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ПРИВІТАННЯ

Громади українських міст, прагнучи розвитку, мусять долати великі виклики, зокрема:

 y оновлення фонду будівель та технічної інфраструктури, 
 y привабливе облаштування громадських просторів, 
 y зміцнення місцевої економіки й управління розвитком роздрібної торгівлі, 
 y участь населення у процесах міського розвитку. 

Багатьом містам, аби успішно вирішувати ці завдання, бракує не лише належного фінансування і необхідних 
кадрових ресурсів, але й насамперед позитивного практичного досвіду та відповідних методик.

Проведена вперше у Львові Академія інтегрованого міського розвитку стала заходом нового формату, 
який, з одного боку, сприятиме взаємному обміну досвідом між нашими містами, а з іншого боку, активізує 
національний діалог у сфері інтегрованого міського розвитку.

На основі конкретної теми – «Підвищення якості громадських місць» – у рамках Академії були обговорені 
позитивні приклади з України та з-за кордону. Після цього у спільному робочому процесі із залученням усіх 
учасників розроблялися пропозиції рішень для українських міст. На цей навчальний досвід нашої Академії ми 
прагнемо орієнтуватися у наших майбутніх діях.

Я був би дуже радий, якби Академія інтегрованого міського розвитку переросла у постійний елемент обміну 
досвідом між нашими містами і вносила би вклад у те, щоб наші міста стали ще зручнішими для життя 
людини.

Андрій Садовий, міський голова Львова
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1. ВСТУП Даний документ містить цілі і результати 1-ї Української академії інтегрованого міського розвитку, яка відбулася у Львові 
в жовтні 2013 року. Тема Академії: «Привабливі громадські простори як імпульс до сталого розвитку занедбаних районів 
міста». Організатором виступив спільний українсько-німецький проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої 
частини міста Львова». Цей проект реалізують у кооперації Львівська міська рада і Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ).

У світовій практиці академії міського розвитку зарекомендували себе як добрий інструмент, завдяки якому можна 
об’єднати представників політики на місцевих рівнях, керівників місцевих адміністрацій та експертів з різних пов’язаних із 
розвитком міст сфер для спільного практичного опрацювання певних тем. Саме такий підхід був запропонований у Львові 
представникам українських міст.

У центрі уваги таких академій перебувають інтегровані підходи до міського розвитку. Упродовж року місто Львів спільно 
з місцевими учасниками розробляло Інтегровану концепцію розвитку для старої частини міста, яку в квітні 2011 було 
ухвалено міськрадою. Відтоді у відповідності до актуальних пріоритетів і потужностей поступово реалізуються зафіксовані 
в концепції проекти, а відповідні рішення щодо них приймає міждисциплінарна робоча група, що продовжує працювати і 
далі. Одним із основних напрямків львівської Інтегрованої концепції розвитку є покращення та облаштування громадських 
просторів. Оскільки перед багатьма українськими містами стоять аналогічні завдання, доцільно було в рамках Академії 
міського розвитку розглянути можливості їх розв’язання.

Громадські простори мають численні функції і завдання. Вони є «архітектурною пам’яттю» наших міст, центрами постачання 
і транспорту, осередками соціальних контактів і громадського діалогу, місцями, особливості яких є визначальними для 
ідентичності мешканців цих міст. Громадські простори перебувають у безперервних змінах, їх постійно переосмислюють. 
Тож вони повинні бути гнучкими й відкритими до нових функцій, аби відповідати вимогам різних поколінь користувачів. 
А ще вони мусять виконувати й гармонійно поєднувати водночас декілька функцій – наприклад, тихого місця для 
відпочинку, місця розташування роздрібної торгівлі, закладів харчування, індивідуального та громадського транспорту. 
Увага дводенної Академії була зосереджена на одному з проектів, зафіксованому в Інтегрованій концепції розвитку, – 
можливому переоблаштуванні львівської площі Старий Ринок.

Учасники з 16 міст України, керівник Управління оновлення міста з Ляйпциґа (Німеччина) і представник Німецького 
федерального міністерства транспорту, будівництва та міського розвитку (BMVBS) розглянули тему «Переоблаштування 
площі Старий Ринок», конструктивно й цілеспрямовано обмірковуючи різноманітні підходи до цього завдання. При цьому 
мета Академії полягала насамперед у тому, щоб перевірити можливість перенесення запропонованих підходів і методів 
на місцевий контекст і обговорити їх у рамках дискусії з представниками інших міст та найрізноманітнішими експертами. 
Адже часто саме в обміні з іншими містами можна швидше знайти рішення для тих чи інших проблем у власному місті. 

Відгуки учасників як щодо формату академії, методичного підходу, так і до обраного змісту були позитивними, а це 
мотивує організаторів і в майбутньому пропонувати аналогічні академії, а також підтримувати проведення подібних 
заходів в інших містах або іншими партнерами. Плануються наступні академії, присвячені іншим темам інтегрованого 
міського розвитку.

Ми дякуємо всім учасникам за колегіальну атмосферу та цікаві дискусії і будемо раді продовженню Української академії 
міського розвитку. 

Організатори
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Громадські простори визначають характер кожного міста. Щойно виходиш із будинку на вулицю, опиняєшся в 
громадському просторі. Ідеш, спостерігаєш, заходиш у крамниці, зустрічаєш інших людей, отримуєш поштовхи 
до роздумів і враження, якими хочеться поділитися. Що привабливішими, приємнішими і затишнішими є 
громадські простори, що більше вони пропонують користувачам різноманіття й можливостей участі в 
облаштуванні, то вищим рівнем якості життя характеризується місто. Поряд з усіма своїми об‘єднувальними 
функціями і соціальними значеннями громадський простір європейських міст є також місцем історичних і 
політичних подій, а відтак – носієм колективної пам’яті міської спільноти.

Щоб виконувати свої багатопланові функції, громадські простори повинні бути доступними, безпечними 
й різноманітними; вони повинні уможливлювати безперешкодний рух усіх груп населення і всіх цільових 
груп, що беруть участь у міському житті; пропонувати людям місця для зустрічей, відпочинку, дозвілля; не 
виключати спонтанних або тимчасових способів використання – спільного користування без необхідності 
оплати.

Зараз у більшості українських міст доступність, корисність і різноманіття громадських просторів є під 
загрозою. Брак фінансових і кадрових ресурсів, рішення, прийняті в обхід чинного законодавства призводять 
до низької якості облаштування і занедбаності цінних міських площ, це відображається у недостатньому 
догляді, непрофесійно виконаних роботах та нелегальному захопленні і приватизації територій, які мали б 
перебувати у розпорядженні громадськості. До цього додається спадщина радянського режиму, як у формі 
існуючих юридичних норм, так і вигляді порожніх майданів, орієнтованих на монументальні, а не на людські 
масштаби. 

