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Львівська міська рада

Щодо ІАОП м. Львова

Міністерство культури та інформаційної політики України, діючи в межах 
повноважень, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини» і 
Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  16  жовтня 2019 року № 885, 
з урахуванням листа МКІП від 29.09.2020 № 11821/6.11.1 повторно звертається з вимогою 
прискорити розробку та погодження у визначеному порядку історико-архітектурного 
опорного плану м. Львова. 

Місто Львів занесене до Списку історичних населених місць України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878. 
Відповідно до статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
частини другої статті 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Порядку 
визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, 
обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318, 
в населених місцях, включених до Списку історичних населених місць України, 
розробляються історико-архітектурні опорні плани та визначаються історичні ареали. 
Історичний ареал є спеціально виділеною у населеному місці територією історико-
культурного значення, яка повинна фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудівних 
документах та розглядатися як специфічний об'єкт містобудівного проектування.

При цьому межі та режими використання історичних ареалів історичних 
населених місць, а також територій та буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО мають бути визначені відповідною науково-проектною документацією та 
затверджені центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну 
політику в сфері охорони культурної спадщини. 

Звертаємо увагу, що означені вимоги пам’яткоохоронного законодавства 
Львівською міською радою тривалий час ігноруються. За інформацією з відкритих 
джерел МКІП відомо, що проект історико-архітектурного опорного плану Львова був 
розроблений ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ ще у 2019 році.  З метою 
впорядкування будівельної діяльності на території міста, наполегливо просимо 
прискорити подання на розгляд МКІП означеної науково-проектної документації.
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