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адмiнiстрацi[

FIa викоtIанНя Д,ор)п{ен}Ul КиiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii'
вiд 0З.09,2019 м 02-586101-23 департамент екологiТ та прирOдIшх pecypciB
китвськот облдержалм.irтiсrрачii (далi - Щепартамент,) ппiчu,оruu запит на
отриманrш rryблiчноТ iнфорпlацiТ Го кЗелеttа Генерацiя) щодо надання шерелiку
розпорядникiв та ix коди едрпоу, а також iдентифiкатори закупiвель, що були
зроблеrri за кощти фонпу охорони навколишнього природного середOвиtца 1а
повiдомля€ нас,г)лIне.

Вiлllовiдпо до П.ерелiкУ природоохоронних заходiв IIа 20.19 piK, Що
фiнансио,гься за paxylrtoк кош,гiв обласного фонлу охорони IlавколишIнього
лриролного середоlJицIа' :]ilтвердж9trоI,о рiшеlrttям Киiвськоi tlбrlасноТ Раltи
вiд 30.05.2019 J\ъ565-28-VII розпоря/.(никами KolltTiB е леrтартамеIrI eKorlol.i1 ,га

природних pecypciB (еlРП()у 3s750794) i департамент житлово-к()муналь}lоI.о
I,осподtарСтва та енерl,оефек,I,ивнос'гi КиТвськоТ обласноi лержавноi адмiнiстрацiТ
(сдрпоу з4б95981).

Разом з тим з€lзначаемо, що !епартаментOм не створювався перелiк
(список) iдентифiкаторilз закупiве.тtь, Що були зробленi за кошти фонду охорони
IIaBK0JI11m}IboI,o природЕtого середовиII{а.

/(и рект,ор депарl,а MeIrTy Вiкторiя КИРЕ€ВА

СсргiЁr МИСК)РА 279 0l 58

' у 3в'язкУ з IIрOведенням TcxHi,tHlп< робiт tra елеlсгроннол||у HocieBi вкrваному lta бланку, просимо на;tсtцати
irrформаuilо tIa електонI{у алресу| еkо.kоdа@чkг.пеt

. Lla

,/" -l"z
,u,

м
вiд