Перелік актуальних проблем і викликів вражає і може видатись непереборною перешкодою. Однак 
покращення якості громадських просторів часто починається вже з підвищеної уваги до них. Залучення 
студентів, запрошення митців, дозвіл на тимчасові інсталяції та нетрадиційні способи використання площі – 
все це часто не потребує великих інвестицій, проте може дати імпульси, які приведуть до сталого покращення 
й активності з боку громадянського суспільства. 

Інші приклади зі Львова показують, що ефективними можуть стати потужні ініціативи міської адміністрації, 
наприклад, перекривання вулиць у середмісті для автотранспорту, регулювання паркування, а водночас 
і окремі заходи, такі, як встановлення лавок. Це все допомагає відвоювати громадський простір назад 
– повернути його людям. Адже в той час, як за життя у власному будинку кожен відповідає окремо, 
відповідальність за життя між будинками бере на себе міська адміністрація.

2. ПРЕЗЕНТАЦІЇ

2.1 ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ В УКРАЇНІ 
– ВИКЛИКИ І ПОТЕНЦІАЛИ НА ПРИКЛАДІ 
ЛЬВОВА 

Лілія Онищенко, начальник Управління охорони 
історичного середовища Львівської міської ради
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Рис. зверху: Часто тимчасове використання допомагає виявити несподівані потенціали різних місць та закладів

Рис. ліворуч: Покращення умов проживання завдяки забороні паркування і встановленню вуличних меблів
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Громадські простори є «архітектурною пам’яттю» наших міст, вони є центрами постачання і транспорту, 
місцями соціальних контактів і громадського спілкування. Тому в стратегіях міського розвитку їм належить 
чільне місце. У Німеччині, на основі Ляйпцизької Хартії, Національна політика міського розвитку є дахом нашої 
політики, і її підтримують усі три державні рівні. Основна мета полягає в тому, щоб узгоджувати ці три 
стовпи, тобто великі програми сприяння й підтримки, експериментальні проекти розвитку міст та 
урбанного середовища і комунікативну платформу, таким чином, аби ефективно долати зростаючі виклики, 
які постають перед нашими містами.

Так, наприклад, ухваливши програму підтримки містобудівних проектів «Містобудівна охорона пам’яток 
архітектури», ми отримали інструмент, за допомогою якого можна стимулювати приватні інвестиції у 
збереження пам’яток і громадських просторів. При цьому основу утворюють політичні цілі для цих просторів. 
Приватний капітал вносить свій вклад у підтримку політичних цілей. Завдяки цій програмі вдалося на 
80 відсотків реставрувати культурно-історичну архітектурну спадщину східнонімецьких міст, тим самим 
встановивши високий стандарт якості в облаштуванні цих міст і створивши функціонально виважену систему 
громадських просторів.

Завдяки залученню юридичних інструментів (таких як, наприклад, будівельні норми, оголошення конкурсів 
на облаштування окремих будівель і цілих міських кварталів) стало можливим проектування великих районів 
новобудов із надзвичайно високою якістю громадського простору. Добрим прикладом цього є територія 
гамбурзького порту (Hafencity), що межує безпосередньо з середмістям і перетворилась на важливий 
туристичний об’єкт. 

Звертаючись до теми громадських просторів, ми спираємось на спадщину наших предків. Ця спадщина може 
стати і тягарем. Прикладом є так званий «новий центр» в Ульмі, де в рамках переструктурування громадського 
простору було пересунуто центральну вулицю, яка від 1960-х років ділила історичний центр, позбавляючи 
його функцій і ставлячи під сумнів його функціональні якості. Після реконструкції просторова структура була 
повернута у відповідність до історичних вигляду й функцій. 

Проте, транспортні вісі дають і значний потенціал для розвитку міст. Так у Ґребенштайні в рамках проекту 
«Дорога як вільний простір» всі дороги середмістя були закриті для автотранспорту. Спілки, ініціативи й 
окремі громадяни мали можливість у здобутому завдяки цьому просторі реалізувати свої проекти і наново 
відкривати для себе місто. Це призвело до того, що громадяни сьогодні ще сильніше ідентифікують себе 
зі своїм містом і стали уважніше ставитись до питань облаштування громадського простору і дорожньо-
транспортної ситуації. 

Дороги можуть не лише роз’єднувати, але й з’єднувати. Це стосується і A 40 – найпопулярнішого німецького 
автобану, що перетинає Рурську область. Транспортну артерію повністю перекрили на один день, і місцеві 
мешканці раптом отримали несподіваний простір для дозвілля. У цей день вони по-новому відчули цей 
зазвичай занедбаний містами простір. І тепер розроблений з урахуванням побажань людей регіональний 
генеральний план передбачає однорідне оформлення вздовж усієї дороги. А це поєднує міста, розташовані 
вздовж A 40, зміцнюючи регіональну ідентичність.

2.2 ПОЗИТИВНА МІЖНАРОДНА 
ПРАКТИКА І ПОВЧАЛЬНИЙ ДОСВІД 
– ЗАХОДИ ІЗ ПОКРАЩЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ЯК ІМПУЛЬС 
ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАНЕДБАНИХ 
РАЙОНІВ МІСТ

2.2.1 ПОЗИТИВНІ ПРИКЛАДИ З 
НІМЕЧЧИНИ – НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
ПОЛІТИКА МІСЬКОГО РОЗВИТКУ (NSР)  

Олівер Вайґель, Федеральне міністерство 
транспорту, будівництва та міського розвитку 
Німеччини (BMVBS) 
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Щоденна робота у громадському просторі включає в себе значно менші, але для мікрорайонів не менш 
важливі проекти. Прикладом може бути Оттопарк у Берліні. Ця територія в центрі району Тірґартен через 
поганий догляд і густу вегетацію мала непоказний вигляд і погану репутацію. Незважаючи на центральне 
розташування цього місця, його уникали мешканці довколишніх кварталів, адже це було місце зустрічі 
наркоманів, наркодилерів і безпритульних. Нове облаштування парку проводилось із залученням мешканців. 
Було проріджено вегетацію, закладено мультифункціональні майданчики, тим самим посилено функцію 
об’єднання. Завдяки покращенню громадського простору в цій місцевості весь міський район отримав 
привабливий центр.

