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Шановний пане Сергiю!

Користуючись нагодою , висловлюемо Вам свою повагу.
На виконання Вашого запиту про доступ до публiчно"i iнформацi·1, зареестрованого
у Львiвськiй мiськiй радi вiд 11 .01 .2019 за № 3-Г-2713-001 щодо обсягiв всiх завершених
Львiвською мiською радою та П структурними пiдроздiлами закупiвель у перiод з
01 .09.2018 р . до 09.01 .2019 р ., у рамках вiдзначення Рiздва Христового та Нового Року , а
також перелiку всiх завершених закупiвель новорiчних ялинок, освiтлювально"i апаратури

(включно з монтажно-технiчними та iнженерно-будiвельними роботами , що стосуються
Рiздва Христового та Нового Року) , враховуючи надану Вам промiжну вiдповiдь №

29

вiд

№
з/п

1.

17.01 .2019,

надаемо Вам перелiк

Назва товару чи послуги

Рiздвяна iграшка з текстилю

ycix

2703-

завершених закупiвель :

Замовник

Департамент "Адмiнiстрацiя

Сума
закупiвлi

18 000,00

мiського голови " Львiвсько·1
мiсько·1 ради

2.

Промоцiйна iграшка (Новорiчна та

Департамент "Адмiнiстрацiя

Рiздвяна iграшка)

мiського голови" Львiвсько·1

Промоцiйна iграшка (Новорiчна та

Департамент "Адмiнiстрацiя

Рiздвяна iграшка)

мiського голови" ЛьвiвськоТ

30 900,00

мiсько°I ради
З.

18 600,00

мiсько°I ради

4.

Послуги iз забезпечення

Департамент житлового

громадського порядку та охорони

господарства та

новорiчно"1 мiськоТ ялинки на пр .

iнфраструктури

48 013,44

Свободи перед Львiвським

нацiональним академiчним
театром опери та балету iм . С .
Крушельницько"1

5.

6.

Послуги на влаштування

Департамент житлового

iлюмiнацi"r" мiськоТ новорiчнот

господарства та

ялинки на пр . Свободи
Послуги на влаштування мiськот

iнфраструктури

Департамент житлового

новорiчноУ ялинки на пр . Свободи

господарства та

iнфраструктури

56 867,63

58 149,76

/
№

Назва товару чи послуги

з/п

7.
8.

Придбання гiрлянд для мiсько'i
новорiчно'i ялинки

Закупiвля промоцiйних листiвок

Замовник
Львiвське комунальне

Сума
закуп i влi

100 000,00

пiдприемство "Львiвсвiтло"
Управлiння внутрiшньо'f

25 900,00

полiтики департаменту

9.

Закупiвля вiтальних листiвок

"Адм iн iстрацiя мiського голови"
Управлiння внутрiшньо'i

40 560,00

полiтики департаменту
"Адмiнiстрацiя мiського голови"

Принагiдно iнформуемо Вас, що мешканкою с. Буда Яворiвського району Львiвсько'f
областi було передано на безоплатнiй основi громадi м . Львова ялинку, яка була
використана як центральна мiська ялинка . Також у Сихiвському районi м . Львова на площi

перед Кулыурно-освiтнiм центром iм . О . Довженка за рахунок бюджетних коштiв у груднi

2018 року було встановлено ялинку (вартiсть робiт iз встановлення та опорядження
становила 45 ООО , 00 грн . ) .

3

повагою ,

в . о . начальника управлiння

Вик.
Олексiй Тарабан

тел .

235 48 82

_/~н. Бунда

