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ПЛАНИ НА 2022: РІК ЗМІНИЛА ВІЙНА

забезпечення вогнегасниками та вогнезахисними
матеріалами пам’яток Львівської територіальної
громади, дерев’яних церков Львівщини та сусідніх
областей



Захист окремих 
цінних елементів 
(вітражів, скульптур, 
вікон, тощо на понад 
50 об’єктах –
пам’ятках архітектури.





Найцінніші твори мистецтва перенесено в 
укриття



Забезпечення від вогню особливо цінних мистецьких 
творів в інтер’єрах храмів






Постійний контакт з історичними містами України, 
допомога  матеріалами для захисту пам’яток 



Допомога внутрішньо переміщеним особам.
Вулична виставка «Окупована Спадщина. Кам’яні
вишиванки Нової Каховки», майстер-клас та лекція.



Виставка «Спадщина під обстрілами. Чернігів».



Виготовлення 3D моделей 13-ти визначних пам’яток Львова 
Створення електронного архіву проєктної документації минулих років.

1. Собор св. Юра на пл. Св.Юра, 5
2. Каплиця Трьох Святителів на вул. Руській, 7
3. Вілла Юзефи Франц на вул. Коновальця, 47
4. Вірменський собор, вежа-дзвіниця, огорожа, 
пам'ятна колона на вул. Вірменській, 7
5. Преображенcька церква вул.Краківська, 21
6. Монастирта костел францисканок вул. 
Лисенка, 41-45
7. Костел бернардинів на пл. Соборній, 3а
8. Костел св. Миколая на вул. Грушевського, 2
9. Костел домініканців тіла на пл. Музейній, 3.
10. Каплиця Сикстів на вул. Бандери.
11. Пам'ятник Яну Кілінському у Стрийському 
парку.
12. Церква Пресвятої Трійці вул. Садибній, 1a.
13. 6 скульптур з комплексу монастиря сестер 
бенедиктинок на пл. Вічевій, 2.



НАМ ДОПОМАГАЮТЬ: Фонд Принца Клауса -
Cultural Emergency 
Response (CER)

Фонд ALIPH

Фонд POLONIKA

Blue Shield Germany

Фонд культурної 
спадщини

Фонд «Eberhard-
Schöck-Stiftung»



Реставраційно-ремонтні роботи фасадів пам’ятки архітектури 
місцевого значення- будинку колишнього страхового товариства 
«Дністер»  на  вул. Руській, 20

Завершення реставраційних робіт, розпочатих в 2021 році



Реставраційно-ремонтні роботи будинку-пам'ятки архітектури на вул. Б. Хмельницького, 11 
(завершено роботи з відновлення дахового покриття).

Завершення реставраційних робіт, розпочатих в 2021 році



Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення - костелу Єзуїтів на вул. 
Театральній, 11, охоронний № 130028-Н.

Завершення реставраційних робіт, розпочатих в 2021 році



Ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду будинку-пам'ятки архітектури національного значення на пл. Ринок, 7, 
охоронний № 326/6.

Завершення реставраційних робіт, розпочатих в 2021 році



Ремонтно-реставраційні роботи даху колишньої 
промислової школи - пам’ятки архітектури місцевого 
значення на вул. Снопківській, 47, охоронний № 281

Завершення реставраційних робіт, розпочатих в 2021 році



Виконані  невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану підпірної стінки 
на  вул. М. Лисенка, 45 у м. Львові

Виконання протиаварійних робіт



Реставрація скульптур з 
монастиря бенедиктинок

2021

2022

Виконання ремонтно-реставраційних робіт за 
позабюджетні кошти



Реставрація фресок вхідної брами до монастиря бенедиктинок на площі Вічевій

2021 2022

Виконання ремонтно-реставраційних робіт за позабюджетні кошти



Виконання ремонтно-реставраційних робіт за позабюджетні кошти

Реставрація вітража фасаду храму Івана 
Золотоустого та 4-х вітражів з житлового будинку 
на князя Романа, 34



Виконання ремонтно-реставраційних робіт за позабюджетні кошти

Ремонтні роботи даху, пошкодженого обстрілами,  будинку головного вокзалу



ПРОЕКТИ (ВИСНОВКИ щодо встановлення 
вивісок, проєктної документації, передачі в 
користування, ККЦ) – 859

