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Шановна панi Анно! 

Користуючись нагодою , висловлюе:мо Вам свою повагу. 
У вiдповiдь на Ваше звернення , зареестроване у Львiвськiй мiськiй радi вiд 

27.11 .2018 за № 3-С-123689-001 щодо надання iнформацi·1 про закупiвлю та 
упорядження мiсько'~' новорiчно'~' ялинки , iнформуе:мо Вас. 

Вiдповiдно до ухвали Львiвсько"1 мiсько'1 ради № 448 вiд 19.05.2011 р . "Про 
Програму влаштування мiсько'1 новорiчно'1 ялинки у м . Львовi" (iз змiнами) , 
вiдповiдальним за влаштування головно·1 мiсько'1 новорiчно'1 ялинки визначено 

управлiння iнженерного господарства департаменту житлового господарства та 

iнфраструктури. Вiдтак, управлiнням iнженерного господарства було надано таку 
iнформацiю щодо влаштування мiсько'~' новорiчно'~' ялинки Львова у 2018 роцi (лист № 
4-2502-2050 вiд 06.12.2018). 

На виконання Програми влаштування мiсько'~' новорiчно'1 ялинки у м . Львовi 
департаменту житлового господарства та iнфраструктури у мiському бюджетi м . 
Львова на 2018 рiк було передбачено 210 000,00 грн ., з яких у сiчнi 2018 р . було 

використано 46 967,58 грн . на демонтаж iлюмiнацi'~' ялинки , демонтаж дерева ялинки 
та охорону громадського порядку. Для влаштування мiсько'1 новорiчно'~' ялинки у груднi 
2018 року залишок коштiв складае: 163 032,42 грн . На даний момент Львiвським 

комунальним пiдприе:мством "Зелений Львiв" ведуться перемовини з мешканцями 
Буда Яворiвського району Львiвсько'1 областi щодо передачi на безоплатнiй основi 
громадi м . Львова ялинки, яка знаходиться у власностi вищезгаданих мешканцiв . 

Обране дерево мае: такi параметри : ялиця , симетрична, висота 18-20 м , дiаметр 
нижньоТ чистини крони дерева - 6-8 м . 

Для придбання святково·1 iлюмiнацi·1 у бюджетi розвитку мiського бюджету м . 
Львова на 2018 р . для комунального пiдприе:мства "Львiвсвiтло" передбачено кошти у 
сумi 100 000,00 грн . Також з попереднiх рокiв на зберiганнi в ЛКП "Зелений Львiв" 
знаходиться 300 одиниць дерев'яних прикрас, якi будуть використанi цьогорiч . 

Принагiдно iнформуемо, що охорону головно·1 мiсько.,. ялинки на площi перед 
львiвським нацiональним академiчним театром опери та балету iм . С . Крушельницькот 
буде здiйснювати ЛКП "Мунiципальна варта". 
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