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ВСТУП

 
Львів – історичне місто, яке протягом останніх 
років стало привертати все більше уваги на 
мапі центральної Європи. Львів почав бурхливо 
розвиватися – економіка, технології, освіта 
та культурне життя стали рушійними силами 
популяризації міста в європейському контексті. Та 
місто має розвиватись гармонійно у всіх сферах, а 
найкраще це вміють зробити його ж мешканці.

З метою залучення мешканців до розвитку міста, 
усвідомлення та активного використання міського 
простору, в рамках спільного проекту “Муніципальний 
розвиток та оновлення старої частини міста Львова” 
Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ 
GmbH) та Львівської міської ради протягом червня 
2012 та 2013 років на центральній площі Ринок 
проводилася низка заходів під назвою “Майстерня 
міста”.

“Майстерня міста” – це простір для ідей мешканців 
щодо розвитку їхнього міста. Спеціально створений 
відкритий павільйон за час свого існування зазнав 
деяких змін. У 2012 році “Майстерню” було створено 
як майданчик для проведення тренінгів з реставрації 
під відкритим небом – реставрація кованого 
балкону епохи бароко, історичних дерев’яних вікон 
з часу історизму та елементів кам’яного барокового 
порталу відбувалися на очах великої аудиторії 
львів’ян та гостей міста з нагоди чемпіонату Європи 
з футболу ЄВРО 2012. Супровідні соціальні заходи в 
рамках “Майстерні”, такі як креативні семінари для 
дітей та кінопокази для молоді, викликали великий 
інтерес у мешканців та дали їм можливість активно 
долучатися до дискусій про майбутній розвиток 
Львова.

У програмі “Майстерні міста 2013” фокус заходів 
зміщено до культурних та соціальних. Крім того, 
суттєво розширено й коло учасників. “Майстерня” 

стала платформою для співпраці представників 
громадських організацій, ініціатив, культурних 
організацій, спортсменів, музикантів, акторів, 
студентів, митців, письменників та ремісників. Окрім 
технічної та організаційної підтримки, учасники 
отримали фінансування з фондів GIZ.

“Майстерня міста” стала міждисциплінарним 
урбаністично-культурним проектом, простором 
для представлення та втілення ідей, інструментом 
переосмислення міського громадського простору. 
Львів – це місто, яке активно розвивається і для того, 
щоб спрямувати його розвиток у правильне русло, 
забезпечити надійне і стале майбутнє, мешканці 
мають брати в цьому розвитку безпосередню участь.

Третя “Майстерня міста” відбудеться у червні 2014 
року.
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МАЙСТЕРНЯ МІСТА 2013: 
СТАТИСТИКА, РОЗТАШУВАННЯ І 
ТЕМИ  

СТАТИСТИКА

•  Протягом періоду 1 червня – 6 липня 2013 

року “Майстерню міста” відвідало понад 2 200 
осіб.

• Окрім львів’ян “Майстерню” відвідало 103 
туристи з 16 країн світу.

• В “Майстерні” протягом  червня відбулося 

більше 80 різноманітних заходів.

• Безкоштовним велопрокатом у “Майстерні 

міста” скористалося 112 людей, які усі разом 

проїхали 2 903 кілометрів.

• В дитячих воркшопах з драматургії, 
кіномистецтва та урбаністичній дитячій грі 

загалом взяло участь 300 дітей та підлітків від 
6 до 18 років.

• Протягом місяця існування “Майстерні 

міста” змайстрували: 9 одиниць вуличних 
меблів для сидіння, 1 велосипед та 1 тактильну 
мапу середмістя Львова для незрячих.

• В рамках Майстерні міста 2013 діяли                              

4 змінні виставки.

РОЗТАШУВАННЯ

“Майстерня міста”  - це павільйон, який можна 
монтувати та використовувати в різних частинах 
міста. Проте два роки поспіль його облаштовували зі 
східного боку площі Ринок – в густонаселеній частині 
міста навпроти центру обслуговування мешканців. 
Таким чином можна було досягти максимального 
числа відвідувачів, які, випадково проходячи повз, 
цікавились і долучались до заходів та дискусій про 
міський розвиток Львова.

Зміна місця розташування майстерні в майбутньому 
може стати цікавим урбаністичним експериментом у 
Львові. 
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ТЕМИ

Цільова аудиторія “Майстерні міста” охоплювала 
широкий спектр вікових та соціальних груп: діти, 
молодь, старше покоління, мешканці середмістя 
і периферійних районів, туристів, неповносправні 
групи населення, тощо. 

Місто молодих ідей  

На відміну від “Майстерні 2012”, коли питаннями 
реставрації та комунальним розвитком цікавились у 
більшості люди середнього та старшого віку, в 2013 
році аудиторія “Майстерні” суттєво помолодшала. 
В основному це відбулось завдяки учасникам 
“Майстерні”, які піднімали актуальні для львівської 
молоді теми та використовували для цього 
привабливі та цікаві шляхи донесення інформації. 
Особливо тут слід відзначити велосипедну тематику: 
безкоштовний велопрокат, веломайстерня “Ровер 
Діда”, велозмагання Goldsprint, а також ді-джей 
сети та покази короткометражних фільмів.

Місто для усіх 

Важливим аспектом “Майстерні 2013” стало 
пристосування міста до потреб неповносправних 
осіб. Саме з цією метою в павільйоні відбувалися 
спільні воркшопи дитячо-юнацьких молодіжних 
клубів (УДЮМК) та Львівського міського центру 
реабілітації “Джерело”. 

Також за ініціативи урбан-руху “Липнева” в рамках 
участі в “Майстерні” було втілено проект “Тактильне 
місто”, де група архітекторів та молодих урбаністів 
розробляли тактильну мапу львівського середмістя.

Місто, що зростає 

Особливої уваги заслуговує цілий перелік семінарів 
для дітей та підлітків: драматургічні воркшопи, 
кіносемінар та спеціально розроблена для 
“Майстерні” урбаністична гра “Площі і ми”. Усі заходи 
для дітей та підлітків були проведені в форматі 
інтенсивного спілкування з кожним із учасників і 
базувалися на їхніх розповідях і думках про власний 
досвід життя в місті. Таким чином учасники мали 
змогу свідомо обдумати та переосмислити цей 
досвід.

Місто його мешканців 

У Львові дуже гостро стоїть питання відповідального 
власника. Через великі зміни структури населення 
Львова після Другої світової війни та колективістську 
політику Радянського Союзу, мешканці Львова 
частково втратили ідентифікацію з будівлями міста, 
традицію добросусідства. Для того, щоб виправити 
ці втрати, в павільйоні для мешканців середмістя 
проводилися заходи “Вечір в Майстерні” та “Свято 
відреставрованих балконів”. Тому що інколи для 
того, щоб більше дбати про наше місто, треба просто 
познайомитись зі своїми сусідами.
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ЦЕНТР МІСЬКОЇ ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ 
ЄВРОПИ

“Площі  і ми”

Центр міської історії Центрально-Східної Європи 
провів у майстерні цілу низку заходів. Одним з 
найцікавіших проектів була розроблена спеціально 
для “Майстерні” гра “Площі і ми”. На основі класичної 
“Монополії” діти та підлітки “реставрували” в 
своїх частинах міста будинки, закладали парки, 
розбудовували велоінфраструктуру. За паркування 
на тротуарах та пластикові вікна, відповідно 
знімалися бали. Такий простий та доступний метод 
підвищення свідомості маленьких мешканців 
Львова допомагає виховувати змалечку розуміння 
правильних пріоритетів розвитку міста – збереження 
історичної спадщини, екологічне та сприятливе для 
мешканців середовище.

Засідання Мистецького Клубу ТАМ

Львівський мистецький клуб ТАМ – ініціатива, що 
існує близько року. Члени клубу зустрічаються 
щотижня, щоб поговорити про мистецтво в 
широкому значенні. Зустрічі не мають фіксованого 
формату, інколи - це доповіді його учасників, інколи 
розмови з гостями-митцями. Саме така зустріч, яка 
зазвичай відбувається в приміщенні, відбулася 
в “Майстерні”. Таким чином павільйон посеред 
міської площі став місцем зустрічі і символом 
альтернативного використання публічного простору 
для потреб громади.