УЧАСТЬ В СУДОВИХ ЗАСІДАННЯХ – 72

ПРИПИСИ – 230

АДМІНКОМІСІЇ – 2/39

КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА – 6/27

РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ (завершення робіт, 
оплата виконаних у 2021 році, протиаварійні) – 10

ОХОРОННІ ДОГОВОРИ (в т. ч. попередніх 
договорів та додаткових угод) – 218

АКТИ ТЕХСТАНУ – 36

МОНІТОРИНГ – 429

ОБЛІК ПАСПОРТІВ – 85

3050 звернень надійшло на розгляд в управління

Участь у семінарах, конференціях, навчаннях, комісіях та 
робочих групах.

ПІДСУМКИ 2022 РОКУ



ЗАХОДИ з ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

147 141

316

218
2019

2020

2021

2022

Укладання охоронних договорів і попередніх договорів 
про укладення в майбутньому охоронних договорів на 
пам’ятки культурної спадщини (їх частини) – 218
з них  162 охоронних і  18 попередніх, 38 додаткових угод

Подано облікову документацію для 
включення у перелік щойно виявлених 
об’єктів культурної спадщини та 
подальшого їх внесення до 
Державного Реєстру нерухомих 
пам’яток культурної спадщини на 10
щойно виявлених об’єктів культурної 
спадщини

вул. Вітовського, 39,
вул. Героїв Майдану, 18, 
вул. Гнатюка, 4, 
вул. Грецькій, 5, 
вул. Київській, 10,
вул. Кубійовича, 28, 
вул. Кубійовича, 32, 
вул. Людкевича 2, 
вул. Людкевича, 4,
вул. Людкевича, 5



ЗАХОДИ з ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ



Обстеження пам’ятника в Зашкові
УЧАСТЬ В КОМІСІЯХ, РОЗРОБЦІ КОНЦЕПЦІЙ

Обстеження палацу культури заводу ЛОРТА



УЧАСТЬ В КОМІСІЯХ, РОЗРОБЦІ КОНЦЕПЦІЙ, ОБГОВОРЕННЯ
Нові технології відкривають нові площі.
Знайомство із сучасним методом осушення 
приміщень Biodry 
у трьох локаціях ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького



ЛКП «Бюро спадщини» 



ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

За 2022 рр. на замовлення юридичних і фізичних осіб ЛКП «Бюро спадщини» 
виконало наступні роботи:

Розроблено облікових документацій – 48;;
Розроблено проєктно-кошторисні документації на реставрацію та капітальний ремонт будівель – 3;
Технічний нагляд за виконанням робіт – 2 нові об’єкти та 5 перехідних з минулого року.

2021
2 631 058 грн
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2019

2020

2021
202253

7 
94

5

1 
03

7 
82

0

26
31
05
8

98
15
25

2019 2020 2021 2022



За 2022 рр. розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення
реставраційно-ремонтних робіт фасадів будинку на вул. П. Дорошенка, 6;

Розроблено науково-проєктні документації з визначення зон охорони та режимів 
використання пам’яток архітектури за адресами: вул. І. Горбачевського, 19, вул. І. 
Котляревського, 47;

Розроблено проєктну документацію на пристосування приміщень під ресторан на 
вул. Пасічній 181 та розроблено проєкт реконструкції будівлі військової частини.



ПРОГРАМА СПІВФІНАНСУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ІСТОРИЧНИХ БРАМ ТА ВІКОН

2022 
29 брам на суму  1  301  191,6 грн (частка міста та співфінансування іноземного фонду)
28 вікон на суму  470 573, 5 грн (частка міста та співфінансування іноземного фонду) з яких 16 вікон 
відреставровано, 12 замінено з пластикових на дерев’яні  
*З метою пошуку коштів для продовження діяльності Програми співфінансування проводили комунікацію з бл. 20 іноземними інституціями. На 
запит відгукнувся німецький фонд «Eberhard-Schöck-Stiftung», який надав фінансування  на суму 544 156,45 грн (15 000 EUR).

