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ПІДСУМКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК СТАРОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА ЯК УСПІШНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО УКРАЇНСЬКОГО 
МІСТА» 14. – 15. 11. 2011 ЛЬВІВ, УКРАЇНА

REVIEW OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

“THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE OLD CITY OF LVIV AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT  
FOR URBAN SUSTAINABILITY” 14.-15.11.2011 IN LVIV, UKRAINE



ПЕРЕДМОВА

Документ, який Ви тримаєте у руках – це короткий підсумок дводенної конференції «Інтегрований розвиток 
старої частини Львова як успішна модель сталого українського міста», що відбувалась в листопаді 2011 року 
у Львові. Конференцію організував спільний українсько-німецький  проект «Комунальний розвиток та онов-
лення старої частини міста Львова», що втілюється спільно Львівською міською радою та Німецьким товари-
ством міжнародної співпраці GIZ. 

Концепції інтегрованого розвитку зарекомендували себе на міжнародному рівні як вдалий інструмент для 
досягнення сталого та результативного розвитку міст, який включає в себе залучення зацікавлених сторін та 
громадськості . Такі концепції розробляються в тісній співпраці з місцевим населенням та включають в себе 
міждисциплінарний аналіз потенціалів та дефіцитів в міському середовищі, а також визначають заходи та 
проекти, що необхідні для сталого розвитку міста в цілому та його частин зокрема.

Впродовж останніх півтора року, Львівська міська рада працювала разом з місцевими зацікавленими сторо-
нами над створенням Інтегрованої концепції розвитку (ІКР) для історичної частини міста,  яку депутати львів-
ської міської ради затвердили в 2011 році. Перші проекти вже знаходяться на стадії реалізації.

Метою міжнародної конференції була презентація ІКР зацікавленим містам, зосереджуючись на ї ї перевагах 
для міста, процесі розробки, а також на можливостях втілення. Крім того ціллю конференції було проінфор-
мувати національні та міжнародні донорські організації  про конкретні проекти оновлення міста у Львові для 
започаткування співпраці та  отримання фінансування, а також для підтримки комунікації в сфері інтегро-
ваного розвитку міста між політичною верхівкою та експертами. Представники українських та міжнародних 
організацій мали можливість надати інформацію про свої діючі та заплановані програми фінансування учас-
никам конференції та підкреслити переваги інтегрованого підходу до розвитку з метою залучення коштів в 
українських містах. 

В ході конференції відбулася інтенсивна дискусія, де представникам муніципалітетів  надавалась можливість 
обміну професійним досвідом одне з одним  та з міжнародними експертами. Адже користуючись своїм досвідом 
та передаючи найкращі ідеї іншим містам  можна досягнути справжнього успіху в розвитку українських міст.

В дводенній конференції взяли участь представники з 40 українських міст, включаючи міських голів, які разом 
з українськими та міжнародними експертами ділились своїм досвідом щодо інтегрованого розвитку міста. 
140 учасників конференції дуже позитивно відгукнулись про самі презентації, обговорення питань та зроби-
ли вагомий вклад в хід дискусії.

Наступні конференції передбачатимуть підсилення співпраці між містами та сприяння створенню національ-
ної стратегії розвитку українських міст.

Ми хочемо подякувати всім учасникам конференції та надіємось на успішну співпрацю в майбутньому 

Організатори



PREFACE

The following document gives a brief summary of the two day international conference held in November 2011 in 
Lviv on the topic of „The Integrated Development of the Old City of Lviv as an Effective Instrument for Urban Sustain-
ability“. The conference was organized by the Ukrainian-German cooperation project “Municipal Development and 
Rehabilitation of the Old City of Lviv” implemented by the City of Lviv and the GIZ. 

Integrated urban development concepts have proven themselves internationally to be an appropriate instrument for 
the sustainable, participatory and results-oriented development of cities or districts. These concepts are developed 
in close cooperation with the local population, and provide cross-sectoral analyses of urban potentials and deficits, 
and definitions of the measures and projects needed for the sustainable development of a city or parts of it.

Over the past one and a half years, Lviv’s city administration has worked with local stakeholders on an Integrated 
Development Concept (IDC) for its historical town, and this was formally approved by the City Council in 2011. The 
first projects are now being implemented.

The international conference was held with the aim to present the IDC to interested cities with the focal point on 
advantages of such a concept, its formulation process as well as the implementation possibilities. Furthermore, the 
conference aimed to inform and raise awareness on Lviv̀ s city renewal projects among national and international 
donors to establish midterm cooperation and funding, and to strengthen the exchange in the field of integrated city 
development between political decision makers and experts.  Representatives of national and international organi-
zations had the opportunity to inform conference participants of their current and planned funding and financing 
programmes and to emphasize the advantage of the integrated development approach with regard to raising funds 
for Ukrainian cities. 

Intensive discussions were held in the course of the conference giving the representatives of Ukrainian communes 
an opportunity to engage in direct professional exchange with each other and with invited international experts. 
Profiting from experiences made and sharing best practices with other cities is a key to success for the transition of 
the Ukrainian cities.

The two-day conference was attended by representatives including mayors from 40 Ukrainian cities, and together 
with national and international experts, they shared experiences in the field of integrated urban development. The 
140 participants responded very positively to the presentations, raised various relevant questions and made impor-
tant contributions to the discussions. 

Follow-up conferences are envisaged to strengthen cooperation between cities and to promote the establishment 
of a national city development strategy.

We would like to thank all who took part and look forward to successful future cooperation, 
The organizers 
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БУЛИ ПРИСУТНІ ПРЕДСТАВНИКИ НАСТУПНИХ МІСТ: 

Белз, Берегове, Берлін, Бєлград, Бібрка, Броди, Буськ, Варшава, Вінниця, Ганновер, Дніпропетровськ, Дрого-
бич, Ешборн, Євпаторія, Житомир, Жовква, Золочів, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Київ, Луцьк, 
Львів, Ляйпциг, Миколаїв, Одеса, Рівне, Рогатин, Самбір, Сібіу, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, 
Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці

КІЛЬКА ВІДГУКІВ УЧАСНИКІВ:

“Цікавою є співпраця із німецькими партнерами: ролі, глибина втручання, програми тощо. Завдяки такому 
формату співпраці можливим є приведення в належний стан вуличного середовища.”

“Співпраця може бути більш продуктивною, якщо створити платформу для співпраці під егідою певної орга-
нізації співробітництва або групи таких організацій. Місто Київ із задоволенням надасть технічну допомогу, 
приміщення тощо.” 

Андрій Вавриш, Київ

“Конференція була діловою, інформативно насиченою, з перспективами на майбутнє для міст-учасників. 
Сподобалась теза про те, що для успішної роботи насамперед потрібна політична воля міського голови, яка 
на практиці продемонстрована у Львові.”

Про майбутню співпрацю з іншими містами: “Ми плануємо обмін досвідом з колегами з Управління столично-
го консерватора Варшави в Одесі навесні 2012 року. Хочемо обговорити проект Закону України “Про націо-
нальну культурну спадщину” на з’їзді Спілки архітекторів України в грудні 2011 року, а також підписати дого-
вір про співпрацю з Фондом Ромуальдо Дель Бьянко (Флоренція).” 

