
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про погодження укладення договору 
підряду на розробку проектної документації 
та договору на проведення експертизи 
проекту “Капітальний ремонт території із 
спорудженням “сухого“ фонтану перед 
Львівським національним академічним 
театром опери та балету                                              
ім. С. Крушельницької на просп. Свободи“ 
 
 
 Розглянувши звернення Благодійного фонду “Сокар-благо“ від 16.10.2019 
№ 5 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.10.2019 за № 2-32894-31), 
враховуючи ухвалу міської ради від 17.03.2016 № 350 “Про спорудження 
“сухого“ фонтану перед Львівським національним академічним театром опери 
та балету ім. С. Крушельницької на просп. Свободи“, керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Погодити укладення тристороннього договору на розробку проектної 
документації по об’єкту проектування (будівництва) – капітальний ремонт 
території із спорудженням “сухого“ фонтану перед Львівським національним 
академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької на просп. Свободи. 
 2. Визначити: 
 2.1. Замовником розроблення проекту капітального ремонту території із 
спорудженням “сухого“ фонтану перед Львівським національним академічним 
театром опери та балету ім. С. Крушельницької на просп. Свободи – управління 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування.  
 2.2. Замовником-платником – Благодійний фонд “Сокар-благо“. 
 2.3. Проектувальником – товариство з обмеженою відповідальністю 
“Стоун фінанс“.  
 3. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування: 
 3.1. Укласти тристоронній договір з проектною організацію на розробку 
проектної документації по об’єкту проектування (будівництва) – капітальний 
ремонт території із спорудженням “сухого“ фонтану перед Львівським 
національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької 
на просп. Свободи із залученням сторони договору Благодійного фонду 
“Сокар-благо“ як платника за роботи з розробки вказаної проектної документації. 
 3.2. Укласти з Філією ДП “Укрдержекспертиза“ у Львівській області договір 
на проведення експертизи проектно-кошторисної документації капітального 
ремонту території із спорудженням “сухого“ фонтану перед Львівським 
національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької на 
просп. Свободи. 
 

 



      Відповідальний: начальник управління  
      архітектури та урбаністики департаменту  
      містобудування. 
 4. Галицькій районній адміністрації після розроблення та затвердження у 
встановленому порядку проектно-кошторисної документації капітального 
ремонту території із спорудженням “сухого“ фонтану перед Львівським 
національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької на 
просп. Свободи виконати роботи з капітального ремонту із залученням сторони 
договору Благодійного фонду “Сокар-благо“ як платника. 
      Відповідальний: голова Галицької  
      районної адміністрації. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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