
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про оголошення та проведення 
Всеукраїнського відкритого архітектурного 
бліц-конкурсу на кращу проектну 
пропозицію реконструкції існуючої 
нежитлової будівлі з надбудовою під центр 
соціальних інновацій на вул. І. Франка, 58            
у м. Львові 
 
 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про архітектурну діяльність“, “Про 
благоустрій населених пунктів“, постановою Кабінету Міністрів України від 
25.11.1999 № 2137 “Про затвердження порядку проведення архітектурних та 
містобудівних конкурсів“, на виконання рішення виконавчого комітету від 
28.08.2021 № 743 “Про затвердження містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єкта будівництва на реконструкцію релігійною організацією 
“Львівська провінція Згромадження Найсвятішого Ізбавителя (Редемптористи) 
Української греко-католицької Церкви“ існуючої нежитлової будівлі з 
надбудовою під центр соціальних інновацій на вул. І. Франка, 58 у м. Львові“, з 
метою збереження традиційного середовища історичного ареалу міста 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Оголосити Всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на 
кращу проектну пропозицію реконструкції існуючої нежитлової будівлі з 
надбудовою під центр соціальних інновацій на вул. І. Франка, 58 у м. Львові. 
 2. Надати управлінню архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування функції замовника на організацію та проведення (з правом 
залучення до організації та проведення конкурсу третіх осіб) Всеукраїнського 
відкритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію 
реконструкції існуючої нежитлової будівлі з надбудовою під центр соціальних 
інновацій на вул. І. Франка, 58 у м. Львові. 
 3. Надати релігійній організації “Львівська провінція Згромадження 
Найсвятішого Ізбавителя (Редемптористи) Української греко-католицької 
Церкви“ функції співзамовника на організацію та проведення Всеукраїнського 
відкритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію 
реконструкції існуючої нежитлової будівлі з надбудовою під центр соціальних 
інновацій на вул. І. Франка, 58 у м. Львові. 
 4. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування 
спільно з релігійною організацією “Львівська провінція Згромадження 
Найсвятішого Ізбавителя (Редемптористи) Української греко-католицької 
Церкви“ затвердити: 

 



 4.1. Програму та умови Всеукраїнського відкритого архітектурного 
бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію реконструкції існуючої нежитлової 
будівлі з надбудовою під центр соціальних інновацій на вул. І. Франка, 58 у м. 
Львові. 
 4.2. Склад журі Всеукраїнського відкритого архітектурного бліц-конкурсу 
на кращу проектну пропозицію реконструкції існуючої нежитлової будівлі з 
надбудовою під центр соціальних інновацій на вул. І. Франка, 58 у м. Львові, 
визначивши головою журі начальника управління архітектури та урбаністики 
департаменту містобудування, головного архітектора м. Львова. 
      Відповідальний: начальник управління 
      архітектури та урбаністики департаменту 
      містобудування. 
 5. Визначити преміальний фонд Всеукраїнського відкритого 
архітектурного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію реконструкції 
існуючої нежитлової будівлі з надбудовою під центр соціальних інновацій на вул. 
І. Франка, 58 у м. Львові у розмірі 180 (сто вісімдесят) тис. грн. з таким 
розподілом премій: перша премія – 90 (дев’яносто) тис. грн., друга премія – 60 
(шістдесят) тис. грн., третя премія – 30 (тридцять) тис. грн.  
 6. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування 
здійснити виплату 50 % від загального преміального фонду за рахунок бюджету 
Львівської міської територіальної громади.  
      Відповідальний: начальник управління 
      архітектури та урбаністики департаменту 
      містобудування. 
 7. Управлінню комунікації департаменту “Адміністрація міського голови“ 
розмістити оголошення про проведення Всеукраїнського відкритого 
архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію реконструкції існуючої 
нежитлової будівлі з надбудовою під центр соціальних інновацій на вул. І. 
Франка, 58 у м. Львові у регіональних та загальнодержавних засобах масової 
інформації. 
      Відповідальний: начальник управління 
      комунікації департаменту “Адміністрація 
      міського голови“. 
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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