Володимир Мещеряков, Одеса

“Важливими на конференції були особисті контакти та знайомство з програмами, що існують в галузі місько-
го розвитку. ”

“Для майбутньої співпраці слід залучати Асоціацію міст України. Важливо утворити окрему тему охорони 
культурної спадщини у форматі голів історичних міст.”

Ігор Панчишин, Івано-Франківськ

“Особливо цікаво було дізнатися про реставраційні роботи, благоустрій львівських двориків та порядок розмі-
щення вивісок.”

Сергій Чечельницький, Харків

4  

ВІДГУКИ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

VOICES OF THE CONFERENCE



REPRESENTATIVES FROM THE FOLLOWING CITIES WERE PRESENT:  

Belgrad, Belz, Berehove, Berlin, Bibrka, Brody, Busk, Cherkasy, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Drohobych, Eschborn, 
Evpatoria, Hannover, Ivano-Frankivsk, Kamianets-Podilskyy, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyy, Kiev, Leipzig, Luzk, 
Lviv, Mykolaiv, Odesa, Rivne, Rohatyn, Sambir, Sibiu, Stryy, Sumy, Ternopil, Uman, Uzhhorod, Vinnytsia, Warsaw, 
Zhovkva, Zhytomyr, Zolochiv

SOME COMMENTS FROM PARTICIPANTS:

“The cooperation with the German colleagues is very interesting: roles, depth of intervention, programs etc. Due to 
such a format of cooperation, the public space can be improved.” 

 “The cooperation could be even more productive if there would be a platform for common collaboration under the 
auspices of cooperation organization or group of agencies. The City of Kiev would be pleased to provide technical 
assistance and facilities, etc.” 

Andriy Vavrysh, Kiew

“The conference was very practical, informative and very full of content, with good perspectives for participating 
cities. The most important statement was that for successful work we first of all need the political will of the city 
mayor, as demonstrated in Lviv.”

About future cooperation with other cities: “We plan to exchange experience with colleagues from the urban conser-
vation department of Warsaw in Odessa in spring 2012. We want to discuss the Ukrainian law with regard to cultural 
heritage” at the Union of Ukrainian Architects congress in December 2011. We also want to sign an agreement about 
the cooperation with the Romualdo del Bianco Foundation (Florence).”

Volodymyr Meshcheriakov, Odesa

“One of the most important things at the conference was personal contact and the exchange of knowledge about 
programs that exist in the field of urban development.”

“Future cooperation should involve the City Association of Ukraine. It is important to establish a special group for the 
preservation of cultural heritage, which should be made up of mayors of historical cities.”

Igor Panchyshyn, Ivano Frankivsk

“It was especially interesting to learn about the renovation work, courtyard design improvement and the guidelines 
for advertisements and shop signage.” 

Serhij Chechelnyckyj, Kharkiv
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

THE CONFERENCE PROGRAMME

1. Вступ до Інтегрованої концепції розвитку (ІКР)    
    Introduction of IDC

2. Екскурсія по місту - огляд обраних місць проектів    
    Exploring Selected Project Locations

3. Приклади закордонної практики       
    International Best Practices

4. Презентація донорський організацій    
    Donor Presentations
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1. ВІДКРИТТЯ ТА ВСТУП ДО 
“ІНТЕГРОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА” 
(ІКР)

Понеділок, 14.11.2011, 10:00 - 12:45

1. OPENING AND INTRODUCTION OF 
THE “INTEGRATED DEVELOPMENT 
CONCEPT FOR THE HISTORICAL INNER 
CITY OF LVIV” (IDC)

Monday, 14.11.2011, 10:00 - 12:45

10:00 - 10:30

ВСТУПНЕ СЛОВО: ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК 
МІСТА – КЛЮЧ ДО УСПІХУ 

Уве Бодеманн, Керівник децернату з питань плану-
вання, розвитку міста та інфраструктури м. Ганновер, 
Німеччина 

Міста, у яких  сьогодні мешкає більшість населен-
ня планети, змушені долати значні виклики. Глоба-
лізація ринків праці, демографічні зміни та міграція 
із структурно слабких регіонів – це лише невеликий 
список проблем, з якими доведеться боротися впро-
довж наступних десятиліть. Відтак в основу міського 
розвитку слід покласти інтегровану концепцію, що 
враховує не лише фізичний вимір існування міста, 
але і його економічний та соціальний виміри. Важли-
вим є активне залучення громади до процесу плану-
вання і прийняття рішень, які стосуються їхнього 
життєвого середовища. 

KEYNOTE ADDRESS: INTEGRATED URBAN 
DEVELOPMENT – THE KEY TO SUCCESS

Uwe Bodemann, Chief Executive, Responsible for 
Planning, Urban Development and Infrastructure in the 
City of Hanover, Germany 

Cities, where most of the world’s population live, are 
facing major challenges. The globalization of labour 
markets, demographic changes and migration from 
structurally weak regions are only a few of the issues 
that need to be dealt with in the coming decades. It is 
therefore necessary for urban development to be based 
on an integrated approach that takes into account not 
only the physical, but also the economic and social 
dimensions. It is vitally important for citizens to be 
actively involved in the planning and decision-making 
processes that shape their living environment. 

Andriy Sadovyy, Mayor of the City of Lviv

Iris Gleichmann, GIZ

Uwe Bodemann



8   _ програма конференції - вступ до ІКР

10:30 - 10:50

ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДЛЯ 
СТАРОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА (ІКР):
ПОЛІТИЧНІ ЦІЛІ  

Василь Косів, Заступник міського голови 
м. Львова з гуманітарних питань 

Мета Інтегрованої концепції розвитку (ІКР) – інтегру-
вати відродження історичного середмістя у загаль-
ну стратегію розвитку міста. ІКР враховує всі важливі 
питання і передбачає залучення усіх муніципальних 
відділів, зацікавлених сторін та мешканців до розроб-
ки та реалізації запланованих кроків. Відтак, концеп-
цію створено за підтримки місцевих спеціалістів на 
експертних круглих столах. На сесії Львівської місь-
кої ради у квітні 2011 року було прийнято ухвалу про 
реалізацію ІКР. З того часу регулярно засідає міждис-
циплінарна і міжустановча робоча група, яка здій-
снює нагляд над реалізацією концепції.

THE AIMS OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT 
CONCEPT FOR LVIV (IDC) AND ITS 
IMPLEMENTATION

Vasyl Kosiv, Vice Mayor of Lviv, Responsible for 
Humanitarian Issues

The aim of the IDC is to incorporate the regeneration of 
Lviv̀ s historical inner city within the development strat-
egy of the city as a whole. The IDC takes all relevant 
issues into account, and involves all municipal depart-
ments, major stakeholders and residents in the develop-
ment and implementation of the planning process. The 
concept was developed with the support of local actors 
and specialists convened in expert roundtables. The IDC 
was formally adopted by the City Council in April 2011, 
and since then an inter-disciplinary and inter-depart-
mental working group meets regularly to oversee the 
concept’s implementation.

