,Бикiвня)

Реконструкцiя нежитловоi булiвлi на вулицi Миколи Закревського, З
для створення умов для надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг,
послуг у сферi соцiального захисту громадян у ,Щеснянському районi
Реконструкцiя не}китлових примiщень на першому поверсi булiвлi на
вул. Будищанськiй, З у .Щеснянському районi MicTa Киева для
влаштування амбулаторii лiкарiв сiмейноi медицини
Будiвництво загальноосвiтньоТ школи на Зб класiв у 20 мiкрорайонi
житлового масиву Виryрiвщина-Троещина у .Щеснянському райо:ri
Реконструкцiя транспортноi розв'язки в одному piBHi вул. Каштанова вул. Оноре де Бальзака, з влаштуванням двостороннього руху по
вул. Оноре де Бальзака у.Щеснянському районi MicTa Киева
Реконструкцiя транспортноi розв'язки просп. Генерала BaTyTiHa
вул. Оноре де Ба-,rьзака з органiзацiею додаткових з'iЪдiв на
просп. Генерала BaTyTiHa у Деснянському районi MicTa Киева

