
 
 

 

 

 

Вих. № 11-03-09-2 

Від 11 березня 2009 року 

 

Начальникку відділу громадського 

партнерства управління «Секретаріат 

ради» п. Ю.Лукашевському 

79008, м. Львів, пл. Ринок. 1 

 

До відома    Міністрові культури і туризму 

П. В.Вовкуну 

01601, Київ. вул. І. Франка, 19 

 

Голові Державної служби з питань 

національної спадщини,  

п. М. Кучеруку 

01015, Київ, вул. Січневого повстання , 21 

 

Начальнику Управління 

реконструкції,забудови, реставрації та 

збереження історичної спадщини п,  

В. Литвинчуку 

01025, Київ, вул. Житомирська, 9 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний п Юрію! 

12 січня 2009 року у приміщенні актового залу Львівської організації Спілки 

Архітекторів України, м.Львів, вул.Підвальна, 4 було заплановано провести громадські 

слухання проекту будівництва готельного комплексу на розі вулиць Краківської- 

Вірменської. Однак, через не недотримання процедури організації проведення громадських 

слухань та під тиском громадськості начальником відділу громадського партнерства 

управління «Секретаріат ради» Ю.Лукашевським під час проведення громадського 

обговорення було зроблено заяву про те, що ці «громадські слухання не були громадськими 

слуханнями» і що цей захід був «творчою зустріччю із автором», або авторською 

репрезентацією проекту». 

13 січня 2009 року під час брифінгу за результатами громадських слухань проекту 

готельного комплексу на розі вулиць Краківської-Вірменської начальником управління 

архітектури департаменту містобудування Ю.Криворучком теж було зроблено публічну 

заяву про те, що «громадські слухання не були громадськими слуханнями». 

Однак, незважаючи на такі публічні зави на сайті ЛМР (http://www8.city-

adm.lviv.ua/info/vgz.nsf/5f8052e7cfb6a5c3c225722d005a5c8f/140cd39a86a2e916c2257560004faa 

http://www8.city-adm.lviv.ua/info/vgz.nsf/5f8052e7cfb6a5c3c225722d005a5c8f/140cd39a86a2e916c2257560004faa
http://www8.city-adm.lviv.ua/info/vgz.nsf/5f8052e7cfb6a5c3c225722d005a5c8f/140cd39a86a2e916c2257560004faa


 

 

71?OpenDocument) розміщено «Протокол громадських слухань проекту будівництва 

готельного комплексу на розі вулиць Краківської-Вірменської». 

Окрім того, в протоколі не зафіксовано всіх пропозицій та зауважень, які були подані під 

час проведення такого заходу. Так, подані письмові матеріали до протоколу Центром «СІМ» 

зафіксовані в протоколі лише частково та й, до того ж, в довільному переказі. 

В зв'язку з вище викладеним та керуючись ст. 40 Конституції України. ч.1 ст.1. ст.15 

Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року. N 393/96-ВР. ст. ст. 27, 29, 

30 Статуту територіальної громади міста Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської 

ради від 28.03.2002 р. №1649 (далі Статут), 

ПРОСИМО: 

1. визнати громадські слухання проекту готельного комплексу на розі вулиць 

Краківської-Вірменської від 12.01.09р.  такими, що не відбулися; 

2, додати до протоколу громадського обговорення проекту готельного комплексу 

на розі вулиць Краківської-Вірменської, яке відбулось 12 .01. 09р. у формі «авторської 

репрезентації проекту», подану письмово інформацію Центру «СІМ» із зауваженнями 

та пропозиціями ( згідно ч. 4 ст. 29 Статуту). 

Про результати розгляду даного клопотання, прошу надати відповідь відповідно до вимог 

ст. 18 Закону України «Про звернення громадян», на наступну адресу: 

а/с 10666, м. Львів,  79000, Україна 

Додаток: Подана Центром «СІМ» письмова інформація, яка була зачитана та надана членам 

президії під час «авторської репрезентації проекту» 12.01.09р як додаток до протоколу 

(подана на 2 сторінках) 

З повагою. 

Координатор програми моніторингу 

Державної пам’яткоохоронної політики  Ярина Ясиневич 


