
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
20.01.2017 № 40 
 
 
 З метою забезпечення реалізації містобудівної політики Львівської міської 
ради та вдосконалення розгляду проектно-планувальної документації, 
керуючись Законами України “Про архітектурну діяльність“, “Про регулювання 
містобудівної діяльності“, відповідно до наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради“, враховуючи ухвалу міської ради від 14.07.2016 
№ 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської 
міської ради“, рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071 “Про 
затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики 
департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури“, 
виконавчий комітет вирішив: 
 внести зміни до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40 “Про 
утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та 
урбаністики департаменту містобудування“, виклавши додаток 2 у новій редакції 
(додаток до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



    
 
          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 
          “Додаток 2 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 20.01.2017 № 40 

 
 

СКЛАД 
архітектурно-містобудівної ради  

при управлінніархітектури та урбаністики департаменту містобудування 
 
А. Коломєйцев - начальник управління архітектури та 

 урбаністики департаменту містобудування, 
    голова архітектурно-містобудівної ради 
Ю. Процюк  - начальник відділу підготовки вихідних даних на  
    проектування житлової та громадської забудови 
    управління архітектури та урбаністики 
    департаменту містобудування, заступник голови 
    архітектурно-містобудівної ради,  
    секретар архітектурно-містобудівної ради 
 

Члени архітектурно-містобудівної ради: 
 

Л. Зубач  - заступник міського голови з містобудування 
С. Коровайник - в. о. директора департаменту містобудування 
Л. Онищенко-Швець - начальник управління охорони історичного 

 середовища 
О. Греділь  - головний спеціаліст відділу екології та природних 

 ресурсів департаменту містобудування 
П. Пелікан  - заступник начальника Інспекції державного 

 архітектурно-будівельного контролю у м. Львові  
О. Ткачук   - т. в. о. директора департаменту архітектури та 

 розвитку містобудування Львівської обласної 
 державної адміністрації (за згодою) 

А. Беляєв  - приватний архітектор (за згодою) 
Б. Гой   - голова Львівської обласної організації 

Національної спілки архітекторів України,  
кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 
архітектурного середовища Національного 
університету “Львівська політехніка“ (за згодою) 
 
 



О. Горохівський - начальник відділу техногенної безпеки Управління 
 державного нагляду та контролю ГУ ДСНС України 
 у Львівській області, полковник служби цивільного 
 захисту (за згодою) 

Я. Грибальський - голова правління громадської організації  
 “Реабілітація осіб з інвалідністю“, депутат  
 Львівської обласної ради (за згодою) 

В. Дубина  - начальник архітектурно-планувальної майстерні № 2 
 Державного інституту проектування міст 
 “Містопроект“ (за згодою) 

Р. Зубачик  - начальник відділу транспортного планування та 
 моделювання Львівського комунального 
 підприємства “Львівавтодор“ (за згодою) 

П. Крупа  - керівник бригади архітектурно-планувальної 
 майстерні № 2 Державного інституту 
 проектування міст “Містопроект“ (за згодою) 

І. Кузьмак  - директор товариства з обмеженою відповідальністю 
 Укрдизайнгруп“ (за згодою) 

Р. Могитич  - архітектор, головний архітектор проектів державного 
 підприємства “Український регіональний 
 спеціалізований науково-реставраційний інститут 
 “Укрзахідпроектреставрація“, член Українського 
 комітету Міжнародної ради з охорони пам’яток 
 та історичних місць (ICOMOS) (за згодою) 

А. Павлів  - директор товариства з обмеженою відповідальністю 
 “Зелемінь“ (за згодою) 

М. Рибенчук - заслужений архітектор України, доцент кафедри 
 “Архітектурне проектування“ Інституту архітектури  
 Національного університету “Львівська політехніка“, 
 доцент кафедри монументального живопису  
 Львівської національної академії мистецтв, директор  
 малого приватного підприємства “Архітектурна  
 майстерня “Симетрія“ (за згодою) 

М. Савицький - приватний архітектор приватного підприємства 
 “Савицький Дизайн“ (за згодою) 

Г. Сарваш  - приватний архітектор (за згодою) 
Ю. Столяров - керівник бригади архітектурно-планувальної  

 майстерні № 2 Державного інституту проектування 
 міст “Містопроект“ (за згодою) 

С. Фіалковський - головний інженер проектів Львівського 
 комунального підприємства “Інститут  
 просторового розвитку“ (за згодою) 

М. Ягольник - заступник голови правління Львівської обласної 
 організації Національної спілки архітекторів 
 України (за згодою) 

В. Якубовський - старший викладач кафедри архітектурного  
 проектування Інституту архітектури Національного 
 університету “Львівська політехніка“ (за згодою) 
 



М. Шеремета - директор архітектурної фірми “Шеремета архітект груп“, 
 член правління Львівської обласної організації 
 Національної спілки архітекторів України,  
 заступник голови правління  
 з організаційно-творчих питань (за згодою).“. 

 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики       А. Коломєйцев 
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