
 
 

Державна служба з питань національної культурної спадщини 

не надавала дозволу на спорудження готельного комплексу на розі вулиць Вірменської- 

Краківської у м. Львові 

 

Центр правових та політичних досліджень «СІМ» (далі Центр «СІМ») отримав відповідь 

Державної служби з питань національної культурної спадщини щодо надання передбачених 

Законом України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року N 1805-111 

погодження проекту відведення та надання земельної ділянки на розі вулиць Краківської-

Вірменської у м. Львові під будівництво готельного комплексу, погодження проекту 

будівництва готельного комплексу, дозволів на проведення зазначених будівельних робіт на 

території історико-архітектурного заповідника та зони, внесеної до переліку світової 

культурної спадщини ЮНЕСКО. 

 

Державна служба з питань національної культурної спадщини повідомляє, що матеріали 

стосовно будівництва готельного комплексу на розі вулиць Краківської та Вірменської у м. 

Львові на розгляд Держкультурспадщини не надходили. 

 

«Держкультурспадщини звернулась до Львівської міської ради стосовно необхідності 

вирішення порушеного питання з дотриманням вимог законодавства і державних норм», - 

зазначив голова Держслужби Микола Кучерук. 

 

Центр «СІМ» констатує грубе порушення міською владою вимог чинного законодавства про 

культурну спадщину. 

 

Центр «СІМ» нагадує міській владі, що такі дії також містять порушення Україною однієї з 

основних вимог ЮНЕСКО - погодження з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО рішень, 

що приймаються в Україні, стосовно робіт із будівництва та реконструкції у зонах охорони 

об'єктів, занесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не виконуються зобов'язання, 

взяті відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної та природної спадщини 

(1972 р.), стороною якої Україна є з 1988 р, 

Центр «СІМ» вимагає від міської влади дотримання вимог Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів, які є 

обов'язковими до виконання в Україні в галузі збереження пам'яток архітектури. 

Прес-служба Центру «СІМ» 

За Додатковою інформацією звертайтесь 8097214331



12 січня 2008 р. 

Спроба проведення громадських слухань 

щодо проекту будівництва готельного комплексу на розі вулиць Краківської - 

Вірменської с профанацією громадського обговорення 

Громадські слухання щодо проекту будівництва готельного комплексу на роті вулиць  

Краківської - Вірменської у Львові проведені з порушенням процедури, а отже не можуть бути 

вигнані такими, що відбулися. 

Порушено ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року N 1160-1V в частині термінів повідомлення про 

дату проведення слухань та оприлюднення матеріалів, які підлягають розгляду та обговоренню на 

слуханнях. 

Повідомлення про слухання були розміщені лише на інтернет-сторінці Львівської міської ради, не 

було опубліковано повідомлення в друкованих ЗМІ, що дало б можливість дізнатися про факт 

проведення слухань і взяти в них участь зацікавленим громадянам міста. 

Слухання призначені на 12 годину ранку понеділка, що с незручним часом для участі громадськості. 

До прикладу, у Києві громадські слухання проводяться не раніше 18 години вечора. 

В повідомленні, розміщеному на сайті ЛМР, відсутня інформація і копії матеріалів до слухань, що 

унеможливлює якісне, завчасне і прозоре ознайомлення з ними громадськості міста. 

Дані слухання с профанацією механізму громадського обговорення. Центр «СІМ» з жалем 

констатує різке   повернення   до   минулих   традицій   імітованої   демократії  і нівелює практику 

проведення громадських слухань, яка була впроваджена міською владою після численних протестів 

громадських організацій, із завчасним (за 2 тижні) оприлюдненням матеріалів слухань. 

Центр «СІМ» вважає, що громадські слухання щодо проекту будівництва готельного 

комплексу на розі вулиць Краківської - Вірменської у Львові не є легітимними через 

порушення процедури їх проведення. 

Центр «СІМ» вимагає повторного проведення слухань не раніше як за два тижні після         

повного оприлюднення на інтернет-сторінці міської ради проектної документації,     

містобудівних обгрунтувань та копій всіх необхідних дозвільних документів, зокрема                                

передбачених Законом "Про охорону культурної спадщини"від 8 червня 2000 року N 1805-Ш. 

Прес-служба Центру «СІМ» 

За додатковою інформацією звертайтесь 80972143311 