2021 
43 брами на суму 2 076 864 грн
26 вікон на суму   452 184 грн

2018-2019
62 брами на суму   2 105 000 грн
51 вікно на суму     442 008 грн

2020
46 брам на суму    2 570 675 грн
47 вікон  на суму   959 533 грн
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Брами Вікна

На даний час,  на розгляді ЛКП «Бюро спадщини» 252 заявки на реставрацію  брам, 115 заявок на  реставрацію вікон та 17
заявок на заміну вікон на дерев’яні 

2022



ЗА 2022 РІК 
ВІДРЕСТАВРОВАНО:

29 ІСТОРИЧНИХ БРАМ

16 ІСТОРИЧНИХ ВІКОН

12 ВІКОН ЗАМІНЕНО З 
ПЛАСТИКОВИХ НА 
ДЕРЕВ’ЯНІ



Вул. Ген. Тарнавського, 25. 



Вул. Ген. Тарнавського, 25 (тамбурна). 



Вул. Глибока, 21. 



Вул. О. Кольберга, 6. 



Вул. Личаківська, 113. 



Вул. І. Рутковича, 1. 



Вул. Староєврейська, 16. 



Вул. Личаківська, 117. 



Вул. 
І. Котляревського, 15
(4 вікна)



Вул. 
Шептицьких, 17
(3 вікна). 



Вул. 
К. Левицького, 21
(3 вікна і 2 балконних блоки, 
заміна з пластику на дерево).



У співпраці з управлінням охорони історичного
середовища, діячами культурних інституцій інших міст,
внутрішньопереміщеними особами) організувало та
провело три вуличні виставки, а саме:
• мандруючу виставку «Окупована спадщина. Кам’яні

вишиванки Нової Каховки» з лекцією та майстер-класом
• виставку [ПРО ХаРКІВ] з концепцією запрошеного гостя
• виставку «Спадщина під обстрілами. Чернігів».

виставка - інтерактивний тур доповненої реальності про
втрачені пам’ятки»

заходи присвячені проєкту «Рік Юліана та Альфреда
Захарієвичів: серпень 2021 – липень 2022 р.» (виставки,
лекції, екскурсії),

публікації, дописи на тему культурної спадщини.

Написання грантів: один з останніх поданих проєктів
цьогоріч, - проєкт «cTOUCH» поданий спільно з управлінням
туризму, Музеєм міста та іноземними партнерами на Creative
Europe Programme (CREA-CULT-2023-COOP-UA).

Загальна сума гранту - 1 000 000 EUR, з них 100 000 EUR
передбачена на активності Бюро спадщини (мапінґ експертів
у сфері збереження спадщини, навчання фахівців для
підвищення рівня кваліфікації реставраторів в Україні).

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

Проведення безкоштовних екскурсій містом для вимушено переселених
українців в проєкті «Львів зустрічає»

Участь у розробці серії екскурсій “Прогулянки Львовом” спільно з Львівською
спільнотою екскурсоводів, музеїв та Львівського туристичного офісу

проведення заходів в рамках Днів Європейської спадщини 2022



ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» 



Роботи, здійснені на території ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» у 2022 році:

• Забезпечення організації і здійснення урочистих поховань військових на Полях
почесних поховань №76 і №86а Личаківського кладовища.

• ремонт та впорядкування пам’ятників.
- Богдановіча Даніеля (поле 12, ІІ п.ХІХ ст.) 

• встановлення надгробків на віднайдених місцях поховань:
- Срібного Теодора (поле 43) – історика, гімназійного вчителя у Львові, дійсного члена 

НТШ, представника львівської історичної школи М.Грушевського
• зрізка фаутних дерев;

• підняття та встановлення надгробків, які були пошкодженні внаслідок несприятливих 
погодних умов 10.12.2022 

• здійснення благоустрою території (бл.200 локацій):

- благоустрій Поля почених поховань №86а;

- поточний ремонт на меморіалах;

- благоустрій території біля відомих поховань;

- благоустрій території при алеях цвинтаря.



У 2022 році науковим відділом музею «Личаківський цвинтар» здійснено
наступні роботи:

• інвентаризація території (обхід, фотофіксація, створення електронної бази
поховань полів №№1а, 1б, 2, 37,42,64);

• доповнення картотеки наукового відділу музею на 3000 позицій (картотека
наукового відділу налічує близько 68 тис. позицій);

• створення і доповнення електронної бази поховань Личаківського цвинтаря на
основі опрацювання архівних книг реєстрації поховань Личаківського цвинтаря
(з 2-ої пол. ХІХ ст. по 1993 р.). Опрацювання архівних книг на літери Ґ, М, К;