Проекти міського розвитку повинні вписуватися у стратегічні рамки, облаштування громадських просторів 
не можна розглядати відокремлено від загального розвитку. У Фрайбурзі (Брайзах) політичною метою було 
оголошено значне скорочення індивідуального автотранспорту. Для цього протягом багатьох років послідовно 
розширюється система громадського транспорту, особливо в приміській зоні. Зменшення індивідуального 
автотранспорту створює можливості підвищення вартості громадських просторів. Показовим у цьому сенсі 
є центр Фрайбурґа. Площа, яка перед тим переважно використовувалась для транспортних цілей, сьогодні 
значною мірою включена в якісну мультифункціональну систему громадських просторів і посилює міську 
ідентичність.

Висновок: Німецький досвід засвідчує, що сталий міський розвиток мусить базуватися на інтегрованому 
підході. При цьому територіальні громади потребують надійних фінансових інструментів, які дозволяють 
послідовно розвивати міста, перетворюючи їх на місця соціального, інтелектуального й економічного обміну. 
Громадський простір, його облаштування і доступність відіграють тут центральну роль. При цьому масштаби 
проектів повинні задавати громадяни, а реалізовувати їх – проектувальники. Тому послідовне залучення 
мешканців до переоблаштування громадських просторів є обов’язковою передумовою ефективних стратегій 
міського розвитку.

Тимчасове перекриття автомагістралі A40

„Нове середмістя“ в Ульмі
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Ляйпциґ знову росте – завдяки новоприбулим, переважно з довколишніх сіл та містечок, а також завдяки 
позитивному приросту населення. Так було не завжди. 1990 року житлові й економічні умови у місті були 
настільки поганими, що майже 100.000 людей покинули місто. З міста виїхали не лише винаймачі, але й клієнти. 
Послідовним покращенням комунальної інфраструктури як основи інтегрованих планів міського розвитку місто 
зуміло відновити колишню привабливість. Оборот у приміських торгових центрах зменшується, середмістя 
і довколишні райони забудови кінця ХХ-го століття ростуть найінтенсивніше. Актуальним залишається 
завдання оновлення міста, в якому, незважаючи на посилений попит, зберігається різноманіття в цінових і 
якісних аспектах. Метою заходів з оновлення є місто, яке б уможливлювало реалізацію різних уявлень про умови 
життя, мешкання та праці. Це ми називаємо «ляйпцизькою свободою».

У Ляйпциґу були закладені нові парки, насамперед на територіях колишньої залізниці та на пустищах. Тим 
самим вдалося, з одного боку, подолати проблему дефіциту зелені в густозаселених районах, з іншого 
боку, мікрорайони, що були непривабливими, буквально раптово розквітли, перетворюючись на популярні й 
жадані. Жадані, бо розташування житла обабіч парку завжди добре котується на ринку.

Переваги нової якості швидко визнали власники і фахівці ринку нерухомості. Вони саме тут зосередили свої 
проекти оновлення, бо могли бути певні, що винаймачі з більшою радістю винаймуть квартиру біля парку, аніж 
розташовану в густозаселеному районі багатоповерхівок. Громада спорудила ці парки за рахунок дотаційних 
засобів, підвищивши у такий спосіб вартість землі на прилеглих ділянках. Це підвищення вартості стало 
мотором для розвитку методів фінансування. Територіальна громада забезпечує тільки одну частку такого 
підвищення вартості, і розвиток зелених насаджень можна отримати майже за нульовим тарифом.

Щодо міркувань про фінансові інструменти: потрібне попереднє фінансування будівельно-ремонтних робіт, 
які рефінансуються через збільшення вартості земельної ділянки. Ляйпциґ має досвід роботи з відновними 
фондами міського розвитку. У проекті «Лінденауський порт» був уперше задіяний фонд міського розвитку 
JESSICA. На черзі наступні проекти, і місто планує створити власний фонд, намагаючись на 2014-2020 рр. 
залучити до співфінансування Європейський Союз.

Поряд із «великими» інфраструктурними проектами Ляйпциґ відомий невеликими зеленими насадженнями 
і так званим тимчасовим користуванням громадськими просторами. Цей робочий підхід з’явився у період 
сповільнення росту міста, коли фахівці у кооперації між міською адміністрацією, спілками і громадянами шукали 
творчих підходів. Так звані малі зелені насадження стали результатом очищення районів старого міста. Наявні 
пустища оцінили, руїни знесли, на їх місці заклали сквери. Передумовою для отримання підтримки від міста 
було те, щоби власники дозволяли публічне використання свої ділянки. Цією пропозицією скористались 176 
власників будинків. Таким чином постали озеленені «кишенькові» парки, які суттєво підвищують якість життя 
у тісно забудованих старих кварталах. Сьогодні, у період росту міста, ці зелені зони становлять потенціал для 
подальшого розвитку кварталів. По кожному місці приймається окреме рішення: чи забудовувати ділянку, чи 
залишити ї ї зеленою зоною, і чи здатна вона, у поєднанні з іншими зеленими територіями створити цілком 
нову якість.

2.2 ПОЗИТИВНА МІЖНАРОДНА 
ПРАКТИКА І ПОВЧАЛЬНИЙ ДОСВІД 
– ЗАХОДИ ІЗ ПОКРАЩЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ЯК ІМПУЛЬС 
ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАНЕДБАНИХ 
РАЙОНІВ МІСТ

2.2.2 РАЙОННІ ПАРКИ В ЛЯЙПЦИҐУ – 
РОЛЬ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ І 
ВІЛЬНИХ ПЛОЩ

Карстен Ґеркенс, адміністрація м. Ляйпциг, 
Німеччина
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Цей, на той час новий метод, потребував популяризації. Для цього важливим були прозорі для громадськості 
архітектурно-ландшафтні конкурси. Нагородження цієї ініціативи Німецькою премією в галузі містобудування, 
безумовно, підвищило популярність такого підходу. 

За подібним зразком ведеться робота і з порожніми будинками. Тимчасове використання забезпечує 
збереження будівлі, а молоді фірми-дебютанти і митці отримують недорогі приміщення для реалізації своїх 
ідей.

Характерною особливістю цих методів є те, що вони створені й реалізовані не лише міською адміністрацією. 
Зацікавлені громадяни Ляйпциґа і фахівці заснували товариства, які присвячувалися темі тимчасового 
користування і забезпечували зв’язок між власниками ділянки й особами, зацікавленими у тимчасовому 
користуванні. Поділені завдання, але спільна мета – ось що відзначає цей робочий підхід.

Мистецькі проекти підвищення цінності громадського 
простору
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3. ПРИКЛАД ПІДЗАМЧЕ СТАРИЙ 
РИНОК

3.1 КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
МІКРОРАЙОН 

Юрій Петраш, проект «Муніципальний розвиток та 
оновлення старої частини міста Львова» / Львівська 
міська рада

Немає чітко визначених меж району, який називають Підзамче. З історичної точки зору ця територія 
охоплює колишнє передмістя, де проживала більшість мешканців та надавались послуги на потреби замку, 
що розташовувався на Замковій горі. Одночасно із розвитком міста, яке у 1356 році займало територію 
сьогоднішньої ринкової площі та прилеглих теренів, територія Підзамче, у його широкому розумінні, 
втрачає своє первісне значення, оскільки приміська територія (територія передмість) починає екстенсивно 
використовуватись. 

