
Виконавець:

одиниць влади міста та активним залученням усіх 
зацікавлених сторін, документується з метою ознайом-
лення з ним представників інших муніципалітетів. 
Близько 20 муніципалітетів беруть участь у роботі 
щорічної Академії з інтегрованого міського розвитку.  

Результати
У програмах співфінансування реставрації житлових 
будинків взяло участь понад 2.000 квартир: були 
відреставровані вхідні брами, вікна, балкони, сходові 
клітки, внутрішні двори та фасади. 450 майстрів взяли 
участь у практичних тренінгах і отримали додаткову 
кваліфікацію з проведення реставраційних робіт. 20 
ремісничих підприємств користуються новими програмами 
співфінансування для отримання додаткової кваліфікації. 
Багатьом з цих підприємств вдається успішно закріпитися 
на зростаючому ринку реставраційних послуг. Міська рада 
Львова змінила своє ставлення до вище описаної 
проблематики і зробила збереження історичної спадщини 
невід’ємним елементом планування розвитку міста. Завдяки 
«Майстерні міста», учасниками якої стали понад 50 
громадських організацій, мешканці можуть висловлювати 
свої ідеї та пропозиції щодо реалізації процесу оновлення 
та розвитку міста. У 2016 році «Майстерня міста» буде 
проходити в 5 інших містах України. «Інтегрована 
концепція розвитку середмістя Чернівців», створена 
за підтримки проекту, була затверджена Чернівецькою 
міською радою у вересні 2015 року.
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Мета
Міська рада Львова докладає зусиль для відновлення 
історичного центру і розробляє інструменти для 
збереження історичної спадщини. Мешканці активно 
долучаються до процесу оновлення міста, що в свою 
чергу стимулює економічний розвиток міста.

Виклики
Мешканці та органи міської влади поступово 
усвідомлюють, як можна зберігати історичну спадщину 
міста за допомогою партиципативних підходів. До 
цього часу місту бракувало фінансових стимулів та 
правових інструментів для реалізації заходів з обачної 
реставрації. Окрім цього, багатьом архітекторам, 
майстрам та будівельним компаніям все ще бракує 
необхідних знань та навичок. Середньовічний центр 
Львова без руйнувань пережив 19 та 20 ст. і з 1998 р. 
належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Заходи
Мешканці, міська влада та локальні ремісничі фірми 
беруть участь в процесі оновлення міста. Вони прагнуть 
забезпечити дотримання інтересів усіх сторін під час 
проведення заходів із збереження спадщини. На прикладі 
обраних об’єктів проводяться практичні тренінги для 
архітекторів, майстрів та будівельних компаній. Цей 
обережний підхід до розвитку міста, який відзначається 
міждисциплінарною співпрацею різних структурних 

Муніципальний розвиток та оновлення 
старої частини міста Львова
Мешканці спільно з міською владою зберігають історичну спадщину
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Objective
The Lviv City Council is committed to the renewal of 
the historical old city and is developing appropriate 
instruments for the preservation of its historical 
heritage. Citizens are directly involved in the urban 
renewal process, and this stimulates the city’s 
economic development. 

Challenges
The citizens and the local authorities in Lviv are 
gradually becoming more aware of how a participatory 
process is key to the preservation of the city’s historical 
heritage, but financial incentives and a legal framework 
for heritage protection are missing. Most local architects, 
craftspeople and building companies are not familiar 
with the skills and knowledge needed for historically 
sensitive restoration, despite the fact that after centuries 
of upheavals and wars, the medieval old city remains 
relatively intact and was listed as a UNESCO World 
Heritage Site in 1998. 

Activities
Citizens, the municipal administration and local craft 
enterprises are all involved in the urban rehabilitation 
process to ensure that all interests are taken into 
account when undertaking preservation measures. 