Показ старих документальних фільмів про Львів

В рамках проекту “Медіа бібліотека” Центру міської 
історії Центрально-Східної Європи, в “Майстерні” 
було показано ряд фільмів про Львів радянського 
періоду. Низка десятихвилинних роликів розповідає 
про радянський побут міста: вокзал, фабрики, 
автомобільний відео-путівник по місту, репортаж 
про велику футбольну перемогу львівської команди 
“Карпати” в кубку СРСР та інше. Такий кінопоказ 
створив вражаючий контраст – перебуваючи на 
сучасній площі Ринок, дехто мав можливість згадати, 
а дехто познайомитися з Львовом попередніх 
поколінь. 
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НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH 

Виставки

Досвід показує, що виставки в громадському 
просторі сприймаються особливо добре та чудово 
підходять для подачі складних тем. Концепція 
“Майстерні міста” передбачає якомога більшу 
корисну виставкову площу  без втручання в 
проведення заходів. 

Плакати про проекти “Муніципальний розвиток 
та оновлення старої частини міста Львова” та 
“Майстерня міста” а також плакати на тему 
громадського простору були розміщені по 
периметру павільйону. Окрім цього, відвідувачі мали 
змогу ознайомитися із виставкою, присвяченою 
“Довіднику облаштування міста”, котрий містить 
цінні поради щодо фахового поводження з 
історичними будівлями.

Додатково в  павільйоні пропонувалися різноманітні 
флаєри та брошури. Зацікавлені мешканці також 
мали змогу отримати примірник “Інтегрованої 
концепції розвитку центральної частини Львова”, 
ухваленої в квітні 2011 року Львівською міською 
радою. 

Наступні сторінки містять зразки плакатів виставок 
“Майстерні міста”.  
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ПЛАКАТ ВИСТАВКИ

“Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова”
Українсько-німецький проект Львівської міської ради та Німецького 
товариства міжнародног
«Municipal Development and Rehabilitation of the Old City of Lviv» 
Ukrainian-German cooperation project implemented by the Lviv City Council and 
the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ОБЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВЕЛОКІЛЬЦЯ НАВКОЛО ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА

ДІЛЯНКА 1 пл. Міцкевича //  
AREA 1 Mitskevycha Sq.

Ділянка 3 вул. Галицька  
// AREA 3 Halytska Street

Ділянка 4 - 5 вул. Братів  
Рогатинців // AREA 4 - 5 Brariv 
Rohatyntsiv Street

Ділянка 7 парк «На Валах» - вул. Кривоноса -  
вул. Піша  // AREA 7 „Na Valakh„ Park -  
Kryvonosa Street - Pisha Street

Ділянка  8 - 9 вул. Сніжна - 
вул. Рибна -  
пл. Звенигородська //  
AREA 8 - 9 Snizhna Street - 
Rybna Street -  
Zvenyhorodska Sq.

Сучасні українські міста перебувають під 
серйозним тиском з боку транспорту: приватні 
автомобілі заполонили вулиці і площі ; автобу-
си і трамваї простоюють у корках, припарковані 
машини блокують рух пішоходів на тротуарах, 
з року в рік зростає кількість ДТП, збільшу-
ються викиди CO2 в атмосферу.

В цьому контексті Львів є першим містом Украї-
ни, де застосовується комплексний підхід 
до розвитку велотранспорту. В найбільшому 
місті Західної України протягом останніх років 
затверджено стратегічно важливі концепції 
розвитку велосипедного руху та  облашту-
вання відповідної інфраструктури і  створен-
ня впорядкованих пішохідних та паркуваль-
них зон у центрі Львова. Вони передбачають 
будівництво у Львові протягом 2011-2019 років 
мережі велодоріжок загальною довжиною 
268 км, створення чітко розмежованих парку-
вальних і пішохідних зон в його центральній 
частині та активну популяризацію велосипе-
да як повсякденного, сучасного та екологічно 
чистого виду траспорту. 

Велокільце навколо історичної частини міста 
стане важливою ланкою майбутньої веломе-
режі, що сполучить між собою велошляхи зі 
спальних районів міста та дозволить мешкан-
цям та гостям комфортно та без перешкод 
пересуватися історичним центром Львова. 
Від проспекту Свободи, де наразі облашто-
вано велодоріжки вздовж обох смуг руху, 
велодоріжка пролягатиме площею Міцке-
вича, вулицями Братів Рогатинців, сквером 
біля вулиці Підвальної, вулицями Винничен-
ка, Кривоноса, Пішою та найстарішою части-
ною Львова - Підзамче, що дасть змогу 
оживити цей депресивний район.  Далі через 
вулицю Сянську, Лазневу та площу Різні, 
вулицею Староміською можна буде поверну-
тися до проспекту Свободи. Розробка проек-
тної документації втілюється за кошти міста та 
Німецького товариства міжнародного співро-
бітництва (GIZ) із наданням консультаційної та  
технічної підтримки з боку німецьких фахівців. 

Завдяки втіленню проекту буде створено 
якісно новий громадський простір, а пересу-
вання мешканців та гостей історичною части-
ною міста стане комфортнішим,  здоровішим 
та екологічно чистішим.

 
 
 

Ukrainian cities today experience significant 
congestion: private cars have taken over streets 
and squares; buses and trolleys stand in traffic, 
parked cars obstruct pedestrian traffic on the 
sidewalks, every year brings increases in the 
number of accidents, as well as greater CO2 
emissions into the atmosphere.

In this regard, Lviv is the first city in Ukraine 
to use a comprehensive approach to bicycling 
infrastructure development. Over the past two 
years the city’s authorities have approved strate-
gic concepts in bicycle infrastructure develop-
ment and creating well-ordered pedestrian and 
parking areas in downtown Lviv. These concepts 
provide for the construction of a 268-km bicycle 
paths network, the creation of clearly defined 
parking and pedestrian areas in downtown Lviv, 
and the promotion of the bicycle as a modern, 
efficient and eco-friendly means of transporta-
tion over the period of 2011-2019. 

A bicycle ring around historic downtown Lviv will 
be an important component of the future bicycle 
network which will connect bicycle paths from 
the city’s outskirts and allow the residents and 
visitors to enjoy comfortable and unobstruct-
ed movement through the city’s historic center. 
From Svobody Blvd., which today offers bicycle 
paths along both lanes, the bicycle route will 
run along Mitskevycha Sq., Brativ Rohatyntsiv 
St., the green area by Pidvalna St., Vynnychen-
ka, Kryvonosa and Pisha Streets, and contin-
ue into the city’s oldest part, Pidzamche, which 
will allow for the revitalization of this depressed 
area. From here, running through Sianska St., 
Lazneva St., and Rizni Sq., the route will return 
to Svobody Blvd. Documentation for this project 
is being developed with the consultation and 
technical support from German experts, and the 
development is being jointly funded by the City of 
Lviv and the Deutsche Gesellschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ). 

The implementation of this project will make a 
qualitative difference in the public space, and 
improve the movement through the historical 
part of the city for both residents and visitors, 
making it more comfortable, healthier and more 
environmentally friendly.

Ділянка 10 - 11 пл. Старий Ринок - вул. Сянська - 
вул. Лазнева // AREA 10 - 11 Staryy Rynok Sq. -  
Sianska Street- Lazneva Street

Ділянка 12 вул. Староміська - пл. Торгова //  
AREA 12 Staromiska Street - Torhova Sq.

Ділянка 2 пл. Галицька //  
AREA 2 Halytska Sq.