Кардинальні зміни спричинило XIX сторіччя, з початку  проведення через територію Підзамче в кінці 60-х 
років XIX ст. залізничної лінії, а також будівництво станції Львів-Підзамче. Ці фактори призвели за короткий 
період часу до розвитку на цих теренах промисловості. Сприяла цьому також близькість до меж міста та 
низька земельна рента. Виробнича діяльність стала основною складовою, що визначала характер району та 
забудову промисловими об’єктами. 

Найбільшу кількість (приблизно 4/5 від загальної кількості об’єктів) на даній території становлять будинки, 
що датуються першою половиною ХХ ст. та XV-XVIII ст. Відносно невеликий, але помітний відсоток історичних 
об’єктів становлять будинки, що датуються XIX ст. Така вікова структура історичних об’єктів підкреслює 
особливе значення території Підзамче на всіх етапах формування міського організму Львова та в період 
індустріалізації в XIXст. та ХХ ст. 

Частина території Підзамче, що входить до зони діяльності проекту «Муніципальний розвиток та оновлення 
старої частини м.Львова», обмежена вулицями з Пд на Пн – вул. І.Гонти - вул.Під дубом, із Зх на Сх пр. 
Чорновола-парк Високий Замок.  

Кількість населення, що проживає на цій територіє - приблизно 2,7 тис осіб. Загальна площа даної території 
38,5 га (0,39 км2), з яких 19,55 га (0,20 км2) частина території, що входить до території Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Загалом на території розташовано 263 будівлі (з яких більше половини житлові), з них 17 пам‘яток 
національного значення. Слід зазначити, що найстаріші релігійні споруди Львова збереглись саме на 
Підзамчі.  

Безперечною перевагою території є наявність великої кількості скверів, тому, при належному облаштуванні 
громадських просторів, даний квартал має високий рекреаційний потенціал. Важливою частиною кварталу є 
історичне ядро пл. Старий Ринок, яка потребує оновлення за участі мешканців та може надати поштовх для 
поступового покращення інших громадських просторів. 

Детальний аналіз визначеної території проведено під час дослідження студентів Берлінського технічного 
університету. За методом аналізу SWOT вивчено стан території в категоріях: Використання землі, Забудована 
та вільна територія, Стан будівель, Щільність забудови, Користування, Пам‘ятки архітектури. 
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Беручи до уваги результати аналізу, можна виокремити наступні переваги та недоліки території:

Cильні сторони (STRENGTHS)

 y слід віднести близькість до центру міста та Високого Замку, частково територія ЮНЕСКО, велика 
кількість відкритого простору, доступність громадських функцій (лікарня, школа, адміністрація, інше.) 

Слабкі сторони (WEAKNESSES) 

 y відсутність чіткої стратегії розвитку та відновлення району, занедбаний стан будівель та 
інфраструктури, відсутність організованої спільноти, невизначена роль кварталу 

Можливості (OPPORTUNITIES) 

 y  усвідомлення історичної цінності середовища, як фундаменту для локальної ідентифікації та політичної 
волі для оновлення території, покращення доступності та сполучення кварталу з центром міста та 
Високим Замком, приваблення відвідувачів, покращення громадського простору для різноманітних 
заходів, підтримка залучення мешканців для оновлення кварталу 

Загрози (THREATS) 

 y  невілювання титулу території, що є під захистом ЮНЕСКО, негативна репутація району, соціальна 
поляризація та низький рівень безпеки.

На жаль, більша частина будинків та громадського простору на території Підзамче перебувають у поганому 
стані та потребують оновлення. Однак спостерігаються і позитивні зміни, на даній території ведеться 
поступове оновлення громадських просторів та великий інфраструктурний проект по реконструкції вулиці 
Б.Хмельницького, що матиме значний вплив на подальший розвиток території. При належній комбінації 
заходів із оновлення міста та залученні мешканців спільно з адміністрацією до проектів з ревіталізації 
території, можна досягти значних результатів та перетворити Підзамче на цікавий туристичний район та 
комфортний для життя львів’ян квартал.

Разом із вступною лекцією учасники отримали також найважливішу інформацію про мікрорайон у формі 
видруків для роботи в групах. 
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3.2 РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОГО ЕКСПРЕС-
АНАЛІЗУ КВАРТАЛУ

Експрес-аналіз, метод 1: 

Під час годинної екскурсії учасники у малих групах повинні були визначити та обговорити потенціали й 
проблеми району і найважливіші з них письмово позначити на різнокольорових картках. Перед початком 
семінару картки були зібрані та оцінені модератором. Таким чином можна було швидко й практично отримати 
єдину картину району Підзамче і площі Старий Ринок, що стало основою у подальшій діяльності всіх трьох 
робочих груп. 

Потенціали

 y Близько до центру, пожвавлений, але при цьому спокійний район
 y Добра інфраструктура, наявні громадські інституції (школа, лікарня, церкви тощо) і малий бізнес (ринок, 

крамнички на перших поверхах будинків)
 y Цінна архітектурна спадщина, високоякісне замощення
 y Висока частка різноманітних громадських просторів, численні зелені зони
 y Людський масштаб забудови, добрий баланс між забудованими і незабудованими територіями 
 y Цікавий район з високим потенціалом розвитку, можлива «арена» для реалізації різних проектів

Проблеми

 y Велика занедбаність району
 y Не помітно єдиної просторової концепції / роздробленість району
 y Стагнація у справі реставрації
 y Поганий стан зелених насаджень 
 y Брак догляду за елементами облаштування
 y Поганий стан вулиць і площ 
 y Невпорядковане паркування

Експрес-аналіз, метод 2: 

Другий, теж дуже простий у використанні метод аналізу району уможливлює конкретну локалізацію 
потенціалів і проблем. Матеріальні витрати теж дуже малі. Необхідний лише фрагмент карти малого масштабу 
та маленькі клейкі кружечки двох кольорів. Кожен учасник повинен був на власний розсуд зеленим кольором 
маркувати на карті місце, варте збереження. А червоним – місце, яке найбільше потребує втручання. За 
допомогою такої візуалізації можна швидко отримати загальну картину «гарячих точок» у громадському 
просторі (і вимог до планування) в районі.
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Екскурсія з подальшим обговоренням та оцінюванням Оцінка потенціалів та викликів (метод 1) а також візуалізація охоронних потреб та заходів (метод 2)
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3.3 ВСТУП ДО РОБОТИ В ГРУПАХ У центрі уваги першої Української Академії інтегрованого міського розвитку стояла тема «Підвищення якості 
громадських місць як поштовх до сталого міського розвитку занедбаних районів міста». Після доповідей у 
першій половині дня, присвячених різним аспектам використання й облаштування громадських просторів, 
а також їх адаптації до загальноміського контексту, учасники могли ознайомитись з конкретною темою 
Академії: «Оцінка площі Старий Ринок на Підзамчі». Завдання було обране фіктивно і мало забезпечувати в 
першу чергу різносторонній підхід, щоб якомога інтенсивніше продемонструвати учасникам можливості 
інтегрованого підходу. 