10:50 - 11:10

ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДЛЯ 
СТАРОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА (ІКР): 
КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛЬВОВА

Олександр Кобзарев, в.о. голови правління інститу-
ту міста м. Львова

Головне завдання Стратегії Розвитку м. Львова 
полягає у тому, аби створити уніфіковане бачення 
міста, що представляє мешканцям, інвесторам, 
підприємцям, муніципальним департаментам та 
неурядовим організаціям його цілісну ідентичність. 
З огляду на непередбачуваність зовнішніх чинників, 
стратегія дозволяє краще врівноважувати майбутні 
програми та бюджети. Розробку Стратегії було 
поділено на три етапи: спочатку сформульовано 
загальне бачення Львова у 2025 році; далі визначено 
пріоритети розвитку; третім кроком було включення 
в стратегію вже існуючих програм і концепцій. 
Відбулося понад 16 публічних обговорень. Крім 
цього, провадилися наради із двома десятками 
закордонних організацій.

A DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE CITY OF LVIV

Olexandr Kobzarev, Head of the Lviv City Institute

The main objective of the Development Strategy for Lviv 
is to create a unified vision of the city that provides inhab-
itants, investors, entrepreneurs, municipal departments 
and NGOs with a coherent identity of the city. Bearing in 
mind the unpredictability of external factors, the strat-
egy also enables a better balance to be made between 
intended programmes and budgets. The Strategy for the 
City of Lviv was developed in three stages: an overall 
vision for Lviv in the year 2025 was formulated; develop-
ment priorities were defined; and existing programmes 
and concepts were incorporated. There were over 16 
public discussions and some 20 foreign organizations 
were consulted.

Vasyl Kosiv

Olexander Kobzarev
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12:15 - 12:45

ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
ІСТОРИЧНОЇ  ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА: 
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ

Христина Пак, заступник начальника управлін-
ня економіки департаменту економічної політики м. 
Львова

Оскільки при створенні бюджету можна застосовува-
ти лише 26 відсотків від прямих податків, які збирає 
місто, а додаткового фінансування від держави на 
збереження культурної спадщини міста не надхо-
дить, то громадські кошти слід використовувати 
ефективно. ІКР допомагає службовцям, які прийма-
ють адміністративні рішення здійснювати ефектив-
ний розподіл наявних коштів. Крім цього ІКР надає 
прозорий підсумок муніципального планування і 
проектів, а також визначає довготривалі перспек-
тиви розвитку; а отже є підставою для отримання 
державного і міжнародного фінансування.  

IMPLEMENTATION OF THE IDC

Christina Pak, Deputy Head of the City of Lviv́ s 
Department of Economic Policy 

Because only 26% of the direct taxes collected by the 
City can be used in budgetary planning and no additional 
national funding is currently available for the preserva-
tion of the city’s cultural heritage, public funds must be 
used efficiently. The IDC is important for helping admin-
istrative decision-makers allocate available funds effec-
tively, and because it provides a transparent overview of 
municipal planning and projects, and defines long-term 
development prospects, it also functions as a basis for 
acquiring national and international funding.

11:30 - 12:15

ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
ІСТОРИЧНОЇ  ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА: 
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ

Лілія Онищенко-Швець, Голова управління охоро-
ни історичного середовища міста Львова

Важливу роль у розробці ІКР відіграла участь громад-
ськості у процесі планування. Після оголошення 
прийому проектів та пропозицій до нас надійшло 
понад 250 анкет. Всі ці проекти ми представили і обго-
ворили на громадському форумі. Ми склали рейтинг 
проектів за їх значенням та важливістю для міста, 
після чого міждисциплінарна робоча група постано-
вила включити 167 із цих проектів у ІКР.
ІКР охоплює важливу інформацію щодо міста Львова,  
та аналізує сучасне становище історичного середмістя 
Львова. ІКР описує проблеми, встановлює цілі і визна-
чає конкретні заходи, необхідні для її реалізації.

INVOLVEMENT OF CITIZENS – THE STRUCTURE 
AND CONTENTS OF THE IDC

Lilia Onyshchenko-Shvets, Head of the Heritage 
Department of  the City of Lviv

An important step in setting up the IDC was public 
involvement in the planning process. After a call for 
projects and proposals, more than 250 were received, 
and presented and discussed at a public event. Their 
relative importance was ranked. An interdisciplinary 
working group then decided to include 167 of these 
projects in the IDC.
The IDC presents a summary of important informa-
tion about the city of Lviv and the current situation 
in the historical inner city of Lviv. The IDC describes 
the challenges, establishes targets and identifies the 
concrete measures required for its implementation. 

Lilia Onyshchenko-Shvets

Christina Pak



10   _ програма конференції - ознайомлення з обраними проектами 

Покращення житлових умов: впорядкуван-
ня внутрішніх подвір’їв // Improvement of the 
neighbourhood by upgrading common courtyards 

Міський дизайн – вуличні меблі // 
Urban design – street furniture

Покращення і розвиток громадського 
простору // Upgrading and designing of 
public space

Кліматично стала мобільність  
// Climate friendly and sustainable 
mobility

Розвиток туризму //  
Promotion of tourism

Збереження культурної спадщини // 
Preservation of the cultural heritage  

2. ЕКСКУРСІЯ ПО МІСТУ - ОГЛЯД 
ОБРАНИХ МІСЦЬ ПРОЕКТІВ

З метою показати масштаб заходів обрано шість 
різних місць з низкою проектів, які знаходять-
ся на стадії реалізації, або заплановані. Учасники 
конференції і всі зацікавлені були запрошені до 
участі у екскурсії вищезгаданими проектами, під 
час якої вони змогли на власні очі побачити існую-
чі проблеми і можливі шляхи їх розв’язання.

Кожну із шести обраних тем було презентова-
но по-різному –  від виставки плакатів до відвід-
ин місця проведення тренінгу, від інсталяцій 
до вистави театру. Ціллю екскурсії було поділи-
тися хорошим досвідом, ідеями та проблема-
ми, а також показати, що незадовільна ситуація 
може бути поліпшена, іноді відносно простими 
заходами.

2. CITY TOUR - EXPLORING SELECTED 
PROJECT LOCATIONS

Six different locations have been chosen to provide 
an overview of the scope of ongoing or envisaged 
projects as examples for the measures being taken. 
Conference participants were invited to go on a 
guided tour of these locations and see at first hand 
the issues and problems, and how they could be 
resolved.  

The presentation methods of the six chosen topics 
varied from an poster exhibition, to a visit of an in situ 
training, from an installation, to a theatre play. The 
aim of the tour was to share good experiences, ideas 
and also challenges and to demonstrate that unsat-
isfactory situations can be improved, sometimes 
with relatively simple measures.
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ЗУПИНКА 1 _ ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР

Відкритий  громадський простір є важливим склад-
ником житлового простору міської громади і як такий 
відображає культуру,  характер та “імідж” міста. 
Для розвитку потенціалу відкритого громадського 
простору слід розвинути концепції, що надаються до 
застосування на рівні району і цілого міста. Розроб-
ка або перепланування відкритого громадського 
простору мусить враховувати низку різних мірку-
вань, але найважливіше – брати до уваги інтереси, 
ідеї і вимоги користувачів. Лише так можна запев-
нити, що простір приймуть його мешканці, що вони 
користуватимуться  і опікуватимуться ним. 