Ділянка 6  вул. Винниченка //  
AREA 6 Vynnychenka Street

DESIGN OF THE INNER BICYCLE RING AROUND THE HISTORICAL PART OF LVIV

наявні велодоріжки // existing bicycle paths
заплановані велодоріжки // planned bicycle paths
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МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ОБЛАШТУВАННЯ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ КОМПЛЕКСУ 
БЕРНАРДИНСЬКОГО МОНАСТИРЯ У ЛЬВОВІ // INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION FOR THE OPEN    
                                          SPACES OF THE BERNARDINE MONASTERY COMPLEX

3 МІСЦЕ:  Себастьян Рюбенакер, 
Петер Ратманн, Мартін Тітц // Берлін, 

Німеччина

3RD PRIZE: Sebastian Rübenacker, 
Peter Rathmann, Martin Tietz // Berlin, 

Germany

2 МІСЦЕ: Юрій Столяров, Павло 
Моркель, Ольга Малиновська, 

Святослав Бабій // Львів, Україна

2ND PRIZE: Yuriy Stolarov, Pavlo Morkel, 
Olha Malinovska, Sviatoslav Babiy // Lviv, 

Ukraine

1 МІСЦЕ: Петер Сабо, Ева Дері-Папп, 
Андраш Ґаздаґ, Тамаш Карачоний //  

Будапешт, Угорщина

1ST PRIZE: Péter Szabó, Éva Déri-Papp, 
András Gazdag, Tamás Karácsony // 

Budapest, Hungary

КОНКУРС // THE COMPETITION

У 2010 році був успішно проведений міжнародний архітектурний 
конкурс для облаштування громадського простору місць, пов’язаних 
з єврейською історією у Львові. Слідом за ним у 2012 році органі-
зовано ще один конкурс, що стосувався відкритих ділянок комп-
лексу Бернардинського монастиря в історичному центрі міста.

У червні 2012 року Львівська міська рада затвердила критерії конкур-
су, а в архітектурних, ландшафтних та містобудівних часописах 
різних країн світу та на відповідних інтернет-платформах опубліку-
вали оголошення про прийняття заявок. До участі в конкурсі зареє-
струвалося 160 потенційних учасників з 34 країн. Станом на 8 жовтня 
(кінцеву дату подання робіт) організаторам надійшло 30 проектів. 

Following the success of the 2010 International Design Competition for Sites 
of Jewish History, which dealt with public open spaces in Lviv, another was 
organized in 2012 for the Design of the Open Spaces of the Bernardine Monas-
tery Complex in the historical inner city.

In June 2012, the competition brief was authorized by the City Council, and a 
call for entries was published in architectural, landscape and urban planning 
journals worldwide. 160 potential competitors from 34 countries registered 
for entry. By October 8th, the closing date for submissions, 30 projects had 
been received. 

ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ // COMPETITION TASK

Завдання конкурсу полягало у тому, щоби запропонувати бачення для 
облаштування відкритого громадського простору в межах і довко-
ла монастирського комплексу, яке зберегло б його історичні якості, 
але привнесло б нові риси, нові елементи і запропонувало нові, якісні-
ші можливості використання. Водночас різні частини ділянки слід було 
поєднати спільним задумом для покращення функціонального вико-
ристання усіх ділянок та підкреслення їхньої єдності в одному ансамблі. 
Проекти мали створити доступ до ділянки для виконання естетичної та 
відпочинкової  функції для місцевих мешканців та відвідувачів, а також 
посилити просторово-функціональні якості ділянки в рамках існуючо-
го урбаністичного контексту. Конкурс не стосувався історичних будівель 
монастиря, і учасники не мали права пропонувати щодо них жодних змін. 
Крім названих вимог, подані проекти мали зважати на інтереси місцевих 
мешканців з огляду на шум, спокій, безпеку та доступність. 

The competition task was to propose a design for the open public spaces in 
and around the monastery complex that preserves their historical configu-
ration but introduces new qualities by integrating new elements and sugges-
ting new uses. At the same time, the different parts of the site were to be 
unified within an overall concept that enhances the site’s functional balan-
ce and its recognisability as an ensemble. The design was to provide the 
maximum amenity for the cultural and recreational life of local citizens and 
visitors, and was to strengthen the site’s spatial and functional continuities 
within the existing urban context. The historical monastery buildings were 
not part of the competition, and competitors were not to propose changes to 
them. In addition to the above, proposals had to respect the interests of local 
residents in terms of noise pollution, privacy, safety and mobility. 



   11

ЗАХОДИ ТА УЧАСНИКИ

ПЛАКАТ ВИСТАВКИ

“Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова”
Українсько-німецький проект Львівської міської ради та Німецького 
товариства міжнародног
«Municipal Development and Rehabilitation of the Old City of Lviv» 
Ukrainian-German cooperation project implemented by the Lviv City Council and 
the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ВПОРЯДКУВАННЯ МІСЦЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЄВРЕЙСЬКОЮ ІСТОРІЄЮ ЛЬВОВА

Культурне та етнічне різноманіття, яким давно 
славилося місто Львів постраждало внаслідок 
насильства і політичних зрушень XX століття. 
Впродовж останніх років питання єврейської 
спадщини міста стало темою дедалі ширших 
обговорень. Ця важлива сторінка історії міста 
була занедбана і для того, щоб змінити ситуа-
цію було запропоновано декілька варіан-
тів дій. Серед них був і міжнародний конкурс 
із впорядкування місць, пов’язаних історі-
єю єврейської громади міста Львова, який 
оголоcили у серпні 2010 року.

Метою конкурсу було поширити інформа-
цію про історію єврейської спільноти Львова, 
а також віддати належне трагедії знищен-
ня євреїв нацистами під час Другої світової 
війни і зберегти залишки єврейської спадщи-
ни міста. Крім цього вимогою конкурсу було 
впорядкування громадського простору на 
благо мешканців і гостей міста.

Конкурс став найбільшим архітектурним і 
містопланувальним конкурсом, проведеним 
міською владою за всі роки незалежності 
України. До участі у конкурсі зареєструвалися 
136 учасників із 34 країн світу. Організаторам 
на остаточний розгляд надійшло 70 проектів 
із 16 країн світу. Міжнародне жюрі оголосило 
результати конкурсу 23 грудня 2010 року.

The multiculturalism and multi-ethnicity that 
the city of Lviv was long known for was ravaged 
by the violence and political turbulence of the 
20th century. In recent years, the topic of Lviv’s 
Jewish heritage has become a subject of increas-
ing discussion, and several initiatives have been 
taken to redress the neglect of this important 
aspect of the city’s history. One such initiative was 
the International Design Competition for Sites of 
Jewish History in Lviv, which was launched in 
August 2010. 

The aim of the competition was to increase  
awareness of the history of Lviv’s Jewish 
community, to memorialize its significance and 
the tragedy of its destruction by the Nazis during 
the Second World War, and to safeguard what 
remains of its heritage. Furthermore, proposals 
were to make better use of the sites as public 
spaces for the benefit of local inhabitants and 
visitors. 

The competition was to be the biggest architec-
tural and urban design competition organized 
by the city authorities since 1991, the year when 
Ukraine became independent. 136 designers 
from 34 different countries registered for entry. 
By the closing date for submissions, 70 projects 
from 16 different countries had been received. 
The results of the competition were announced 
on December 23rd, 2010, by an international Jury.

THE INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION FOR SITES OF JEWISH HISTORY IN LVIV

ДІЛЯНКИ КОНКУРСУ // THE COMPETITION SITESКОНКУРС // THE COMPETITION

Організаторами конкурсу виступала Львівська 
Міська Рада, Центр Міської Історії Централь-
но-Східної Європи (www.lvivcenter.org), а 
також спільний українсько-німецький проект 
“Муніципальний розвиток та оновлення старої 
частини міста Львова” (www.urban-project.
lviv.ua), Львівської міської ради та Німецького 
овариства міжнародної співпраці (GIZ).

The competition was co-organized by the Munic-
ipality of Lviv, the Center for Urban History of East 
Central Europe (www.lvivcenter.org) and the 
Ukrainian-German cooperation project „Munic-
ipal Development and Rehabilitation of the Old 
City of Lviv“ (www.urban-project.lviv.ua) direct-
ed by the City of Lviv and the Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH. 

ОРГАНІЗАТОРИ // THE ORGANIZERS

Для участи в конкурсі відібрано три ділянки. // Three locations were decided upon as competition sites.

