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Колr_r,,нальнttм, пi,цtrрrrсý{сIво\.I eJrcкTpoNc,el)c;tt зoBHitltHr,Or,o освiт.лсння r,Micblccвilroi> XapKiBcblcoi
MicbKoi ради отриýlано вiд ,Ц,епартаrtентч коl{yнального гOспOдарства копiкl Вашого зап!!т!, про наданнrt
п_чблiчноi iнфорл,rirчii вiд 02 сiчня 2{l2() рOкy щодо Ki,rbKocTi ксrштiв_ якi бл,ло вl.tдiлсн<r на придбання
головноi яJIинки рliс,га до новорiчнIlх свят (вlс"гtючаючи витрат}I на i'i прrrдбання. ,lJIиFrr{ових прикрас
тощо, та в .ltкий спосiб тfl за fiкtl[,lи KpltTepiяlrttr бч.по ii обрано ) v 20l9 poui.

В llc?t(ax iнформачiiл яItою володiс Колtl,нальнс пiдпрttсь.tство спсктро}lсрсж зовнiшнього
освiтленпя .tMicbKcBir,.пol> XaprciBcbKoi ;rlict Koi радlr. rlовiдомляс\,lо" rцо з r\.Iетою свя"гкOв0го офорпtлення
майдан_у Свободи r, ll, XapKoBi до новсlрi.lних cBrlT _v 20l9 роцi рiшснняtrr ,XapKiBcbKoi плiськоi р;ци вЦ
27.11.20l9 р. Jф l872l19 ((Про в}{сс(,lння зtrliн до Kol]I,topl,{ciB ви,,граr,}{а виItOнаt{ня кПроrрамlл розвнтlg, i

реформування жIIгJIово * ко}.t\r}tо"пьного господарс],ва ;u, Харкова rra 2()l1-2020 р,р.), за ра"\унок коштiв
бюджsту MicTa Харкова на 2t}l9 piK |ioпl),Hit--Ibнort1, пiдпрllс}rств}, слсктрOr{срсiк :lовнiшнього освiтлення
кМiсьlссвiтлоll бvlro видi:lеllо 4 200 000.00 грн,

3 врахувалlнял\r ,ýIзIла(lоного рiше}rня, керуючIrсь виlltогаýItl Закон\, Уrсраiни сПро пчблiчнi
закl,пiв,пi>> Jф 922-VlII вiд 25_12,2()l5 р. KolrvHa,lbHl.tM пiдгtрIlсNlством с;lсктро}lсреж зовнiшнього
сlсвiт,tтення ,<Мiсыссвi,глс}), XapкiвcbKoi MicbKo[ ради б1,.ло ого.rсlшrс}tо - Bi.lKplrT,i торги на ,закr,пiвлю

посJyгlI з святкOвого оdlорп,rлення маiiданч свободлl 1, MicTi XapKoBi. за рез\,,:lьтnlамI{ проведеноi
процед}р}I бlао yrt"raлcHcr договiр Hil cvll}, 4 l95 800.0() грн. lJa навсдсним iдентифiкатороrл закl,пiв"ri с
мохсллlвiсть озндliопrитrtсь :} \,]\.Ioвal!ttt :зшсrпiв;li LIД-20l9-0q-27-002217-b.

Iнформацiс;ю щодtl придбання го;rовн<li ялинкtt llicTa" дс са}{с вона була прнлбана, v який спосiб
та за якими критсрiямлt (враховl,юч1,1 оздоблсння яlлинки) у 20t9 poui_ Korrvнa.пbнc пiдпрltсл,tство

елскгромереж зовнiшlлього освiт,-tення .tМiськсtзiтло,> -XaprciBcblcoi llicbrcoi радlr }{е ,]оjlолiс, про rцо бчло
повiдолл.псно ,Щепарталлснт ltо]ý{yнiulьного господарства XapKiBcbKoi rricbKoi радlr.
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