STATION 1 _ PUBLIC OPEN SPACES

Public open spaces are vital parts of an urban commu-
nity’s living environment, and they are representative of 
a city’s culture, character and “image”. In order to realize 
the potential of public open spaces, concepts need to be 
developed that can be applied at the neighbourhood and 
citywide levels. Designing or redesigning a public open 
space must allow for a range of various concerns, but 
what is crucial is that the interests, ideas and demands 
of its users are taken into account so that the space is 
accepted, appreciated, used and cared for.

Лілія Онищенко-Швець, начальник управління 
охорони історичного середовища Львівської міської 
ради, розповіла про важливість існування відкритого 
громадського простору у Львові та представила перший 
етап розробки загальної концепції відкритого простору для 
центральної частини міста. Було розказано про конкурси 
облаштування таких просторів, як міжнародно визнаний 
і ефективний інструмент для отримання нових ідей та 
перспектив.

Тема покращення відкритого громадського простору 
належить до ІКР і висвітлена у розділі “Громадський простір”. 
Проекти щодо облаштування площі Арсенальної, де 
відбувалася презентація, зазначені в ІКР під номерами 011 і 014.

Lilia Onyshchenko-Shvets, Head of the Heritage Department 
of  the City of Lviv, described the importance of public open 
spaces in the Lviv and presented the first stage of the development 
of an overall open space concept for the inner city. She talked 
about design competitions for such spaces as an internationally 
acknowledged and effective instrument for getting new ideas and 
perspectives.

The IDC includes the improvement of public open spaces in the 
section “Open Space” in which Arsenalna Square is listed under 
Project Numbers 011 and 014, and this is where the presentation 
was given.
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ЗУПИНКА 2 _ ВУЛИЧНІ МЕБЛІ

Важливим фактором для цінності і використан-
ня відкритих громадських місць є їхнє умеблюван-
ня – розташовані на них місця для сидіння, сміт-
ники, освітлення, знаки тощо. Ці так звані вуличні 
меблі формують ідентичність певного місця – а за 
умови успішного дизайну і планування, об’єднують 
громадян і доповнюють імідж міста. Вуличні меблі 
слід розглядати як один із складників ідентичності 
певної частини міста, але й цілого міста. Тому необ-
хідно розробити загальну концепцію, що врахо-
вує існуючий стан вуличних меблів і пропонує вста-
новлення нових елементів для того, щоб зробити 
відкритий простір в місті приємнішим і зручнішим у 
користуванні. 

STATION 2 _ STREET FURNITURE

Seating, trashcans, signage, lighting and greenery are 
essential to the amenity value of an open space. This 
so-called “street furniture” creates identity of place, and 
when it is well designed, it helps bring citizens together 
and upgrades the image of the city.

Street furniture should be considered carefully as part 
of the identity of a particular place and of the city as a 
whole. Therefore, an overall concept needs to be devel-
oped that assesses what is already there and considers 
which new items should be installed to make the city’s 
open spaces pleasant and more useable.

Олег Засадний, директор департаменту «Євро-2012» 
Львівської міської ради, ознайомив присутніх із концепцією, 
що використовує комплексний підхід до питань розміщення 
і дизайну вуличних меблів та спрямована на покращення 
іміджу міста та підвищення зручності користування 
громадським простором. Він також розповів про 
запровадження нової багатомовної системи ознакування, 
що на даний момент поширюється на цілу центральну 
частину міста. Щоб проілюструвати потенційні 
переваги добре продуманого дизайну вуличних меблів була 
організована виставка під відкритим небом за підтримки 
місцевого арт-кафе. 
Розробка концепції вуличних меблів входить до розділу 
“Громадський простір” ІКР під номером проекту 013.

Oleh Zasadnyi, Head of the City of Lviv’s Euro 2012 Office, 
introduced the concept of coordinated placement and design 
of street furniture, which aims to improve the city’s image and 
enhance the amenity value of its urban spaces. He also described 
the introduction of a new multi-language signage system, which 
is now in place throughout the city centre. 

To illustrate the potential benefits of well-designed street furniture, 
an open air exhibition was organized in cooperation with a local 
art café. 

The development of a street furniture concept is included in the 
IDC in the section “Open Space” under Project Number 013. 



ЗУПИНКА 3 _  
РЕСТАВРАЦІЯ – НАВЧАННЯ І КОНСУЛЬТАЦІЇ

Історичні споруди часто перебувають у поганому 
стані внаслідок десятиліть недбальства або пога-
ного утримання. Цей стан не лише загрожує їхньо-
му подальшому існуванню, але і знижує культурну 
цінність та ідентичність району чи міста, у якому вони 
розташовані. 

Часто бракує усвідомлення цінності цих будівель і 
фахового знання, необхідного для того, аби відре-
монтувати чи відновити їх у відповідності до їх стану 
та історичного періоду. Відтак, ремісникам слід 
запропонувати відповідне навчання, а власникам 
будівель слід надавати експертні консультації. Таким 
чином можна створити робочі місця, зберегти куль-
турну спадщину і підвищити привабливість міста 
для відвіду-вачів та інвесторів.

STATION 3 _  
TRAINING AND ADVICE ON RENOVATION

Historical buildings are often in a bad condition due 
to decades of neglect or poor maintenance. This not 
only threatens their survival, but it also threatens 
the cultural value and identity of the district or city in 
which they are located.

Awareness of the value of these buildings, and the 
knowledge and skills required to repair or restore them 
in a sensitive and historically appropriate way are often 
lacking. Hence, wherever possible, craftspeople should 
be offered suitable training and expert advice should be 
made available to building owners. In that way, jobs can 
be created, cultural heritage can be preserved and the 
city’s potential to attract visitors and investment can be 
enhanced.
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Крістоф Юнґганс, експерт GIZ з охорони архітектурної 
спадщини та реставрації, провів свою презентацію у 
приміщенні ліцею, де відбувався тренінг з реставрації. Він 
розповів про програму співфінансування реставраційних та 
ремонтних робіт у рамках проекту, а також можливість 
безкоштовного консультування тих власників житлових 
приміщень, котрі хочуть провести ремонт у своїх будинках. 
Було також презентовано нещодавно виданий довідник, 
що містить правила облаштування міста. Цей довідник є 
легкими для сприйняття інструкціями для муніципальних 
службовців та громадян про те, як правильно працювати 
із архітектурною спадщиною та історичними будівлями. 
Вище вказані теми входять до розділу “Культурна 
спадщина та житлове господарство” ІКР під номерами 
проектів 041, 005, 181.