ПЕРШУ НАГОРОДУ здобули Мінь-Ю Го, Сіане-
та ла Ґрейндж і Вей Гуань із Каліфорнії, США.

FIRST PRIZE was awarded to Ming-Yu Ho, Ceana-
tha la Grange and Wei Huang from California, 
USA.

ПЕРШУ НАГОРОДУ отримала Роніт Ломброзо 
з Єрусалиму, Ізраїль. // FIRST PRIZE was awar-
ded to Ronit Lombrozo of Jerusalem, Israel. 

ПЕРШУ НАГОРОДУ конкурсу здобули Франц 
Решке, Пауль Решке і Фредерик Шпринґер з 
Берліна, Німеччина. // FIRST PRIZE was awar-
ded to Franz Reschke, Paul Reschke and Frederik 
Springer from Berlin, Germany.

Площа Синагог – частина давньої єврейської дільниці у 
середмісті, на якій стояли дві синагоги – Велика Міська 
Синагога і синагога Турей Загав (знана також як Золота Роза) 
– а також Бейт ГаМідраш – дім навчання. Ці три споруди в роки 
Другої Світової війни зруйнували нацисти. Єдине, що від них 
залишилося – фрагмент однієї із стін Золотої Рози. За винятком 
цього фрагменту, ділянка незабудована і занедбана.

Synagogue Square is part of the former Jewish quarter in the inner 
city where two synagogues, the Great City Synagogue and the 
Turei Zahav, known as the Golden Rose, and the religious teach-
ing building, the Beth Hamidrash, once stood. The three build-
ings were destroyed by the Nazis during the Second World War. 
All that remains are fragments of one of the walls of the Golden 
Rose. Otherwise the site is empty and abandoned.

Ділянка 1_Площа Синагог // site 1_Synagogue Square Ділянка 2_Бесойлем – Дім вічності // site 2_Besojlem Memorial Park

Ця ділянка колись була частиною великого єврейського 
цвинтаря, де поховано багато видатних равинів. Сьогодні 
від цвинтаря не залишилося і сліду, а вигляд ділянки 
жодним чином не свідчить про її історію та колись важливе 
значення. Оригінальні надгробки було усунено під час і після 
Другої світової війни; їх було або знищено, або використано 
як будівельний матеріал. Дуже незначну кількість із цих 
надгробків вдалося віднайти.

The site was once part of a large Jewish cemetery where numer-
ous renowned Rabbis are known to have been buried. No traces of 
the cemetery can be seen today, and the place contains no refer-
ence to its history or former importance. The original headstones 
were removed during and after the Second World War, and were 
either demolished or used for construction work. Of these, very 
few have been located. 

Янівський концтабір був одним з головних місць, пов’язаних 
із Голокостом у Галичині. Конкурсна ділянка покриває площу 
у 2,26 га у північно-західній частині міста. Тут відбувалися 
масові вбивства. Нині ділянка заросла деревами та 
дикорослими рослинами, нічого крім одинокого пам’ятного 
каменя при вході не свідчить про історію цього місця. Цей 
камінь є єдиною вказівкою на те, що тут під час Другої світової 
війни за нацистського режиму було ув’язнено і вбито десятки 
тисяч людей.

Yanivsky Concentration Camp was one of the main sites of the 
Holocaust in Galicia. The competition site covers 2.26 hectares of 
land in a northwestern suburb of Lviv, and includes areas where 
mass killings took place. The site has been given over to nature, 
and today nothing more than a single commemorative stone at 
the entrance is there to mark the place where, under the Nazi 
regime during the Second World War, tens of thousands of people 
were imprisoned and killed. 

Ділянка 3_Янівський концтабір // site 3_Yanivsky Concentration Camp

Проект включений в «Інтегровану концепцію 
розвитку центральної частини м.Львова», під 
номером 014. // The project is included in the 
“Integrated Development Concept for the Histori-
cal Inner City of Lviv”, under project number 014.

014
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ПОДВІР’Я СТАРОГО МІСТА

ПОДВІР’Я У ЛЬВОВІ

Подвір’я нерідко стають єдиним відкритим 
простором, який є в мешканців густо забудова-
ного середмістя. Подвір’я завжди відігравали 
для мешканців навколишніх будинків важли-
ву роль. Ці напівгромадські місця здобули 
особливу популярність наприкінці XIX століт-
тя, коли архітектори усвідомили переваги 
природнього світла, свіжого повітря і зелених 
насаджень, і стали активно використовува-
ти їх у подвір’ях центральних будинків (напри-
клад у так-званих будинках-садах).

У Львові існує два типи подвір’їв: ті, що надають 
доступ до єдиного будинку, і ті, якими корис-
туються мешканці декількох будинків. Хоча 
простір подвір’їв часто є невеликим, більшість 
із них мають великий потенціал, і простими 
заходами їх можна перетворити на зелені оази, 
ігровий простір чи місця для зустрічі сусідів.

COURTYARDS IN LVIV

Courtyards are often the only open spaces 
immediately accessible to citizens living in a dense 
historical inner city. The courtyards of buildings 
have always provided important benefits to the 
occupants of the buildings around them. Such 
semi-public spaces became particularly popular 
at the end of 19th century, when architects were 
increasingly aware of the benefits of natural light, 
fresh air and greenery, and emphasized these 
features in the courtyards of inner city buildings 
(for example, in so-called “Garden Houses”). 

In Lviv, there are two types of courtyard: those 
that provide access to a single building, and those 
that open to several buildings. Although many 
of these spaces are small, most have extreme-
ly good potentials for development, and simple 
interventions could turn them into green oases, 
play areas or neighbourhood meeting places. 

COURTYARDS IN THE OLD CITY

СТАН НА СЬОГОДНІ // THE CURRENT SITUATION

ПОТЕНЦІАЛ ПОКРАЩЕННЯ // POTENTIALS FOR UPGRADING

Поверхня більшості подвір’їв перекрита, що перешкоджає  
природньому водовідведенню. Як і прорвані водопроводи, це 
може стати причиною значних конструктивних пошкоджень. 
// The surfaces of many courtyards have been sealed, which 
prevents natural drainage. This, as well as broken water pipelines, 
causes immense structural damage.

Подвір’я часто використовують для паркування автомобілів, 
зберігання матеріалів, чи скидання сміття. // Too often court-
yards are misused for parking cars, storing material or deposit-
ing garbage. 

Відпочинкову функцію багатьох архітектурно цікавих подвір’їв 
ігнорують: їм бракує облаштування, ігрових майданчиків, і 
зелених насаджень. // The recreational value of many architec-
turally interesting courtyards is being ignored. They lack furnish-
ing, possibilities for play and greenery.

Просторі подвір’я за допомогою простих заходів можна 
не прикладаючи великих зусиль перетворити на приємне 
середовище для перебуваня мешканців. // Spatially appealing 
courtyards can be improved with simple measures and become 
resident-friendly spaces.

Подвір’я є місцем спільного відпочинку та користування для 
мешканців. Озеленення сприяє покращенню мікроклімату та 
підвищує цінність простору. // Courtyards are shared places for 
residents to use and enjoy. Greenery contributes to microclimate 
improvements and increases the aminity value of the space.

Незначні зміни перетворюють подвір’я на привабливий, 
захищений простір. // Small interventions make a difference and 
turn courtyards into friendly, protected open spaces. 

ГЕЛЕН-ЯРД  КУДАММ, БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА

Доглянутий газон, дитячий майданчик,  та лавочки 
підвищують цінність просторого, архітектурно цікавого 
подвір’я.

HELENEN-YARD AT KUDAMM IN BERLIN, GERMANY

Generous lawns, children’s play areas, and seating increase the 
amenity value of large architecturally interesting courtyards.

ПОДВІР’Я НА ВУЛ.БОГОМОЛЬЦЯ, ЛЬВІВ, УКРАЇНА

Переплановане чи оновлене подвір’я запобігає 
несанкціонованому паркуванню автомобілів  та створює 
привабливий простір для зустрічей та спілкування 
мешканців 

COURTYARD AT BOHOMOLTSIA STREET IN LVIV, UKRAINE

Redesigning or renovating courtyards prevents their being 
used to park cars, and creates an attractive space for residents 
to meet and talk.