Цілі роботи в групах

Поділившись на групи, учасники в результаті спільної роботи повинні були досягти наступні цілі:

 y Отримати поштовхи для власної роботи у своїх містах, 
 y Обговорити й оцінити різні підходи до розв’язань для конкретної теми, 
 y Сприяти розумінню інтегрованого методу у розвитку міст, 
 y Вести відкритий діалог з колегами, передавати власні знання і при цьому вчитися нового від інших,
 y Сформулювати результати, які могли б служити поштовхом до сприяння інтегрованому міському 

розвитку на загальнонаціональному рівні 

Зміст завдання

Три робочі групи опрацьовували завдання, сформульоване дещо по-різному. 

Дві робочі групи займалися темою «Планування і метод». Які функції, види використання і вимоги до 
оформлення повинна виконувати площа (Старий Ринок) і як їх досягти? У центрі обговорення при цьому 
перебувала сама площа і вимоги до неї, які випливають із безпосереднього сусідства. Потрібно було вести 
дискусію, враховуючи функції і стандарти якості, можливі методи для досягнення цілей облаштування. (див. 
розділ 4.2)

Третя робоча група наблизилась до теми «Інтегровані рішення» через розгляд площі як джерела імпульсів 
для всього мікрорайону Підзамче: який вплив на весь міський квартал матиме переоблаштування площі? До 
яких додаткових заходів потрібно вдатися, аби посилити позитивні наслідки? (див. розділ 4.1)
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Склад робочих груп

Кожна робоча група складалася приблизно з 15-20 учасників, модерацію взяв на себе українсько-німецький 
тандем. До них долучилися експерти й коментатори з проекту або німецьких інституцій, завдання яких 
полягало в тому, щоб підтримувати фахові дискусії додатковим імпульсом і відповідними вказівками. 

Робочі групи були дуже неоднорідні, складалися з представників як різних міст України, так і різних інституцій. 
Таким чином у дискусії могли бути представлені різні точки зору та рівні знань. 

Правила гри

Для розв’язання фіктивної задачі за відносно короткий час спільно з незнайомими колегами потрібно 
встановити певні правила і дотримуватись їх під наглядом модератора. Загалом потрібно забезпечити 
можливість конструктивного і цілеспрямованого діалогу. 

Методичний перебіг

У перший день Академії йшлося про те, щоби наблизитися до вирішення завдання і визначити теми для 
детальнішого обговорення на наступний день. Для цього в усіх робочих групах було зроблено наступні 
кроки:

 y Проведення експрес-аналізу під час екскурсії, при чому на карточках занотовувались потенціали і 
проблеми. Проаналізовані результати учасники всіх трьох груп мали в своєму розпорядженні під час 
дискусії.

 y Знайомство учасників
 y Розповіді про досвід деяких територіальних громад, де реалізовувались подібні проекти, повідомлення 

про особливості підходу до планувальних завдань та облаштування громадського простору
 y Визначення окремих тематичних напрямків з урахуванням (1) важливих моментів із презентацій, 

представлених перед обідом, (2) основних моментів експрес-аналізу і (3) актуальних потреб та інтересів 
учасників 

На наступний день робочі групи були поділені на підгрупи, які займались деталізацією розроблених 
напередодні тематичних напрямків. Результати потрібно було візуалізувати. 

На заключному пленарному засіданні пропозиції й основні теми дискусії презентувались усім учасникам 
Академії. 
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4. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ В ГРУПАХ

4.1 РГ (РОБОЧА ГРУПА) ІНТЕГРОВАНІ 
РІШЕННЯ – ОБЛАШТУВАННЯ ПЛОЩІ ЯК 
ПОШТОВХ ДО ОБЛАШТУВАННЯ РАЙОНУ

До 2.&3.: Визначення відповідних методів для 
залучення громадян і учасників до процесу 
планування переоблаштування площі Старий Ринок

Стратегічний спосіб дій

1. ПЕРЕВІРКА ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПЛОЩІ СТАРИЙ РИНОК / МІКРОРАЙОНУ ПЛАНАМ І СТРАТЕГІЯМ ВИЩОГО 
ПОРЯДКУ - Майбутнє використання і облаштування площі Старий Ринок повинно підпорядковуватись 
загальноміському розвитку і внести вклад до розвитку району Підзамче, тому потрібно перевірити, яким 
чином переоблаштування площі може дати найбільші імпульси для розвитку кварталу. 

2. ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ SWOT для площі Старий Ринок і для всього мікрорайону. Основа – наявний 
проаналізований матеріал, який, можливо, слід доповнити додатковими даними, наприклад, опитуваннями 
учасників і громадян (аналіз стане основою для з’ясування переваг і недоліків площі та району, потенційних 
функцій і груп користувачів). 

3. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙВІДПОВІДНІШОЇ ФУНКЦІЇ (ФУНКЦІЙ) ПЛОЩІ це стосується як способів використання 
площі, так і ї ї функції як центру та місця ідентичності кварталу. (Через додаткове дослідження груп учасників, 
а також широке залучення громадян / опитування учасників і громадян)

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ МЕТИ для облаштування і використання площі (опис завдань), а також 
відповідного методу для планування і реалізації облаштування (наприклад, конкурс)

5. ВИЗНАЧЕННЯ СУПРОВІДНИХ ЗАХОДІВ, які підвищують значення облаштування площі для кварталу 

Вибір заходів, які варто комбінувати:

 y Опитування суб’єктів у кварталі (мешканців, представників бізнесу тощо) через розсилку листів, 
візити на дому /в магазинах/закладах.

 y Опитування мешканців, а також перехожих на обраному місці (наприклад, в центрі площі, на 
зупинці трамвая)

 y Опитування зацікавлених учасників через Інтернет
 y Інформування учасників (громадян, представники бізнесу, перехожих тощо) шляхом спорудження 