Christoph Junghans, GIZ expert on heritage protection and 
restoration, gave a presentation in the school where restoration 
training courses are held. He described the project’s co-financing 
programme for restoration and renovation work, and its cost-free 
consultation service for building owners and tenants who want 
to carry out renovations to their buildings. He also introduced the 
project’s newly developed Design Guidelines, which is an easy to 
understand handbook for municipal employees and citizens on 
how to work with heritage protected buildings in an historically 
sensitive way. These topics are included in the IDC in the section 
“Cultural Heritage and Living” under Project Numbers 041, 005, 
181 and 247.



ЗУПИНКА 4 _ ПОДВІР’Я СТАРОЇ ЧАСТИНИ 
МІСТА

Подвір’я нерідко стають єдиним доступним для 
мешканців густо забудованого середмістя відкри-
тим простором. Дуже часто цей простір викорис-
товується не за призначенням і стає місцем парку-
вання, збергінання матеріалів або звалищем сміття, 
однак численні подвір’я мають добрий потенціал для 
розвитку. Нерідко простих втручань – наприклад, 
озеленення території, що покращує мікроклімат, або 
встановлення місць для сидіння, що спонукає до 
розслаблення і дає нагоду поспілкуватися із сусіда-
ми – достатньо аби перетворити подвір’я на зелені 
оази, ігрові майданчики чи місця зустрічі для сусідів.

STATION 4 _ COURTYARDS IN THE OLD CITY 

Courtyards are often the only open spaces immediate-
ly accessible to citizens living in a dense historical inner 
city. 

These courtyards are too often misused for parking 
cars, storing material or depositing garbage, but many 
have good potentials for development, and sometimes 
simple interventions, such as greenery that improves 
their microclimates, or seating that invites relaxation 
and a chance to talk with the neighbours, can transform 
them into green oases, play areas or neighbourhood 
meeting places. 

Such interventions not only improve the space, and 
if residents are involved in the upgrading, a sense of 
“ownership” can be encouraged so that residents identi-
fy with and take responsibility for the care and mainte-
nance of the common areas of the building they live in. 
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Raising awareness is a major issue for successful urban devel-
opment. In May 2011, the project “Municipal Development and 
Rehabilitation of the Old City of Lviv” carried out a city-wide aware-
ness-raising campaign, “Your City in Your Hands”. The campaign 
focused on the careful maintenance of facades, the problem of 
installing plastic windows in historical buildings in the old town, 
and the upgrading of courtyards. 

Iryna Maruniak, the Head of Lviv’s Halyzka District Adminis-
tration, discussed the topic of courtyards in detail. She described 
the current problems, and the importance and potentials of 
courtyards for the life in the inner city. About 40 courtyards were 
improved in 2010. These activities are to continue in 2012, and 
further involve citizens in the planning process.

Courtyards improvement is included in the IDC in the section 
“Cultural Heritage and Living” under Project Number 104.

Зростання обізнаності є важливим для успішного розвитку 
міста. У травні 2011 року проект «Муніципальний розвиток та 
оновлення старої частини міста Львова» провів загальноміську 
інформаційну кампанію «Твоє місто в твоїх руках”. Кампанія була 
спрямована на покращенні розуміння важливості ретельного 
догляду фасадів, проблеми встановлення пластикових вікон 
в історичних будівлях центральної частини міста, а також 
покращення внутрішніх дворів.

Спільно з Іриною Маруняк, головою Галицької районної 
адміністрації Львова, було детально обговорено тему 
внутрішніх дворів. Вона розповіла про поточні проблеми, а 
також важливість та потенціал дворів щодо покращення 
життя у центральній частині міста. Близько 40 дворів були 
оновлені в 2010 році. Ці заходи будуть продовжені в 2012 році з 
подальшим залученням мешканців до процесу планування.

Покращення внутрішніх дворів входить до розділу “Культурна 
спадщина та житлове господарство” ІКР під проектом №104.



ЗУПИНКА 5 _ НОВА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ТА 
ВЕЛОТРАНСПОРТ У ЛЬВОВІ

Українські міста перебувають під транспортним 
пресом: вулиці і площі заполонили приватні (старі 
і нові) автомобілі; автобуси і трамваї простоюють у 
заторах, припарковані машини блокують пішоходам 
рух на тротуарах, з року в рік зростає кількість ДТП. 
Найбільшою проблемою стало забруднення повітря і 
збільшення викидів CO2 в атмосферу.  

Крім нещодавно розробленої та вдосконаленої 
схеми руху громадського транспорту, Львів – це 
перше місто України, де існує універсальний підхід 
до розвитку велотранспорту. В результаті активного 
об’єднання різносторонніх зусиль будівництво вело-
сипедних шляхів у Львові проходить дуже швидко.

STATION 5 _ NEW TRANSPORT NETWORK AND 
CYCLING IN LVIV 

Ukrainian cities are under immense traffic pressure: 
Private cars – new and used ones – are flooding cities, 
buses and trams are stuck in traffic jams, parking cars 
are blocking sidewalks and accident rates are increas-
ing. Local emissions and increasing CO2-emissions are 
major concerns.

Besides the newly developed improved transport 
network for trams and new buslines, Lviv is using a 
systematic approach to develop cycling infrastructure 
and to improve the situation of cyclists in a comprehen-
sive way.
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Микола Жук, Начальник управління транспорту та 
зв’язку м. Львова

Олег Шмідт, радник міського голови з питань розвитку 
вело інфраструктури

Важливими для  Львова проектами, котрі активно 
впроваджувалися у 2011 році, стали проекти щодо оновлення 
громадського транспорту, транспортної та технічної 
інфраструктури. З цього приводу також було влаштовано 
перші велосипедні доріжки з відповідною інфраструктурою. 
Велику роль у покращенні мобільності на території 
проекту відіграло затвердження відповідних нормативних 
документів, що регулюють рух транспорту у місті. 
Проекти, пов’язані із розвитком вело-інфраструктури та 
вдосконаленням мобільності входять до розділу “Транспорт 
та технічна інфраструктура“ ІКР під номерами 118, 197 та 251.

Mykola Zhuk, Head of the City of Lviv’s Department of 
Transport and Infrastructure 

Oleg Shmidt, Adviser to the Mayor on the development of 
bicycle-friendly infrastructure

Among the major projects implemented by the City of Lviv during 
2011 were technical infrastructure renewals, and public transport 
and urban mobility improvements. Regarding this, the city built 
its first bicycle lanes and the related infrastructure. An impor-
tant aspect of improving mobility was the approval of regulations 
governing the movement of traffic in the city. The development 
and improvement of mobility and bicycle-friendly infrastructure 
are included in the IDC in the section “Transport and technical 
infrastructure” under Project Numbers 118, 197 and 251.



ЗУПИНКА 6 _ ПІДЗЕМНЕ МІСТО

Системи підземних печер або тунелів будувалися у 
європейських містах у середньовіччі з метою схов-
ку або зберігання продуктів. З часом із цих систем 
постали величезні підземні міста, частина з яких 
існує і досі. Представники численних європейських 
міст обговорювали історичне значення підзем-
них міст і можливість відкриття доступу до них для 
туристів. У низці випадків, підземні міста відновлено 
і відкрито для загального доступу.