ПОДВІР’Я НА ВУЛ. КРЕЛЛЕ, БЕРЛІН,  НІМЕЧЧИНА

Навіть невеликі подвір’я мають потенціал.  Дитячий 
майданчик та лавочки об’єднують мешканців, а зелені 
насадження та клумби пом’якшують мощення.

COURTYARD AT CRELLE-STREET IN BERLIN, GERMANY

Even a small courtyard has potentials. Children’s play areas 
and seating bring residents together, and plants and flower-
beds offset sealed surfaces. 

МОЖЛИВІ РІШЕННЯ // THINKABLE SOLUTIONS

104
Проект включений в «Інтегровану концепцію 
розвитку центральної частини м.Львова», під 
номером 104. // The project is included in the 
“Integrated Development Concept for the Histori-
cal Inner City of Lviv”, under project number 104.
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ПЛАКАТ ВИСТАВКИ

“Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова”
Українсько-німецький проект Львівської міської ради та Німецького 
товариства міжнародног
«Municipal Development and Rehabilitation of the Old City of Lviv» 
Ukrainian-German cooperation project implemented by the Lviv City Council and 
the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ЗНАЧЕННЯ ВУЛИЧНИХ МЕБЛІВ У ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ
SIGNIFICANCE OF STREET FURNITURE FOR THE PUBLIC SPACE

ЗНАЧЕННЯ ВУЛИЧНИХ МЕБЛІВ У 
ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Важливим фактором для цінності і викорис-
тання відкритих громадських місць є їхнє 
умеблювання – розташовані на них місця для 
сидіння, смітники, освітлення, знаки тощо. 
Ці так звані вуличні меблі формують ідентич-
ність певного місця – а за умови успішного 
дизайну і планування, об’єднують громадян 
і доповнюють імідж міста. Вуличні меблі слід 
розглядати як один із складників ідентичності 
певної частини міста, але й цілого міста. Тому 
необхідно розробити загальну концепцію, 
що враховує існуючий стан вуличних меблів і 
пропонує встановлення нових елементів для 
того, щоб зробити відкритий простір в місті 
приємнішим і зручнішим у користуванні.

THE IMPORTANCE OF STREET 
FURNITURE IN PUBLIC SPACES

Seating, trashcans, signage, lighting and green-
ery are essential to the amenity value of an open 
space. So-called “street furniture” helps create 
identity of place, and when it is well designed, it 
helps bring citizens together and upgrades the 
image of the city.

Street furniture should be considered carefully 
as part of the identity of a particular place and of 
the city as a whole. Therefore, an overall concept 
needs to be developed that assesses what is 
already there and considers which new items 
should be installed to make the city’s open spaces 
pleasant and more useable.

Для того, аби визначити найбільш вдалі для 
публічного простору міста вуличні меблі, слід 
зібрати групу міждисциплінарну та міжвідом-
чу  групу експертів. До її складу мають входи-
ти представники міського відділу плануван-
ня, відділу із захисту історичної спадщини, 
архітектори, дизайнери та інші зацікавлені 
сторони з громади.

ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ РЕЧЕЙ
Всі наявні у місті елементи вуличних меблів 
слід розглянути і класифікувати за типом, 
використанням, якістю, дизайном і розташу-
ванням. Слід вивчити їхні позитивні та негатив-
ні чинники, напр. вплив на образ міста. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ВДАЛИХ ВИДІВ 
ВУЛИЧНИХ МЕБЛІВ
Критерії для визначення найбільш вдалих 
вуличних меблів для кожного місця або для 
міста загалом можуть містити: 

 y Дизайн (матеріали, кольори, тощо)
 y потреба в покращенні
 y цінні, варті збереження, елементи
 y вплив на образ міста

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУЛИЧНИХ МЕБЛІВ У 
КАТАЛОЗІ
Типи вуличних меблів, що можуть викорис-
товуватись в міському просторі слід класи-
фікувати у каталозі за дизайном, функцією, 
слушністю і ціною. Аби уникнути встановлен-
ня невідповідних вуличних меблів у громад-
ських місцях, каталог повинен стати докумен-
том, що має силу законної постанови.

In order to determine the most suitable street 
furniture for the city’s public spaces, a group 
of experts needs to be assembled. The expert 
group should be interdisciplinary and interde-
partmental: it should consist of representatives 
from the City Planning Department, the Herit-
age Department, architects, designers and local 
stakeholders. 

THE TASKS OF THE EXPERT GROUP

1. ASSESSING WHAT IS ALREADY THERE
All the existing pieces of street furniture in the city 
should be looked at and classified by type, use, 
quality, design and placement. Their positive and 
negative aspects, including their effects on the 
image of the city, should be examined.  

2. DECIDING ON THE MOST SUITABLE TYPES OF 
STREET FURNITURE 
The criteria needed to determine the best street 

furniture for a particular place or for the city in 
general should include: 

 y The type of design (the materials, the 
colours, etc.)

 y Whether existing street furniture needs to 
be enhanced with new elements

 y Whether existing street furniture has 
valuable elements that should be preserved

 y Whether the street furniture improves the 
use of the space and the image of the city.

3. DEFINING STREET FURNITURE IN A 
CATALOGUE
The types of street furniture to be used needs 
to be defined in a catalogue according to design, 
function, applicability and costs. In order to avoid 
the installation of unsuitable street furniture in 
pubic spaces, the catalogue should be the basis 
of a legal regulation.

Проект включений в «Інтегровану концепцію 
розвитку центральної частини м.Львова», під 
номером  013. // The project is included in the 
“Integrated Development Concept for the Histori-
cal Inner City of Lviv”, under project number 013.

013

Вуличні меблі часто перебувають у поганому стані і потребують 
ремонту. // Street furniture is often in a bad condition and needs 
to be renovated.

Каталог вуличних меблів дозволяє визначити послідовність 
і слушність їх встановлення. Крім того, він допомагає 
розробникам планів.   // A street furniture catalogue is a guide 
for ensuring that public spaces are furnished in a consistent and 
suitable way. And it is an essential aid for planners.

Координоване встановлення вуличних меблів створює 
неповторний ландшафт міста. // Street furniture creates a 
distinctive cityscape when its design is consistent.

ЕКСПЕРТНА ГРУПА З ВУЛИЧНИХ МЕБЛІВ AN EXPERT GROUP FOR STREET FURNITURE
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НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH

Свято відреставрованих балконів

В рамках проекту “Муніципальний розвиток та 
оновлення старої частини міста Львова” протягом 
2012-2013 років відбувався проект реставрації 
дев’яти балконів в історичному середмісті Львова. 
Реставраційні роботи було завершено в червні 
2013. З цієї нагоди у павільйоні Майстерні міста 
було проведено свято відреставрованих балконів. 
У святкуванні взяли участь мешканці будинків з 
оновленими балконами, фірми-виконавці робіт, а 
також архітектори, що проводили планування та 
супровід реставрації. Свято було відкритим для 
широкої громадськості Львова. Гості заходу могли 
поспілкуватися з усіма учасниками реставрації, 
довідатись цікавинки реставраційного процесу та 
оглянути спеціально створену виставку про львівські 
балкони.

ПРИКЛАДИ З РЕСТАВРАЦІЇ БАЛКОНІВ
EXAMPLES OF BALCONY RESTORATIONS

Вгорі: нова бетонна плита. Внизу: завершувальні 
роботи // Above: new concrete slab. Below: finishing 
works.