інформаційної точки (на певному обраному місці в кварталі) або шляхом оголошень через газети, радіо 
і телебачення

 y Проведення інформаційних заходів у мікрорайоні (наприклад, проведення громадського форуму в 
одній із шкіл)

 y Проведення семінарів із планування в кварталі з місцевими учасниками і міською адміністрацією
 y Проведення конкурсів з дітьми і молоддю (наприклад, конкурс малюнку «Якою я бачу площу Старий 

Ринок»)
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 y Консультування власників будинків - За допомогою цільового консультування об’єднань 
співвласників будинків потрібно мотивувати їх до активних дій. Безкоштовне консультування власників 
повинно торкатися найнагальніших проблем і пошкоджень на будівлях, коштів, необхідних для 
ліквідації цих пошкоджень, необхідних кроків до реставрації.

 y Відкриття центру консультування і роботи з мешканцями (менеджмент мікрорайону) - 
Менеджмент мікрорайону здійснюється працівниками (відповідальними особами) міської адміністрації 
і служить для подальшого розвитку мікрорайону. У рамках менеджменту мікрорайону громадян 
інформують про питання розвитку міста, звертають їхню увагу на специфічні виклики і проекти в 
сфері розвитку мікрорайону і мотивують їх до активних дій. У такий спосіб орієнтоване на потреби 
мікрорайону переоблаштування площі перетворюється на ініціативу довгострокової програми 
благоустрою кварталу – як назовні, в рамках міста, так і всередині – як робота з кожним громадянином 
/учасником.

 y Консультування представників бізнесу / торгівлі - Шляхом цільової підтримки закладів торгівлі та 
іншого бізнесу в районі потрібно забезпечити економічний розвиток. Представники бізнесу спільно з 
міською адміністрацією мають дбати про позитивний розвиток району (наприклад, через маркетингові 
заходи). Можливо, представників бізнесу можна залучати до інновативних моделей фінансування 
(наприклад, спонсорування) для реалізації проектів у мікрорайоні.

 y Поєднання різних громадських заходів - Облаштування площі Старий Ринок треба поєднувати з 
іншими громадськими (наприклад, оновлення технічної інфраструктури) і приватними заходами, щоб 
підвищити їх ефективність для мікрорайону (основний інвестиційний напрямок розвитку міста).

 y Проведення соціальних і культурних заходів - Потрібно спланувати такі соціальні й культурні заходи, 
завдяки яким переоблаштована площа Старий ринок ще більше була б у центрі уваги мешканців, а 
це мало б позитивні наслідки для зміцнення ідентичності мікрорайону і пожвавлення громадських 
просторів. Тут можна було б проводити районні свята, а також використовувати це місце для різних 
культурних заходів.

До 5.: Визначення супровідних заходів для 
облаштування площі Старий Ринок
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 4.2 РГ ПЛАНУВАННЯ І МЕТОД – 
ОБЛАШТУВАННЯ ПЛОЩІ ЯК ІМПУЛЬС 
ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ МІКРОРАЙОНУ

1. НАМІР І ЗАКЛИК ДО ПЕРЕОБЛАШТУВАННЯ ПЛОЩІ 
СТАРИЙ РИНОК 

Далі наводимо напрацьовані результати, проведені дискусії, виступи коментаторів і експертів двох робочих 
груп, які займалися єдиною темою «Планування і метод». Для того, аби результати були більш узагальненими 
і кориснішими для інших міст та територіальних громад, основну лінію в деяких місцях було згодом доповнено, 
були додані теми, які не вдалося проробити в обмеженому часі навчального семінару. Пропозиції, розроблені 
конкретно для площі Старий Ринок, важливу для цього інформацію, подано у кольоровому вікні, проте зібрані 
тут дані не претендують на повноту! 

Переоблаштування площі поетапно: 

1. НАМІР І ЗАКЛИК ДО ПЕРЕОБЛАШТУВАННЯ

2. ДЕТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПРОЕКТУ

3. ЗВЕДЕННЯ ВСІХ ВАЖЛИВИХ ДАНИХ І ФАКТІВ 

4. АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ І УЧАСТЬ ГРОМАДЯН 

5. ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ 

6. ФОРМУЛЮВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

7. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ 

8. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ І ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ, МОЖЛИВО, АДАПТАЦІЯ

9. РЕАЛІЗАЦІЯ

Незалежно від того, від кого виходить ідея переоблаштування – від активного громадянина, приватного 
підприємця чи з боку міської адміністрації (наприклад, на основі стратегічного плану або концепції розвитку 
для всього мікрорайону), – від самого початку потрібно враховувати значення площі для кварталу і для всіх 
ї ї користувачів.

Приклад Старий Ринок

Необхідність покращення площі повинна бути зафіксована в інтегрованій концепції розвитку старої 
частини міста Львова. В річному бюджеті міста передбачені кошти на громадські простори. Крім того, 
у даний час також ремонтують і оновлюють сусідні вулиці. Відповідно слід визначити певні передумови 
для переоблаштування площі Старий Ринок.
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Визначення меж проекту означає більше, ніж просто позначення ліній на кресленні. Слід поставити конкретні 
запитання і дати на них відповіді при формулюванні завдання:

 y Чи має планування торкатися тільки певного місця чи також безпосередньо межуючих з ним 
пішохідних стежок і/або доріг?

 y Якщо в обмеженій зоні планування є дороги, чи є вони складовою планування і чи вони теж мають бути 
адаптовані чи повинні повністю зберегти свої попередні вигляд і функцію? 

 y Що робити з краєм зони? Чи потрібно, можливо, приймати рішення щодо фасадів сусідніх будинків?

Для зведення всієї важливої інформації рекомендованою і необхідною є міжінституційна робота. Враховувати 
слід зокрема наступне:

 y Всі існуючі наземні і підземні кабелі і каналізаційні труби, а також плани щодо них, оскільки деякі 
роботи можна поєднати.

 y Всі вже визначені вимоги з документів вищого порядку (наприклад, план розвитку району передбачає 
перетворення площі на зону вільну від автотранспорту і не допускає побудування жодної нової будівлі)

 y Проведення аналізу SWOT

2. ТОЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПРОЕКТУ  

3. ЗВЕДЕННЯ ВСІХ ВАЖЛИВИХ ДАНИХ І ФАКТІВ 

Приклад Старий Ринок

Оскільки 2012-2013 року вже відбувся ремонт доріг, то логічним було б, у цьому випадку не просувати межу 
проекту далі за бордюр пішохідної доріжки, яка проходить довкола площі. Проте інтегрованому підходу 
відповідало б, якби всі заплановані роботи були обговорені перед початком планування, так, щоб можна 
було ухвалити оптимальне комплексне рішення, раціонально поєднане з іншими рішеннями.

