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Iринi ОНИIЦУК
E-mail : foi+request-67603 -е8е795е3 @dostup. pravdir.com. ua

Виконавчим KoMiTeToM розглянуто Ваш запит про надання публiчноТ
iнформачii (вх. J\Ъ27Зl01-32 вiд 27.04.2020 року).

За результатом розгляду та в межах компетенцii надасмо наступнi
документи: копiю рiшення Iрпiнськоi мiськоi ради вiд 29.05.2018 р. NчЗ684-51-
VII <Про надання дозволу ПАТ <КиIвобленерго)) на розроблення проектiв
землеустроIо щодо вiдведення земельних дiлянок в оренду для розмitцення,
булiвничтва, експлуатацii та обслуговування булiвель i спорул об'сктiв передачi
електричноТ та тепловоi енергiТ в м. Iрпiнь, вул. Ново-Оскольська, згiдно додатку
N 1) з додатками до нього.

Щодатки:
1, Копiя рiuлення ceci|Iрпiнськоi'лliсько|раdu Bid 29.05.20l8 р. Ns3б84-51-VII на 2 арк.

В.о.мiського голови-
секретар MicbKoi ради Андрiй ЛIТВИF{ОВ

Оксана Неч итайло, (04597)-60-097
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ТП-10/0,4 кВ 0.0044
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