
ЕКОПОЛІТИКА
Планування бюджету розвитку 2021

управління екології та природних 
ресурсів, ЛКП “Зелений Львів”, 
РЛП Знесіння, Стрийський парк, 
ЛКП “Адмінтехнічне управління”



Снопківський парк
Проект організації парку 
(0,2 млн)
+ гром. бюджет - дитячий 
майданчик (0,6 млн)

Парк Франка
реставрація будинку садівника (2 
млн); реставрація альтанки Ротонда 
(0,5 млн)

Стрийський парк
борг (0,33 млн), реконструкція 
мереж освітлення (3,18 млн), 
реставрація арки (1,6 млн), ПКД 
фонтан “Русалки” (0,5 млн), лавки 
(0,2 млн)

Інші важливі 
роботи:
2 об’єкти
7,98 млн

Нові об’єкти:
1 об’єкт
0,8 млн

ГАЛИЦЬКИЙ 
РАЙОН

Парк Високий замок
борг (0,5 млн), дитячі майданчики (1 
млн), ПКД ремонт аварійної алеї (0,2 
млн), ПКД реставрації Кіпця 
(кургану) (1 млн)

Борги:
830 000 грн

Меморіал Небесної сотні 
закінчити доріжку (0,1 млн), питний 
фонтан і полив (0,8 млн)

Розпочато 
роботи:
2 об’єкти
3,1 млн



Скнилівський парк 
продовження робіт
(4 млн)

Парк Виговського 
борг (0,325 млн)
закінчення робіт
(6,565 млн)

Парк Білогорща 
борг (1,15 млн)
продовження робіт 
(3,65 млн)

Левандівське озеро
ПКД та початок робіт 
(1,5 млн)

Розпочато роботи:
4 об’єкти
14,415 млн

Нові об’єкти:
1 об’єкт
1,5 млн

ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
РАЙОН

Борги:
1 475 000 грн

Левандівський парк 
закінчити проект гром. 
бюджету (0,2 млн)



Личаківський парк
борг (4,5 млн)
продовження робіт (5,5 млн)

Погулянка
архітектурний конкурс та 
розробка ПКД
громадський бюджет (3 млн)

РЛП Знесіння
борг (0,43 млн) 
каналізування та приміщення 
складування відходів (3,5 млн),  
вуличні тренажери, ремонт 
доріжок та садова техніка (0,3 
млн)

Інші важливі 
роботи:
1 об’єкт
3,8 млн

Нові об’єкти:
1 об’єкт
3 млн

ЛИЧАКІВСЬКИЙ 
РАЙОН

Розпочато роботи:
1 об’єкт
5,5 млн

Борги:
4 930 000 грн



Парк Івана Павла ІІ
борг (3 млн)
продовження робіт
(1 млн)

Залізна вода 
борг (0,565 млн) 
продовження робіт (4 млн)

Розпочато 
роботи:
2 об’єкти
5 млн

СИХІВСЬКИЙ 
РАЙОН

Борги:
3 565 000 грн



Парк 700-річчя
борг (0,75 млн)
коригування ПКД (0,2 млн)

Замарстинівський парк 
продовження робіт (4 млн)

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН

Нові об’єкти:
1 об’єкт
3 млн

Розпочато роботи:
2 об’єкти
4,2 млн

Озеро Стосіка
громадський бюджет (3 млн)

Борги:
750 000 грн



Горіховий гай
борг (0,6 млн)
реконструкція центральної 
алеї (1 млн)
+ гром.бюджет на 
благоустрій озер (3 млн) та 
стежки (0,6 млн)

Піскові озера
ПКД щодо реконструкції 
зливної системи та 
реставрації містка (0,5 млн)

Розпочаті роботи:
1 об’єкт
4,6 млн

ФРАНКІВСЬКИЙ 
РАЙОН

Інші важливі 
роботи:
1 об’єкт
0,5 млн

Борги:
600 000 грн



Парк з озером 
в Дублянах 
(1 млн)

АГЛОМЕРАЦІЯ

Парк Курортний 
в Брюховичах 
гром. бюджет (0,4 
млн)



3
МІЛЬЙОНИ 

ГРИВЕНЬ

1,08 
МЛН
БОРГ

200
ЛАВОК

200
УРН



АРБОТОМ
пристрій для діагностики дерев щодо їх аварійності
300 тис. грн



МОНІТОРИНГ 
ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

2 станції (3 млн)



Таким 
може 
бути 
простір 
перед 
ЦТДЮГ 
на 
Погулянці



Таким може 
бути серце 
парку 
Погулянка



Дякуємо за увагу