Приклад Старий Ринок

Аналіз сильних і слабких сторін

Сильні сторони (+): близькість до центру, привабливість для туристів, об’єкт культурної спадщини, 
розташування у зоні ЮНЕСКО, озеленення, транзитна зона для пішоходів

Слабкі сторони (-): паркування, тимчасові споруди, місце прийому склотари (велика кількість алкоголіків), 
транзитна зона для автотранспорту (впливає на стан довколишніх будівель).

(+ / -): археологічна спадщина, дрібні крамниці і заклади харчування, синагога, зупинка, літні тераси.
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Часто саме користувачі місця можуть найкраще сказати, які недоліки слід ліквідувати і які покращення 
провести, щоби це місце могло краще виконувати свою функцію. Тож вчасне залучення всіх груп користувачів 
(наприклад, мешканці, діти і молодь, інваліди, літні люди, релігійні громади, співробітники або клієнти 
сусідніх закладів, підприємці, туристи, перехожі) не лише допоможе у створенні проекту, але й забезпечить 
громадське сприйняття площі як місця зустрічі і подальше підтримання його в належному стані. Участь 
громадян може відбуватися лише пасивно, наприклад, через інформацію в пресі про заплановані заходи, 
однак чим активніше ведеться таке залучення (через опитування, планувальні семінари тощо) і чим 
інтенсивніша участь людей у процесі, тим вищою є пізніше сприйняття переоблаштованої площі.

Однак поводитись слід обережно і не будити в учасниках обговорення надто великих очікувань. Для цього 
на кожному заході із залучення громадян потрібно відкрито і зрозуміло говорити про наявні можливості і вже 
існуючі передумови. Визначені в такий спосіб рамки допоможуть також спрямувати обговорення в конкретне 
русло, не вдаючись до узагальнених дискусій на нереалістичних рівнях. 

 

4. АНАЛІЗ УЧАСНИКІВ І УЧАСТЬ ГРОМАДЯН  

Приклад Старий Ринок

A - Можливі способи дій і залучення громадян 

1. Сформулювати завдання: облаштування площі Старий Ринок 

2. Підготовка анкет і флаєрів

3. Інформування громадськості про запланований процес залучення громадян 

4. Опитування мешканців через:

Анкети, обхід будинків, збори мешканців, тестування площі шляхом організації свята площі, конкурс 
дитячого малюнку, пропозиції усіх зацікавлених організацій, встановлення інформаційного намету (збір 
інформації, розповсюдження анкет)

5. Організація «круглого столу» (запросити мешканців, підприємців, представників міської адміністрації, 
громадських організацій, осіб із обмеженими можливостями, істориків, архітекторів, археологів) / 
планувальний семінар з громадянами, супроводжуваний відповідними фахівцями

6. Аналіз зібраної інформації 

7. Презентація результатів проведених опитувань
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Не лише при плануванні, але й при фінансуванні потрібен творчий підхід. Малий бюджет ніколи не має бути 
причиною, щоб нічого не робити, адже навіть з невеликими інвестиціями можна досягти великого ефекту 
(зокрема державні інвестиції зазвичай спонукають до наступних приватних інвестицій).

Далі деякі можливості фінансування:

 y Міський бюджет
 y Спонсори і меценати
 y Міжнародні програми сприяння
 y Залучення приватних осіб до фінансування окремих заходів
 y Отримання фінансових засобів за допомогою простих, тимчасових заходів (наприклад, культурні заходи 

за вхідну плату)
 y Комбінація можливостей фінансування
 y Визначення пріоритетних заходів

5. ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ 

Приклад Старий Ринок

Б - Використання творчого потенціалу громадянського суспільства для переоблаштування площі 
Старий Ринок

Переоблаштування площі повинно охоплювати комплексний пакет (програму) міської адміністрації, до 
якого належать:

 y Саме переоблаштування площі – місто як інвестор
 y Сприяння, підтримка і зміцнення приватних ініціатив мешканців і представників бізнесу для 

покращення загального вигляду (наприклад, реставрація фасадів, покращення внутрішніх дворів 
тощо) – місто як посередник

Для кращого маркетингу площі і заходів пропонується використовувати гасло:

«Старий Ринок – колиска княжого міста» 

Участь цільових груп для покращенні площі проводиться поетапно, у двох фазах:

Фаза 1: Діалог з цільовими групами для опитування інтересів, побажань щодо облаштування, функцій, 
ідей тощо. Зустріч повинна відбуватись на нейтральній території (наприклад, школа, монастир і т.п.). Цією 
фазою керує насамперед місто як основний інвестор заходів.

Фаза 2: Див. пункт 7 (після планування і його презентації)
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Якість формулювання планового завдання має безпосередній вплив на проекти, які подаватимуться. 
Протоколи громадських обговорень повинні служити основою, щоби враховувати інтереси майбутніх 
користувачів.

У кожному плановому завданні потрібно сформулювати наступні пункти:

 y Вихідна ситуація – розташування і міський контекст, розміри, стан, актуальне використання, групи 
користувачів, історичний розвиток

 y Мета планування – бажане значення простору в міській системі, потенційні користувачі, цільові групи, 
на які орієнтується майбутнє переоблаштування, і які функції повинна виконувати площа (можливо, яку 
роль відіграє історія площі для переоблаштування)

 y Вимоги до облаштування – побажання щодо матеріалів і вигляду елементів оформлення, з’ясування, 
що має відбуватися з історичними елементами (оформлення й озеленення)

 y При проведенні конкурсів точне визначення обсягу запланованих робіт (масштаб, кількість креслень, 
розрізи, кількість графічних зображень і візуалізацій, модель, пояснювальний текст тощо)

 y Інформація про критерії прийняття рішень (при проведенні конкурсів оголосити склад журі) 
 y Можливо, визначення фінансових меж

6. ФОРМУЛЮВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Приклад Старий Ринок

Мета облаштування: Площа повинна стати приємною, мультифункціональною. Має бути помітне ї ї 
історичне значення в міському контексті.

Користувачі: Мешканці мікрорайону, туристи, пацієнти лікарні

Функції: Старий Ринок повинен слугувати насамперед як площа для міського кварталу. Завдяки своїй 
інтегрованості у загальні міські просторові та функціональні структури ця площа може сприяти розвитку 
туризму на Підзамчі, а відтак і розвантаженню центру.