Підземні міста надаються до різного використання. 
У них можна розташовувати музеї і зали для прове-
дення різноманітних заходів, а також проводити 
екскурсії, мандрівки і “пригоди”. 

ОСВІТЛЕННЯ

Освітлення міського простору піднімає низку мірку-
вань з огляду на безпеку пішохідного і транспортно-
го руху, попередження злочинності, ефективне вико-
ристання коштів та енергії. Крім цього, владні органи 
багатьох міст усвідомили цінність добре розвине-
них освітлювальних систем для міст, як з огляду на 
їх зовнішній вигляд, так і на вигоди, що їх надають 
добре освітлені вулиці і громадський простір.

У низці європейських міст розроблено так звані 
“генеральні плани освітлення”, які використовують 
освітлення як інструмент соціального та економічно-
го розвитку. Ці плани визначають також гармонійне 
освітлення будівель з огляду на освітлення їхнього 
оточення. 

STATION 6 _ UNDERGROUND CITY

Underground caves and tunnel systems were often 
constructed in European cities during the Middle Ages to 
serve as refuges or for storage. Over time, some of these 
systems developed into vast underground cities, a few 
of which still survive. Many European cities have been 
discussing the historical importance of underground 
cities and how to make them accessible to tourists. 
A number of them have already been renovated and 
opened to the public. Underground cities offer a range of 
potential uses. They can accommodate museums and 
event spaces, and provide opportunities for exploration 
and “adventures”. 

ILLUMINATIOM

The lighting of urban space is a focus of concern with 
regard to pedestrian and traffic safety, crime prevention, 
cost effectiveness and energy efficiency. City adminis-
trations have in addition become aware of how well-
designed lighting systems can improve the attractive-
ness of their townscapes and the amenity value of their 
streets and pubic open spaces.

Some European cities have developed so-called “light-
ing master plans”, which use lighting as an instrument 
for social and economic development. These master 
plans also define how buildings should be illuminated 
so that their illumination harmonizes with the lighting of 
their surroundings. 

16   _ програма конференції - ознайомлення з обраними проектами 
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Останнім пунктом екскурсії стали підземелля церкви 
Преображення Господнього, де вистава театру тіней 
привернула увагу учасників до питань освітлення, підземель 
та сцени. Василь Косів, заступник міського голови 
Львова з гуманітарних питань розповів про процес 
розробки транскордонного туристичного маршруту 
підземними трасами Львова, Любліна та Жешува, що 
реалізується у рамках технічної та фінансової допомоги 
Європейського Союзу. Було також сказано про процес 
комплексної розробки концепції  освітлення центральної 
частини  міста, що вирішить проблему неякісної підсвітки 
та акцентує найважливіші  архітектурні пам’ятки. 
Щоб продемонструвати можливості та переваги було 
презентовано досвід інших європейських міст щодо 
зазначених питань.

На даний час фахівці займаються розробкою «Підземного 
міста», що повинне відкрити деякі підвали й підземні переходи 
для громадськості. Проект “Підземне місто”, а також 
розробка та реалізація концепції зовнішнього освітлення 
Львова входять до ІКР під номерами 017 у розділі “Туризм“ та 
012 у розділі “Громадський простір“ відповідно.

The final stopping place of the city tour was in the underground 
vaults of a church, where a performance by a shadow theatre 
troupe attuned participants to the topics of light, the subterranean 
and spectacle. Vasyl Kosiv, Lviv’s Vice Mayor for Humanitar-
ian Affairs, described the development of a cross-border under-
ground tourist route beneath the city centres of Lviv, Lublin and 
Rzeszów, which is being implemented with technical and financial 
support from the European Union. He also spoke about the devel-
opment of a lighting concept for the city centre, which is aimed 
to provide well-designed street lighting and illuminate important 
architectural monuments. Examples from other European cities 
were shown to illustrate possibilities and benefits.

The City of Lviv is currently developing an “Underground City” 
project, which is to open certain cellars and underground passag-
es to the public. This project is included in the IDC in the “Tourism” 
section under Project Number 017. The lighting concept is included 
in the IDC’s “Open Space” section under Project Number 012. 
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3. ПРИКЛАДИ ЗАКОРДОННОЇ 
ПРАКТИКИ

Вівторок, 15.11.2011, 10:00 - 11:30

3. INTERNATIONAL BEST PRACTICE

Tuesday, 15.11.2011, 9:30 - 11:30

9:30 - 10:15

ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
В НІМЕЧЧИНІ

Др. Олівер Вайгль, Федеральне міністерство  тран-
спорту, будівництва і міського розвитку  Німеччини

Розвиток міста у Німеччині змушений боротися з 
різноманітними труднощами, такими як вплив демо-
графічних змін на спільноти і міста, питання соці-
альної однорідності, зміна клімату та глобалізація. 
Реакцією німецького уряду на “Ляйпцизьку хартію 
сталого розвитку європейських міст,” що його у 2007 
році прийняла Рада Міністрів ЄС для розвитку спіль-
ної стратегії сталого розвитку міст, стала «Націо-
нальна політика розвитку міст» (NUP). Мета NUP 
– підтримувати сталий розвиток міст; а також погли-
блювати участь громадян у питаннях міського розви-
тку, і заохочувати міжустановчу співпрацю.

CAPITALISING OPPORTUNITIES: THE NATIONAL 
URBAN DEVELOPMENT POLICY IN GERMANY

Dr. Oliver Weigel, German Federal Ministry of 
Transport, Building and Urban Development, Berlin, 
Germany

The challenges of urban development in Germany are 
diverse and include issues such as demographic change, 
social cohesion, climate change and globalization. In 
response to the “Leipzig Charter on Sustainable Europe-
an Cities”, which the EU Council of Ministers adopted 
in 2007 the German government initiated a “National 
Urban Development Policy” (NUP). The purpose of the 
NUP is to support the sustainable urban development, 
to activate citizens to become more involved in urban 
development and to encourage inter-departmental 
cooperation.

10:15 - 11:00

ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТА В 
СІБІУ ТА ТІМІШОАРІ, РУМУНІЯ 

Міхаель Енґель, Керівник фонду HERITAS
м. Сібіу  / Румунія

Румунські міста Сібіу і Тімішоара стикаються із схожими 
проблемами. Після падіння соціалістичного режиму у 
1989 – 1990 роках, тут різко зросло безробіття, багато 
будинків залишилися порожніми, а стан багатьох 
будівель і громадських місць був занедбаним. Постала 
нагальна потреба переосмислення підходу до розвит-
ку міст. У рамках технічного співробітництва між уряда-
ми Румунії та Німеччини було створено генеральні плани 
та інструменти планування і моніторингу. До них належа-
ли тренінги, збереження архітектурної спадщини, 
покращення громадського простору та програм з 
підвищення рівня свідомості мешканців. Надана 
підтримка з модернізації систем управління транспор-
том, місцевій економіці, сферам культури та туризму.

INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT IN SIBIU 
AND TIMISOARA, ROMANIA

Michael Engel, Director of HERITAS Foundation Sibiu, 
Romania

The cities of Sibiu and Timisoara face similar challeng-
es. After the fall of the socialist regime in 1989/90, there 
were high levels of unemployment, high inner city property 
vacancy rates and the maintenance of buildings and public 
spaces was neglected: a rethinking of the prevailing urban 
development approach was called for. Within the frame-
work of Romanian-German technical cooperation, master 
plans, planning and monitoring instruments were devel-
oped. Measures included training and educational courses, 
the conservation of heritage landmarks, the refurbishment 
of public open spaces and awareness raising programmes 
to encourage citizen participation. Support was also given 
for upgrading traffic management systems, the local 
economy, cultural activities and tourism.
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11:00 - 11:30

ВДАЛИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МІСТА В 
ВАРШАВІ, ПОЛЬЩА  

Ева Неканда-Трепка, Керівник управління охорони 
пам’яток архітектури у м. Варшава, Польща

Історичний центр Варшави є винятковим прикла-
дом всеохоплюючої відбудови міста, що потерпі-
ло навмисне і цілковите знищення. З метою збере-
ження історичної спадщини Варшави для майбутніх 
поколінь було розроблено план розвитку міста до 
2020 року. Метою плану є визначення завдань для 
установ, що відповідають за управління історичним 
центром Варшави, і залучення якомога більшої кіль-
кості партнерів до його виконання. План розвитку 
визначає дванадцять напрямків і детально описує 
їх короткотривалі цілі, строки виконання, методи 
фінансування, потенційних партнерів, тощо.

SUCCESSFUL APPROACHES TO URBAN 
DEVELOPMENT IN WARSAW, POLAND

Ewa Nekanda-Trepka, Head of the Heritage Protection 
Department Warsaw, Poland

The historical centre of Warsaw is an exception-
al example of the comprehensive reconstruction of a 
city that had been deliberately and totally destroyed. To 
preserve Warsaw ś heritage for future generations, a 
management plan for the city up to the year 2020 was 
developed. The aim of the plan is to define the tasks 
of those entities responsible for the management of 
the historical centre of Warsaw, and the inclusion of 
as large a number of partners as possible in its execu-
tion. The management plan identifies twelve objectives 
and describes them in detail in terms of performance 
targets, timelines, methods of financing, potential 
partners etc.

Oliver Weigel

Michael Engel

Ewa Nekanda-Trepka



20   _ програма конференції - презентація донорських організацій 

4. ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОНОРСЬКИХ   
ОРГАНІЗАЦІЙ

Вівторок, 15.11.2011, 12:00 - 13:00

4. DONOR PRESENTATIONS

Tuesday, 15.11.2011, 12:00 - 13:00

12:00 - 12:15

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ДОБРОСУСІДСТВА

Ольга Парасоцька / Василь Хім’як, Львів, Україна

Програма транскордонної співпраці Польща-Біло-
русь-Україна Європейського Союзу здійснюється у 
прикордонному регіоні Польщі, Білорусі та України з 
2007 по 2013 роки. В рамках цієї програми надається 
підтримка різноманітним некомерційним проектам у 
регіоні, присвяченим підвищенню конкурентоспро-
можності, покращенню якості життя, а також кому-
нікації і співпраці між мешканцями.

Програму фінансує Європейська політика добро-
сусідства (ENPI) - програма, створена для зміцнен-
ня міжурядової співпраці і підтримки інтегрованого 
та сталого розвитку регіонів. Програма ENPI надає 
фінансову підтримку процесам соціоекономічного 
розвитку на національному та транснаціонально-
му рівнях, які можуть послужити прикладами для 
інших міст.

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY

Olga Parasozka / Vasyl Khimyak, Lviv, Ukraine

The EU’s “Cross-Border Cooperation Programme, 
Poland-Belarus-Ukraine” is being implemented in the 
border region of Poland-Belarus-Ukraine from 2007 
to 2013. Support is available for various non-commer-
cial projects in the region concerned with increas-
ing competitiveness, improving the quality of life and 
people-to-people cooperation.

The programme is financed by the EU’s “European Neigh-
bourhood and Partnership Instrument” (ENPI), which 
was set up to strengthen inter-governmental coopera-
tion and, among other things, to promote integrated and 
sustainable spatial development. The ENPI provides 
financial support for exemplary national and transna-
tional socio-economic development processes.

12:15 - 12:30

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН)

Ірина Галайко / Ігор Назар, Львів, Україна

ПРООН є глобальною мережею розвитку, що діє у 177 
країнах світу з метою підтримки громади для покра-
щення якості життя. Прикладом втілення принципу 
«розвитку на основі спільноти» є і робота в Україні, 
яка має за мету створити умови для довготривало-
го, сталого розвитку на місцевому рівні. В рамках 
ПРООН здійснюються понад 1 300 окремих проектів 
в Україні, присвячених відновленню освітніх установ, 
покращенню медичного догляду і доступу до питної 
води. 46% проектів фінансує ЄС, а 33% – установи 
місцевого і регіонального рівнів.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
(UNDP)

Iryna Halayko / Igor Nazar, Lviv, Ukraine

The UNDP is a global development network active in 177 
countries around the world to help people build a better 
life. Its “community-based development” approach is 
exemplified by its work in the Ukraine, which focuses 
on the development of long-term sustainable socio-
economic development at the local level. More than 
1,300 individual projects across Ukraine, including the 
renovation of educational facilities, the improvement 
of medical care and improved access to drinking water, 
are to be realized within the UNDP framework. 46% of 
the projects are to be financed by the European Union, 
and 33% by local and regional institutions.
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12:30 - 12:45

КРЕДИТНА УСТАНОВА ДЛЯ ВІДБУДОВИ (KfW)

Гайко Яннерманн , Директор KfW в Україні, Київ, 
Україна 

Банківська група KfW (німецький урядовий банк 
розвитку) діє в Україні з 1992 року. На кінець 2010 року, 
KfW надала 120 млн. євро на інвестиційні проекти від 
імені Федерального Міністерства Економічної Співп-
раці та Розвитку Німеччини. Підтримка групи зосе-
реджується в першу чергу на розвитку фінансового 
та енергетичного секторів, а також на захисті навко-
лишнього середовища. Крім цього, KfW займається 
покращенням соціальної, економічної та громадської 
інфраструктури в Україні, де (особливо у сільській 
місцевості) далі існує відчутний соціальний та еконо-
мічний дефіцит. Тут відчувається значна потреба у 
модернізації, а неефективна система роботи громад-
ських служб стоїть на заваді зниженню рівня біднос-
ті в країні.

KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KfW)

Heiko Jannermann, Director of KfW Office Ukraine, 
Kiew, Ukraine

The KfW Banking Group (a German government-
owned development bank) has been active in Ukraine 
since 1992. By the end of 2010, it provided a total of €120 
million for investment projects on behalf of the German 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Devel-
opment. Support is primarily focused on promoting 
the financial and energy sectors, and on environmen-
tal protection. In addition, the KfW functions to improve 
the social, economic and community infrastructure in 
Ukraine, where significant social and economic deficits 
persist, especially in rural areas. There is a consider-
able need for modernization and inadequate provision 
of public services to the population hinders effective 
poverty reduction.