• встановлення втрачених місць поховань відомих діячів – 25 місць;
• надання інформації про поховання за запитами громадян;



Участь ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» у підготовці до проведення
урочистих заходів на території Личаківського цвинтаря у 2022 році:
- День Соборності України - урочисті заходи на Полях Почесних поховань

№67 і №76;
- День пам’яті полеглих у бою під Крутами- урочисті заходи на полі №9 і Полі

Почесних поховань №67;
- День Героїв Небесної Сотні – вшанування Героїв Небесної Сотні на Полі

Почесних Поховань №67;
- День Героїв – урочисті заходи на Полях Почесних поховань №67, №76,

№86а;
- Вшанування пам’яті Івана Франка – урочисті заходи на полі №4;
- День Незалежності України – урочисті заходи на Полях Почесних Поховань

№67, №76,№86а;
- День Захисника України – урочисті заходи на Меморіалі воїнів УПА, Полях

Почесних поховань №67,№76,№86а;
- День Гідності і Свободи - вшанування Героїв Небесної Сотні на Полі

Почесних Поховань №67;
- День Збройних Сил України – урочисті заходи на Полях Почесних Поховань

№67 і №76;
- Панахиди на могилах відомих особистостей;
- Вшанування пам’яті полеглих захисників України – панахиди на Полі

Почесних Поховань №76,№86а (щомісяця);
- інші пам’ятні заходи.

Встановлений надгробок на 
могилі Срібного Ф. поле 43



В рамках співпраці з Родовим союзом Дідушицьких гербу Сас
на території музею «Личаківський цвинтар» відреставровано:
Надгробок Клаудії Дідушицької з Невлінів Мазаракі (поле 72);
Надгробок Едмунда Дідушицького (поле 2, в процесі реставрації)



В рамках українсько-польського проєкту «Збереження спільної культурної спадщини» у співпраці з
Інститутом «Полоніка» на території музею «Личаківський цвинтар» у 2022 році відреставровано 13
надгробків:

1.Надгробок Белзи Владислава(1847-1913) – поета,літературознавця,культурно-освітнього діяча (поле1,
ск.К.Пайздерська-Малачинська);
2.Надгробок Голембської з Шиц Амалії – поховання 1825 р. (поле 10, ск.Антон Шімзер);
3.Надгробок Вартанович Розалії – поховання 1799 р.(поле 10, ск. Гартман Вітвер);
4.Надгробок Смідовіча Здіслава – промисловця (поле 57, ск. Юзеф Стажинський);
5.Надгробок Левицького Феодора(1816-1878) – радника греміальної консисторії, декана і пароха (поле 19);
6.Надгробок Шеленберга Артура (1861-1908) – банкіра, купця, заступника керівника євангелістської громади
(поле 57, ск. Григорій Кузневич);
7.Каплиця родини Дунін-Борковських (1812 р., поле 6);
8.Гробниця родини Гжендзєльских (поле 1, ск. З.Курчинський), в якій похований Гжендзєльскі Владислав –
правник,політичний діяч;
9. Гробниця родини Лопушанських (поле 69), в якій похований Лопушанський Ян- міністр громадських робіт,
ректор Львівської Політехніки;
10.Гробниця родини Матакєвіч (поле 71), в якій похований Матакєвіч Максиміліан – ректор Львівської
Політехніки, міністр громадських робіт;
11.Гробниця родини Мощинських (поле 11), в якій похований Мощинський Ян- правник, міністр пошти і
телеграфу;
12. Гробниця родини Носовіч (поле 70), в якій похований Носовіч Анджей – інженер, міністр залізниць;
13. Надгробок на похованні ордену Сестер Милосердя (поле 9).



Надгробок Белзи Владислава(1847-1913) – поета, літературознавця,
культурно-освітнього діяча (поле1, ск.К.Пайздерська-Малачинська)



Надгробок Голембської з Шиц Амалії –
поховання 1825 р. (поле 10, ск.Антон Шімзер);



Гробниця родини Лопушанських (поле 69), в якій 
похований Лопушанський Ян- міністр 
громадських робіт, ректор Львівської Політехніки



Надгробок на похованні ордену Сестер Милосердя 
(поле 9).

Надгробок Даніеля Богдановіча поле 12



Каплиця родини Дунін-Борковських (1812 р., поле 6);



Дякуємо за увагу!
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