Балкон до і після реставрації за адресою вул. 
Краківська 17 // Balcony at No.17, Krakiwska Street 
before and after restoration 

Деталь металевої огорожі і очистка методом піско-
струєння // Detail of a metal balustrade and sand 
blasting

Армування нової бетонної плити балкону // 
Reiforcement of a new concrete balcony slab

В ідреставрована решітка перед монтажем // 
Restored balustrade before installation

Відтворення декоративного ліпного кронштейну // 
Reproduction of a decorative stucco balcony console 

Зворотня сторона: балкон на площі 
Соборній 10 // Photo on reverse side: balco-
ny at No.10, Soborna Square
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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ІСТОРИЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Не лише громадські організації та ініціативи, а й 
Львівська міська адміністрація долучилась до участі 
в майстерні міста. Працівники управління охорони 
історичного середовища ЛМР провели в “Майстерні 
Міста” ряд презентацій на тематику збереження та 
реставрації львівських пам’яток. Мешканці мали 
змогу напряму подискутувати з відповідальними. 
Загалом було проведено три презентації: “Що можна 
і чого не можна робити в центрі Львова?”, “Довідник 
облаштування міста”, а також “Хороші та погані 
приклади реставрації у Львові”.

РЕСТАВРАЦІЯ МЕТАЛЕВОЇ ОГОРОЖІ
RESTORATION OF AN METAL BALUSTRADE

Демонтована балюстрада // The balustrade 
demounted

Демонтаж елементів балюстради // Dismantling the 
balustrade elements

Зняття старих шарів фарби // Removal of old layers 
of paint

Аналіз історичного пофарбування // Analysis of 
layers of historical paint

Пофарбування та позолота окремих декорів // 
Painting, and gilding of separate decoraive details

Реставрація розшарованого металу // Restoration 
of delaminated metal segments

Зворотня сторона: відреставрований 
балкон на площі Ринок 10 (робота прово-
дилась в рамках семінару для ковалів) 
// Photo on reverse side: Restored balcony 
at No.10, Rynok Sqare (work carried out as 
part of a seminar for blacksmiths)

РЕСТАВРАЦІЯ ЛІПНИХ КРОНШТЕЙНІВ
 STUCCO CONSOLE RESTORATION

Вгорі: оригінал ліпного кронштейну. Внизу: копії 
кронштейну // Above: original stucco console. Below: 
reproduction stucco consoles

Збереження історичного кронштейну на верхньому 
балконі будинку на вул. Федорова 29 // Rescuing a 
historical console at No.29; Fedorowa Street

Виготовлення моделі і монтаж відливків  // Above: 
working on a console template. Below: installing a 
new console

Змонтована і пофарбована копія кронштейну // 
New console installed and finished

Кронштейн перед монтажем // Console before 
installation

Відтворення кронштейну студентами Львівської 
Політехніки, по ескізу, з використанням збереже-
них фрагментів // Lviv Polytechnic students making 
a reproduction console, using drawings and original 
pieces.

Зворотня сторона: відреставровані балко-
ни на вул. Федорова 12// Photo on reverse 
side: Restored balconies at No.12, Fedorowa 
Street

РЕСТАВРАЦІЯ ЛІПНИХ КРОНШТЕЙНІВ
 STUCCO CONSOLE RESTORATION

Вгорі: оригінал ліпного кронштейну. Внизу: копії 
кронштейну // Above: original stucco console. Below: 
reproduction stucco consoles

Збереження історичного кронштейну на верхньому 
балконі будинку на вул. Федорова 29 // Rescuing a 
historical console at No.29; Fedorowa Street

Виготовлення моделі і монтаж відливків  // Above: 
working on a console template. Below: installing a 
new console

Змонтована і пофарбована копія кронштейну // 
New console installed and finished

Кронштейн перед монтажем // Console before 
installation

Відтворення кронштейну студентами Львівської 
Політехніки, по ескізу, з використанням збереже-
них фрагментів // Lviv Polytechnic students making 
a reproduction console, using drawings and original 
pieces.

Зворотня сторона: відреставровані балко-
ни на вул. Федорова 12// Photo on reverse 
side: Restored balconies at No.12, Fedorowa 
Street
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ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

“Вечір в майстерні”

“Вечір в майстерні” став одним з найуспішніших 
проектів “Майстерні міста”. Концепція полягала в 
створенні майданчика для особистого публічного 
висловлення мешканців міста, думка яких у звичних 
ситуаціях не враховується. На прикладі простої дії 
цей проект продемонстрував, що мешканці міста 
мають вплив на фізичне і людське середовище, 
навіть якщо вони і не приймають безпосередніх 
стратегічних рішень. А мати вплив означає бути 
відповідальними.

Формат приємної вечірньої зустрічі з сусідами для 
обговорення стану та перспективи їхнього кварталу 
та району видався дуже ефективним для активного 
залучення громадян до розвитку міста. “Вечір в 
майстерні” вже став добрим досвідом для мешканців 
львівського середмістя і знайшов продовження в 
інших районах Львова.
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ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ  
„ДЖЕРЕЛО“ 

Дитячі майстерні “Міські ремесла”

Однією з проблем Львова є те, що місто мало 
пристосоване до потреб неповносправних 
людей. Через це, неповносправні мешканці рідко 
беруть участь у житті міста або спілкуються із 
співмешканцями поза колом родини і друзів. 
Найгостріше ця проблема постає для дітей та юнацтва. 
Активною організацією в цій сфері є львівський 
міський реабілітаційний центр “Джерело”. Спільний 
проект установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів 
(УДЮМК) та реабілітаційного центру “Джерело” мав 
дві основні цілі: спільні заняття відвідувачів УДЮМК 
та “Джерела” для створення тіснішого контакту між 
однолітками. Іншою метою проекту було проведення 
цих зустрічей в громадському просторі міста, аби 
максимальна кількість громадськості бачила та 
розуміла потребу в пристосуванні міського простору 
для усіх мешканців Львова. 

Протягом чотирьох зустрічей діти вчилися разом 
майструвати та виготовляти листівки та прикраси 
ручної роботи.
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УРБАН-РУХ “ЛИПНЕВА”

Урбан-рух “Липнева” став одним з найактивніших 
учасників майстерні і провів цілу низку 
просвітницьких та навчальних заходів.

Вулиці і ми, освоєння громадського простору

Питання громадського простору стає у Львові все 
актуальнішим. Кому він належить: мешканцям, 
припаркованим автомобілям, чи комерційним 
ресторанам? Багато світових міст вже знайшло свою 
відповідь на питання, як зробити місто комфортнішим, 
приємнішим для життя та чистішим. Саме про такі 
добрі приклади рішень розповіла “Липнева” в своїй 
лекції про взаємозв’язок між вулицями, публічним 
простором та міським транспортом.

Показ фільмів “Міста на швидкості: Зміна Боготи”, 
“Урбанізовано”

В рамках “Майстерні” було проведено кінопоказ 
двох фільмів, які урбан-рух “Липнева” власноручно 
переклав на українську для того, щоб донести 
найактуальніші світові урбаністичні тренди до 
мешканців Львова. 

Фільм “Міста на швидкості: Зміна Боготи” розповідає 
історію успіху колумбійської столиці в сфері розвитку 
велоінфраструктури та громадського транспорту. 
Фільм “Урбанізовано” висвітлює проблеми та 
стратегії міського дизайну на основі інтерв’ю 
провідних архітекторів, планувальників, політиків та 
будівничих.
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“Міські меблі власноруч”

Проект “Міські меблі власноруч” спрямований на 
активне використання громадського простору 
шляхом його креативного облаштування. 
Спочатку організатори протягом двох тижнів 
збирали в “Майстерні” непотрібні мешканцям 
матеріали, які згодом можна було повторно 
використати як елементи публічного простору. 
Згодом, мешканці та молоді спеціалісти зі сфер 
дизайну та архітектури використали зібрані 
матеріли для створення як справжніх вуличних 
меблів та аксесуарів, так і їх прототипів.

Таким чином за ініціативою самих мешканців 
вдалося розкрити потенціал використання 
громадського простору, надати йому ідентичності 
та зробити його більш живим.

Створені в “Майстерні” вуличні меблі послужили 
додатковими місцями для сидіння під час 
перегляду фільмів у павільйоні і були використані 
під час соціальної акції “Субота на площі Митній”, 
а згодом їх перевезли у двір Львівського 
природознавчого музею.

