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Ifa Ваш iнформацiйний запит вх. }lЪ 131/01-32 вiд 09.03.2021 року щодо
листа вiддiлу мiстобулування та архiтектури виконавчого IрпiнськоТ мiськоi

рали, надасмо I]aM копiю запитуваного листа вiддiлу мiстобудування та
архiтек,гури Iрпirrськоi MicbKoi ради до Щепартаменту екологiТ та природних
pecypciB КиiвськоТ ОЛА J\Ъ 104 вiд 26.0З.20|9 року в 1 екз. на 1 арк.

lодаток на 1 арк.

Перший застуIIник мiського голови Андрiй КРАВЧУК

Михай.lrо CarloH
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f uр е кmору d епарпоапtенmу
еколоzii mа прuроDнuх pecypciB

KuiBcbKoi ОДА
Кuреевiй В.С,

вул. Басейна, 1/2-а
01004, лt. Kui|B

Ш а н о в н ct В iкплор i с С пла н i сла в i в н о !

На виконання Закону Украiни uПро стратегiчну екологiчну оцiнку>,
здiйснюючи процедуру проведення стратегiчноТ екологiчноi оцiнки документу

мiстобулiвноТ документацiТ <Оновлення
генерального плану MicTa Iрпiнь Киiвськоi областi>, враховуючи
необхiднiсть створення належних умов для хtиттсзабезпечення MicTa,
виконавчий KoMiTeT IрпiнськоТ MicbKoi ради переда€ Вам для ознайомлення та
надання пропозицiй Звiт про стратегiчну екологiчну оцiнку документу
дер}кавного планування - Генерального плану м. Iрпiнь КиТвськоi обл. та
проект Оновлення мiстобудiвноТ документацiТ - Генерального плану м. Iрпiнь
КиТвськоi областi у масштабi 1:5000.

Разом з тим iнформусмо, що вишевказанi матерiали знаходяться у
вiдкритому доступi та розмiщенi на офiuiйному веб-сайтi Iрпiнськоi MicbKoi

ради в роздiлi <Прозоре MicTo> (пiдроздiлi <Громадськi обговорення>), за
посиланням : http s ://imr. gоч.uаlргоzоrе-mi sto/grornadki-obgovorennya.

У разi виникнення додаткових питань звертайтеся до начаJIьника
вiддiлу мiстобудування та архiтектури Сапона Михайла Na[ихайловича,
контактний телефон 098 ЗЗ0 З8 19,заадресою: 08200, Киiвська обл., м. Iрпiнь,
вул. Т. Шевченк а, 2-а, e-rnail: iгреп_агсh 1 @ukr.net.

Щякусмо за спiвпрацю!

flоdаmкъt: на паперовo,цly пlа елекmроннол/tу l-toсii.

З поваzоtо,
Начальнuк вiddiлу
мiспtобуdування mа архimекпхур u Cattott


