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Шановний пане Петре!

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, розгля-
нувши за дорученням заступника міського голови з містобудування в електронній
системі документообігу Львівської міської ради Ваш запит від 25.08.2021 №  3-Г-ЗПІ-
1546-006 стосовно надання інформації щодо реалізації ухвали Львівської міської
ради від 20.12.2018 № 4412 «Про розгляд електронної петиції “Здійснити реконст-
рукцію площі Довженка“» та надання копій документів, інформує.

Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 12.10.2018 № 1110
управлінню архітектури та урбаністики надано функції замовника проектно-кошторис-
ної документації на капітальний ремонт скверу біля кінотеатру ім. О. Довженка у
житловому масиві Сихів та Сихівській районній адміністрації надано функції замов-
ника робіт на капітальний ремонт скверу біля кінотеатру ім. О. Довженка у житловому
масиві Сихів по об’єкту “Облаштування громадського простору на Сихові у м. Львові“.

Відповідно до вказаного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради
від 12.10.2018 № 1110 переможцем Всеукраїнського відкритого архітектурного
конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо облаштування громадського простору
на Сихові у м. Львові на замовлення управління архітектури та урбаністики було
виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт скверу біля
кінотеатру ім. О. Довженка у житловому масиві Сихів. Зазначена проектно-кошторис-
на документація була передана Сихівській районній адміністрації.

Відтак, копію Вашого запиту від 25.08.2021 № 3-Г-ЗПІ-1546-006 скеровано
управлінням для розгляду в частині надання інформації щодо капітального ремонту
скверу біля кінотеатру ім. О. Довженка у житловому масиві Сихів у Сихівську районну
адміністрацію. Про результати розгляду Вас буде повідомлено Сихівською районною
адміністрацією у визначений законодавством строк.

Одночасно направляємо копію Вашого запиту, зареєстрованого у Львівській
міській раді 25.08.2021 за № 3-Г-ЗПІ-1546-006 з дорученням (резолюцією) заступника
міського голови з містобудування, а також копію ухвали Львівської міської ради від
20.12.2018 № 4412 «Про розгляд електронної петиції “Здійснити реконструкцію площі
Довженка“».

Додаток на 5 арк.
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Б. Курило
297-57-86
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