“Тактильне місто – як пристосувати простір для 
незрячих?” 

“Тактильне місто” стало невеликим навчальним 
проектом, ціллю якого було привернути увагу 
громадськості та майбутніх архітекторів до 
пристосування міського простору для людей з 
вадами зору шляхом створення тактильної карти 
львівського середмістя. 

Воркшоп складався з двох частин: теоретичної 
та практичної. В теоретичній частині учасникам 
розповіли про різні типи вад зору та найкращі 
світові приклади адаптації міського простору до 
потреб незрячих. Практична частина семінару 
складалася з подолання простору середмістя 
з пов’язками на очах та безпосереднього 
створення тактильної карти середмістя. Набутий 
учасниками досвід не тільки дав можливість 
краще зрозуміти поняття універсального 
дизайну, а й показав, наскільки важливо 
пристосовувати наше місто до потреб усіх груп 
населення та створювати тактильні карти для 
кращого орієнтування незрячих в міському 
просторі.
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ГО “ДРАБИНА“

“Місто і його райони - майстерня драми для дітей”

Львів – це не лише середмістя, половина міського 
населення міста проживає в житлових масивах за 
його межами. І це також Львів, але про нього не 
говорять. Який же він, Львів поза межами середмістя? 
Відповідь на це питання намагалися дати двадцять 
дітей та підлітків у рамках драматургічного проекту 
“Місто та його райони”, проведеного громадською 
організацією “Драбина” та ініціативою “klaster.in.ua”.

Ідея проекту полягала в створенні та показі двох 
сценічних п’єс учасниками двох вікових категорій 
(5-7ий та 10-11тий клас). 

Оскільки діти проживали та навчалися в різних 
частинах міста, то проект сприяв формуванню в дітей 
локальної ідентичності, позитивного ставлення, 
знання й поваги до віддалених районів міста – 
Сихова, Збоїщ, Левандівки та Підзамча. 

Протягом тижня під керівництвом соціологів, 
театральних кураторів, драматургів та відео-митців 
учасники створили на основі інтерв’ю мешканців 
різних районів Львова дві п’єси. Шляхом креативного 
осмислення різних частин міста було створено 
виняткову картину сприйняття архітектури, історії, 
місця роботи, відпочинку, розваг, знакових для 
мешканців місць та міських проблем.

Відео-документацію воркшопу 
Ви можете переглянути тут  
http://www.youtube.com/
watch?v=k1ij5JkEmJ8 
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WIZ-ART

Rover films

Одним з найочікуваніших заходів у “Майстерні” був 
показ короткометражних фільмів про велосипеди 
від львівської мистецької формації  Wiz-Art. “Rover 
Films” були задумані як двогодинний “трейлер” до 
однойменного фестивалю, що відбувся в вересні 
у Львові. Фільми короткого метру в рамках показу 
пропагували велосипед не лише як повноцінний 
вид транспорту для зручного пересування в місті, а 
й як екологічний та сучасний спосіб життя.

“Збоїща Film Project”

“Збоїща Film Project” втілювався мистецькою 
формацією Wiz-Art та ініціативою “klaster.in.ua”. 
Остання концентрує свої зусилля на створенні 
культурного осередку в “Народному домі” в 
периферійному районі Львова, Збоїщах. Під лозунгом 
“все місто -центр” ініціатива намагається подолати 
просторові бар’єри між центральною частиною 
міста та периферійними районами та започаткувати 
позитивні зміни шляхом проникнення культури.

В цьому контексті метою проекту “Збоїща Film 
Project” було представити візуальну історію міста 
на окраїні та в центрі очима підлітків зі “спального” 
району Збоїща.

З допомогою консультантів, підлітки знімали 
короткі ролики про життя рідного району і його 
окремих мешканців; згодом їхні записи увійшли 
в монтаж унікального відео, яке школярі разом з 
організаторами показали на завершальному етапі 
проекту в “Майстерні”. Приємною несподівнкою 
стала спонтанна співпраця “Збоїща Film Project” з 
львівським хіп-хоп лейблом KickIt Records, в рамках 
якої одна з учасниць проекту написала текст, а Shon 
KickIt створив музику саунд-треку для фільму про 
Збоїща.

Результат воркшопу можна переглянути тут:

Про проект:

http://www.youtube.com/
watch?v=PCi6fePhhlg 

Сам проект:

http://www.youtube.com/
watch?v=KlP5_vczNhc
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МУЗЕЙ ІДЕЙ 

LeoPoltvis: День Полтви

Громадська організація “Музей ідей” вже протягом 
кількох років втілює проект LeoPotvis, щоб 
інформувати громадськість Львова про міську 
засклеплену ріку Полтву та боротись за ї ї часткове 
відкриття. В рамках проекту відбувались конференції, 
відкриті громадські дискусії та воркшопи для 
студентів-архітекторів.

Власне “День Полтви” в “Майстерні” став черговим 
елементом у мозаїці LeoPoltvis. 

“День Полтви” поєднав у собі перформенс, мистецтво 
та кулінарію. Зі зловленої в колодязях на пл. Ринок 
риби “Музей Ідей” в “Майстерні” зварив рибну юшку, 
якою частував усіх охочих львів’ян. Паралельно в 
“Майстерні” діяв “кіно-бокс”, коробка, заглянувши в 
яку, можна було переглянути фільми про львівську 
невидиму ріку.

Також у “Майстерні” паралельно діяла виставка, 
присвячена діяльності “Музею Ідей”. 

ГО “ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ”

ЛітЧетвер

В рамках проекту ЛітЧетвер громадська організація 
“Львівський міжнародний літературний фестиваль”, 
яка щорічно супроводжує львівський книжковий 
форум, провела низку літературних читань у 
“Майстерні”. Тематика віршів та прозових уривків 
стосувалась міського життя та рефлексувала 
різноманітні аспекти львівського побуту, створюючи 
особливий літературний образ міста.
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кам’яного порталу на площі Ринок 8. 

Кам’яне обрамлення дверей було в дуже поганому 
стані: багато елементів було знищено через 
встановлення домофонів в радянський час, важливий 
несучий елемент обрамлення був тріснутий, а тому 
підлягав негайній реставрації.

Організаторами майстер-класу виступили 
thornconcept (м. Кірхгаймболанден, Німеччина), 
Фундація імені Ебергарта Шьока та Німецьке 
товариство міжнародного співробітництва (GIZ). 
Проект фінансували Фундація імені Ебергарта 
Шьока та Німецьке товариство міжнародного 
співпробітництва (GIZ). 

GIZ, ФОНД ЕБЕРГАРТА ШЬОКА

Майстер-клас з реставрації історичних кам’яних 
елементів

Львівські будинки походять з різних епох, та 
майже для кожної з них притаманні особливо 
пишно декоровані цокольні поверхи. Саме тому 
впродовж століть власники будинків інвестували в 
декоративне оформлення поверхонь та профільовані 
кам’яні віконні та дверні отвори.

Представники ремісничої школи німецького міста 
Кайзерсляутерн та GIZ провели відкритий майстер-
клас для групи молодих каменотесів на профілі 
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LVIV URBAN SOUND SYSTEM

Lviv Urban Sound System стала спільним проектом 
львівських DJ формацій zavtra.fm, RESTART, Crush 
UKU. Ідея проекту полягала в ініціації усвідомленого 
використання сучасної музики для творення якісного 
та різноманітного міського публічного простору.

Протягом чотирьох четвергів червня з “Майстерні” 
лунала електронна музика, яку зазвичай на вулицях 
міста ніколи не чути. Така незвична комбінація 
музичного стилю та локації сприяла творенню 
особливої міської атмосфери, придатної для різних 
видів дозвілля, та кращому усвідомленню спільного 
та потенційно ігрового характеру міського простору. 

Експериментальний проект, який міг стати 
провокативним з огляду на житлову функцію 
середмістя, справив дуже позитивне враження на 
місцевих жителів, які, прогулюючись ввечері по 
площі, залюбки долучались до кола слухачів.