12:45 - 13:00

НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) ҐмбХ

Айке Фатер , Ешборн, Німеччина

Німецьке товариство міжнародного співробітни-
цтва (GIZ) – німецька урядова організація, що діє у 
галузі міжнародної співпраці. Організація займаєть-
ся підтримкою сталого розвитку і освіти у понад 130 
країнах світу, а також допомагає німецькому урядові 
у сфері політики розвитку. Урбанізація у світі зростає 
дуже швидкими темпами і уряди країн світу визна-
ють можливості і виклики урбаністичного розви-
тку. Діяльність GIZ передбачає зокрема підтрим-
ку розробки і впровадження соціально важливих 
сталих рішень для міського розвитку, співпраці між 
урядовими організаціями, приватним сектором і 
представниками громадянського суспільства, а 
також розробки стратегії і політичних директив.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH

Eike Vater, Eschborn, Germany

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH is a German Government owned 
public-benefit organization working in the field of inter-
national cooperation. It promotes sustainable develop-
ment and education in more than 130 countries world-
wide, and supports the German Government in achieving 
its development policy goals. Urbanisation is increas-
ing at a dramatic rate, and governments are recognising 
the potentials and challenges of urban development. GIZ 
activities include supporting the design and implementa-
tion of socially inclusive and sustainable urban develop-
ment solutions, coordination between public bodies, the 
private sector and civil society, and the drafting of strate-
gies and policy guidelines.

 Olga Parasozka

Igor Nazar

Eike Vater
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ДЕКЛАРАЦІЯ НАМІРІВ

DECLARATION OF INTENT

Декларація намірів

Україна досі перебуває в процесі трансформації. 
Сучасне місто повинно реалізовувати багато склад-
них функцій. В сучасній ситуації в умовах ринкової 
економіки та демократії, головна відповідальність 
за розвиток міст і збереження їх історичної субстан-
ції лежить на органах місцевого самоврядування. 
Основним завданням міської влади є забезпечення 
комфортного проживання для мешканців.

Зважаючи на ці труднощі вже відбувся суттєвий 
прогрес, але ми лише на пів дорозі до сталих міст 
та досягнення рівномірного розвитку в містах та між 
ними.

Ми, що підписали цю декларацію, розуміємо, що 
лише спільні зусилля на всіх соціальних та держав-
них рівнях правління, зможуть забезпечити  успіш-
ний розвиток українських міст в майбутньому. 

Ми, що підписали цю декларацію, беручи до уваги 
взаємні зобов’язання та відповідальність одне перед 
одним, погоджуємося зайняти спільну позицію та 
працювати для майбутнього українських міст та їхніх 
мешканців.

Підписанням спільного меморандуму порозумін-
ня ми підтверджуємо готовність розпочати процес 
співпраці, залучаючи всіх необхідних учасників 
процесу. Спільний меморандум слугуватиме базою 
для державної політики розвитку міст в Україні. 

Таким чином ми, що підписали цю декларацію закли-
каємо найвище правління України активно долучи-
тись до цього процесу своїми знаннями та експери-
зою, для того щоб засади декларації відповідали 
реальним заходам на загaльнодержавному та місце-
вих рівнях.

Declaration of Intent

Ukraine is still in a phase of transition. Modern cities 
are expected to fulfil a lot of complex functions. In the 
present situation of market economy and democracy 
the self-governing bodies bear responsibility for urban 
development. The main task of the municipalities is 
keeping our cities safe, vibrant, socially inclusive and 
economically successful places and to preserve their 
cultural heritage for the coming generations. 

Considerable progress has already been made in this 
respect but we are only half-way down the path to 
making our cities sustainable and balancing the inequal-
ities within and between them.

The signatories of this declaration understand that only 
a joint effort at all levels of society and at all political 
levels of government will make the cities of Ukraine fit 
for the future.

The signatories of this declaration, keeping in mind 
their respective obligations and responsibilities, agree 
upon working towards a joint position with regards to 
the future of Ukrainian cities and the citizens who live 
in them. 

They are willing to embark on a process of coopera-
tion in drawing up a joint Memorandum of Understand-
ing that shall involve all relevant actors and serve as a 
foundation for urban policy in Ukraine.

The signatories of this declaration therefore invite 
the central government of Ukraine to take part in this 
process and to actively contribute its knowledge and 
expertise to connect the principles of the declaration 
with real projects at national and local levels.
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ДОДАТОК (НА ДИСКУ)

ATTACHMENT (ON THE CD)

Конференція:

Програма
Список учасників
Повні версії презентацій

Документи:

Інтегрована концепція розвитку центральної частини 
Львова (німецькою та українською мовою)

Резюме ІКР англійською

Довідник облаштування міста (німецькою та 
українською мовою)

Порядок розміщення вивісок у Львові (лише 
українською мовою)

Бренд-бук міста Львова (лише українською мовою)

Комплексна стратегія міста Львова (лише 
українською мовою)

Система туристичного знакування Львова 
(англійською та українською мовою)

Conference:

The Programme 
List of Participants
Full Versions of the Presentations 

Documents: 

Integrated Development Concept for the Old City of Lviv 
(German and Ukrainian only)

Summary of the IDC (English)

Design Guidelines for Lviv (German and Ukrainian only)

Advertisement Guidelines (Ukrainian only)

Brand Book of the City of Lviv (Ukrainian only)

The Strategy of the City of Lviv (Ukrainian only)

The Tourist Signage System in Lviv (English and 
Ukrainian)





Конференцію було організовано спільним 
українсько-німецьким  проектом «Муніципальний 
розвиток та оновлення старої частини міста Львова», 
який втілює Львівська міська рада разом з німецькою 
федеральною організацією «Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH».

Ціллю проекту є стале та  ефективне управління 
процесом оновлення міста у Львові.  Діяльність 
проекту зосереджена на підтримці міської влади в 
розробці інструментів оновлення міста, проведенні 
тренінгів місцевих ремісників,  залучення 
зацікавлених осіб та підвищення обізнаності 
населення. 

Перша фаза проекту розпочалася в червні 2009 та 
закінчиться в грудні 2012. Другу фазу передбачено 
на 2013-2015 р.р..

Більше інформації про проект можна отримати на 
електронній сторінці:

www.urban-project.lviv.ua

Опубліковано в січні 2012

The conference was organized by the Ukrainian-
German cooperation project “Municipal Development 
and Rehabilitation of the Old City of Lviv” directed by 
the City of Lviv in partnership with the German govern-
ment-owned organization, the “Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”.

The project aim is to direct the urban renewal of the old 
city of Lviv sustainable and efficiently. The project activi-
ties focus on the support of the municipality in the devel-
opment of instruments for urban regeneration, train-
ing of local craftsmen, stakeholder engagement and 
awareness raising. 

The first phase of the project began in June 2009 and is 
to end in December 2012. Second phase is foreseen for 
2013-2015.

For more information visit the project website at:

www.urban-project.lviv.ua

Published in January 2012