Вимоги до облаштування:

 y Враховувати рельєф, зберегти архітектурні акценти і візуальні види, утворити межі простору
 y Історія площі повинна прочитуватись
 y Створити систему ознакування та інформування
 y Запланувати оновлення озеленення із підвищенням якості зелених насаджень
 y Зберегти мультифункціональність площі, але не споруджувати ігрового майданчика
 y Встановити освітлення, лавочки, місця для паркування велосипедів
 y Забезпечити регулювання автотранспорту і скорочення паркування автомашин
 y Забезпечити безбар‘єрне пересування
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Вибір відповідного методу планування для певного місця проводиться за різноманітними критеріями. Для 
прийняття рішення можуть допомогти відповіді на наступні запитання: 

Яку роль відіграє даний громадський простір в міській системі? Скільки часу він існує? Який ступінь складності 
має це завдання? Чи має площа історичне, інтелектуальне, інтернаціональне значення? Які фінансові 
ресурси є у розпорядженні? Які є юридичні передумови (наприклад, щодо надання замовлення іноземному 
архітектору)? Чи має місто достатньо спеціалістів, які вже мають аналогічний досвід?

Обирати можна зокрема серед таких методів:

 y Конкурс –відкритий/обмежений/запрошений; місцевий/національний/інтернаціональний; конкурс 
ідей/конкурс реалізації

 y Пряме замовлення
 y Тендер на планування

Метою публічної презентації є інформування громадян про дотеперішні результати і стан планування. Під час 
неї потрібно показати й обґрунтувати, які вимоги і пропозиції з попередніх заходів співучасті громадян були 
прийняті до відома і враховані, а які ні і чому. 

Звісно, найпростішим способом реалізації є надання замовлення будівельній фірмі. Однак і тут для підвищення 
сприйняття населенням, а відтак і зменшення вандалізму, рекомендується забезпечити участь мешканців, 
залучення митців, студентів тощо. 

7. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ

8. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ І ГРОМАДСЬКЕ 
ОБГОВОРЕННЯ, МОЖЛИВО, АДАПТАЦІЯ  

9. РЕАЛІЗАЦІЯ  

Приклад Старий Ринок

Використання креативного потенціалу громадянського суспільства для переоблаштування площі 
Старий Ринок

Участь цільових груп у покращенні площі проводиться поетапно, у двох фазах:

Фаза 1: див. пункт 4 (Опитування бажань, інтересів і вимог перед початком планування)

Фаза 2: Презентація проекту і супутні акції, як, наприклад: презентація етапів проекту, симуляція 
ситуацій (симуляція ознакування місця, симуляція історичного інтернаціонального ринку з відповідною 
історичною інтернаціональною кухнею, екскурсія кварталом з князем на чолі, у поєднанні зі святом 
вулиці Князя Лева). З різних видів діяльності можна буде визначити і зафіксувати реакцію громади на 
пропозиції з облаштування. Ця фаза може також проходити під керівництвом інших учасників, не тільки 
міської адміністрації, наприклад, якоїсь громадської організації.
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5. ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ З ГРОМАДСЬКИМ 
ПРОСТОРОМ

Привабливі громадські простори відіграють центральну роль у розвитку якісних і 
конкурентоздатних міст

Громадяни та інші суб’єкти повинні бути включені у процеси планування на ранній 
стадії

Кооперація між групами громадян, інвесторами і міською адміністрацією підвищує 
шанси на успішну реалізацію проектів і якість результатів 

Важливість (пріоритетність) проектів повинна бути визначена спільно з 
громадянами

Шляхом підвищення вартості громадських просторів можна відносно невеликими 
коштами покращити інвестиційні умови для власників і бізнесу

Якість громадських просторів пов’язана не стільки зі складним оформленням, 
скільки з відповідним видом (видами) використання 

Пустища /порожні ділянки теж слід використовувати як громадський простір – 
потрібно допускати тимчасове облаштування і використання

Слід перевірити інновативні форми фінансування і використання громадських 
просторів, наприклад, спонсоринг

Враховувати інтегрований підхід – покращення (підвищення якості) громадських 
просторів повинно вписуватись у загальну стратегічну концепцію розвитку 
мікрорайону або міста

Сучасна адміністрація є важливим суб’єктом у розвитку громадських просторів
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ДОДАТОК (НА ДИСКУ)

ATTACHMENT (ON THE CD)

Академія:

Програма академії

Список учасників з контактними даними

Повні версії презентацій

Документи:

Інтегрована концепція розвитку центральної 
частини Львова (Львівська міська рада, українською 
та німецькою)

Довідник облаштування міста (Львівська міська 
рада, GIZ, українською та німецькою)

Міжнародний конкурс для впорядкування 
місць, пов’язаних з єврейською історією Львова, 
документація (Львівська міська рада, GIZ,  
українською та англійською)

Міжнародний конкурс проектів облаштування 
відкритих просторів комплексу Бернардинського 
монастиря у Львові, Україна, документація (Львівська 
міська рада, GIZ,  українською та англійською)

Громадський простір - плакати виставки в рамках 
Майстерні міста (Львівська міська рада, GIZ,  
українською та англійською)

Оновлення міського простору прихованої світової 
спадщини у Львові (Берлінський технічний 
університет, англійською)

Довідник із способів залучення мешканців 
до планування міського розвитку (GIZ Сербія, 
англійською)

Порядок розміщення вивісок у Львові (Львівська 
міська рада, українською)

Комплексна стратегія міста Львова (Львівська міська 
рада, українською)

Система туристичного знакування Львова (Львівська 
міська рада, українською та англійською)
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Команда проекту щиро дякує всім учасникам 
першої  Української академії інтегрованого міського 
розвитку, які завдяки своїй активній участі та 
ентузіазму сприяли успішному проведенню академії. 

КОНТАКТИ

«Муніципальний розвиток та оновлення старої 
частини міста Львова»

Українсько-німецький проект Львівської міської 
ради та Німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХ

вул. Богомольця, 6/6, 79005 м. Львів, Україна

www.urban-project.lviv.ua

ВИХІДНІ ДАНІ

Видавець _ Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХ

Текст _ Іріс Гляйхманн, Міхаель Енгель, Йохен Гаулі, 
Оксана Олійник, Юрій Петраш, Лєнка Войтова

Дизайн та верстка _ Лєнка Войтова, Орест Чугуєвець 
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Конференцію було організовано спільним 
українсько-німецьким проектом «Муніципальний 
розвиток та оновлення старої частини міста Львова», 
який втілює Львівська міська рада разом з німецькою 
федеральною організацією «Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH».

Ціллю проекту є стале та ефективне управління 
процесом оновлення міста у Львові. Діяльність 
проекту зосереджена на підтримці міської 
влади в розробці інструментів оновлення міста, 
проведенні тренінгів місцевих ремісників, залучення 
зацікавлених осіб та підвищення обізнаності 
населення.

Перша фаза проекту розпочалася в червні 2009 та 
закінчилась в грудні 2013. Другу фазу передбачено 
на 2014-2015 р.р.

Більше інформації можна отримати на веб-сторінці 
проекту:

www.urban-project.lviv.ua
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