Відео-документацію події Ви 
можете переглянути тут:  
http://vimeo.com/91155647
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яких має свою особливу історію в іншому куточку 
світу. Вже звичні для львів’ян тандем-велосипед 
та кав’ярня на велосипеді є авторськими роботами 
учасників львівської вело-кастом формації.

“Ровер Діда” – це дводенна відкрита вело-майстерня, 
під час якої учасники вело-формації відреставрували 
старий велосипед до робочого стану та гарного 
вигляду. Веломайстерня супроводжувалась 
виставкою незвичних велосипедів та завершилась 
інформативною презентацією про різновиди 
кастомних “байків”.

“Ровер Діда” мав на меті популяризацію велосипеда 
не лише як зручного, але й стильного виду 
транспорту, а навіть (з огляду на винахідливу роботу 
майстрів) твору мистецтва.

FRANKY KUSTOM FAMILY

Ровер Діда

Ідея проекту “Ровер Діда” виникла в львівської 
ініціативи Franky Kustom Family. Ініціатива 
займається виготовленням кастом-велосипедів 
дивовижних форм та яскравих кольорів, кожен з 



26  

ЗАХОДИ ТА УЧАСНИКИ

INSANE ROVER

Goldsprint 

Goldsprint – це поєднання спортивних велосипедних 
змагань та соціального проекту, що було 
організоване львівською ініціативою Insane Rover. 
Для змагань до двох шосейних велосипедів було 
прикріплено спеціальні датчики вимірювання 
швидкості, які завдяки спеціальній комп’ютерній 
програмі в свою чергу висвітлювались на великий 
проектований екран. Таким чином глядачі в режимі 
живого часу могли прослідковувати максимальну 
швидкість крутіння педалей кожного з учасників 
змагань. 

Змагання Goldsprint стали настільки видовищними, 
що приваблювали в “Майстерню” відвідувачів 
найрізноманітніших вікових груп та категорій, кожен 
з яких хотів спробувати себе в їзді на швидкість.

Окрім духу змагань, Goldsprint відіграв ще одну дуже 
важливу роль – кожен з бажаючих міг спробувати 
чи, радше, пригадати, як воно, крутити педалі. 
Лише таким шляхом можна переконати львів’ян 
відмовлятися від автомобілів та пересідати на 
велосипеди.
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БЕЗКОШТОВНИЙ ВЕЛОПРОКАТ 

Транспортні проблеми є одними з найбільших 
викликів для сучасних міст. Дедалі більша кількість 
автомобілів спричиняє довгі корки на вулицях і 
гальмує рух громадського транспорту, в щільно 
забудованих містах немає місця для паркування 
постійно зростаючої кількості автомобілів. Багато 
успішних міст знайшло свою формулу успіху – 
зменшення автомобілів шляхом покращення якості 
громадського транспорту та розбудови велосипедної 
інфраструктури.

Львів також іде цим шляхом – у місті було 
затверджено стратегію розбудови велосипедної 
інфраструктури, на вулицях, що ремонтуються, 
вже сьогодні прокладають велошляхи. Та все ж 
лише невеликий відсоток львів’ян користується 
велосипедом для щоденного пересування. 

Часто проблема полягає в тому, що мешканцям, які 
ніколи не їздили велосипедом на роботу чи навчання 
важко наважитись пересісти на велосипед. Саме для 
того, щоб полегшити мешканцям цей крок, у рамках 
“Майстерні міста” протягом червня 2013 року для 
мешканців Львова діяв безкоштовний велопрокат. 

Львів’яни мали можливість безкоштовно 
користуватись велосипедом одну добу та самим 
переконатися в тому, що велосипед є зручним, 
незалежним від маршрутів автобусів і наявності 
паркомісць, а також здоровим та екологічним 
видом транспорту. Прокат велосипедів був цілком 
безкоштовним: вимагалася лише наявність паспорта.

Загалом можливістю безкоштовного прокату 
велосипедів скористалось 112 людей, які за місяць 
спільно проїхали 2 903 км.

112 людей

%

%53

47

спільно проїхали
2903 км / місяць

+
7 велосипедів
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МАЙСТЕРНЯ МІСТА В ЗМІ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

МАЙСТЕРНЯ МІСТА В ЗМІ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ   

Проект “Майстерня міста“ набув широкого розголосу 
серед мешканців і гостей міста Львова та активно 
висвітлювався різноманітними засобами масової 
інформації (телебачення, інтернет та друковані ЗМІ, 
соціальні мережі). 

ПРЕСА І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

• Близько 30 статей про “Майстерню міста“ 
опубліковано місцевими та всеукраїнськими 
друкованими та інтернет ЗМІ

• Близько 10 репортажів на місцевих 
телеканалах

МАЙСТЕРНЯ МІСТА У FACEBOOK

• Близько 9000 користувачів Facebook, 
що бачили публікації про “Майстерню міста“ на 
facebook-сторінці проекту

• опубліковано 36 постів, які отримали 309 

відміток “Подобається”, поширень чи 
коментарів від користувачів
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МАЙСТЕРНЯ МІСТА В ЗМІ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ВІДГУКИ ВІД ПАРТНЕРІВ
“Спільний проект GIZ та “Джерела” на платформі 
Майстерні міста допоміг зробити ще один крок 
для досягнення результатів, а також став місцем, 
де молодь “Джерела” змогла продемонструвати 
свої навики у виробництві сувенірної продукції та 
виробів мистецтва. 

Важливим є факт, що діти з гуртків, які брали участь 
у заході, стали друзями “Джерела” і відкриті до 
реалізації нових спільних заходів.”

- Богдан Швець, Львівський міський центр реабілітації  
„Джерело“ 

“Варто проводити майстерню ціле літо! 
Багато людей питалося чому лише червень... 
Під час “Майстерні міста“ ми зробили фізичний 
артефакт - тактильну карту, яку ми передамо ГО 
“Інститут Українських Студій”, що проводить майстер 
класи для дітей з вадами зору.”

- Оксана Савчук, Урбан-рух “Липнева”

“Подія на “Майстерні міста“ стала пілотним проектом 
для нового напрямку роботи Центру. Завдяки цій 
події ми можемо більш реалістично планувати свої 
подальші кроки в роботі з громадою.”

- Ольга Коцька, Центр культурного менеджменту
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… ЩЕ БІЛЬШЕ ВРАЖЕНЬ
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ВИХІДНІ ДАНІ ТА КОНТАКТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ “МАЙСТЕРНІ МІСТА” 

Команда з менеджменту “Майстерні міста” 
проекту GIZ:

Мар’яна Кухлевська (чільна координаторка), Ленка 
Войтова, Іріс Ґляйхман, Софія Лужна, Ганна Мамчур, 
Ганна Міщенко, Надія Парфан, Юрій Петраш, Орест 
Чугуєвець. Технічні експерти GIZ: Дірк Брюґґеман, 
Крістоф Юнґганс.

Місто Львів:

Василь Косів, Галина Малець, Мар’яна Мороз, Лілія 
Онищенко-Швець, Олег Синютка

Організатори заходів:

Христина Бойко, Андрій Бондаренко, Тобіас Вільцер, 
Микола Гоманюк, Олена Давиденко, Дем’ян Данилюк, 
Олесь Дзиндра, Оксана Дудко, Валентина Залевська, 
Леонтій Зацепін, Ольга Коцька, Богдан Купрієнко, 
Євген Марковський, Наталія Мисак, Ольга Райтер, 
Оксана Савчук, Григорій Семенчук, Денис Слюсарчук, 
Лідія Торн-Вікерт, Тарас Филипчак, Андрій Черкасов, 
Богдан Швець, Андрій Шуляр, Богдан Шумилович

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
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„Майстерню міста“ 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“ за дорученням Федерального міністерства 
економічного співробітництва та розвитку (BMZ).

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.

Проект реалізується в дві фази. Перша фаза проекту 
розпочалася в червні 2009 та закінчилась в грудні 
2013. Другу фазу передбачено на 2014-2016 р.р.

Опубліковано в квітні 2014

Більше інформації можна отримати на веб-сторінці 
проекту: 
www.urban-project.lviv.ua


