БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про внесення доповнень до Міської програми
"Розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
та забезпечення населення якісною питною ВОДОІО
на 2007-201 О роки", затвердженої рішенням
Броварської міської ради від 26.04.2007
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,,Розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення
якісною питною водою на 2007 -2010 роки" пунктом 23 наступного
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_ проектування та будівництво водопроводу по вул. Старотроїцька
( кільцювання водопроводу)
2. Визначити головним розпорядником коштів на цей захід - УЖКГ.
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Шановний Вікторе Олександровичу!
Управлінням житлово-комунального господарства Броварської
міської ради з 2004 року проводяться роботи по проектуванню та
будівництву магістрального водопроводу по вул. СтаротроЩька
( кільцювання водопроводу). За цей період виготовлено проектно
кошторисну документацію
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та виконано будівельні роботи на суму

тис. грн. для коригування проектно-кошrорисної дoкyмeнraцjї

та завершення будівництва водопроводу
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розгляд Броварської міської ради проект рішення
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каналізаційного господарства та забезпечення населення якісною
ПИТНою водою на 2007 -2010 роки"
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