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ПРОГРАМА ТА УМОВИ 

Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну 
пропозицію сакральної споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої Богородиці 

Скоропослушниці у районі вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 
 

1. Загальні положення 
1.1. Програма та умови визначають порядок та умови проведення Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію сакральної 
споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у 
районі вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові (надалі – конкурс) 
відповідно до Порядку проведення архітектурних конкурсів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137. 

1.2. Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого комітету від 
22.02.2019 № 172 “Про оголошення та проведення Всеукраїнського відкритого 
архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію сакральної споруди 
(церкви) – Храму Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у районі вул. К. 
Левицького – вул. Пекарської у м. Львові“. 
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2. Замовник конкурсу 
2.1. Замовник конкурсу (надалі – Замовник) – Управління архітектури та урбаністики 

департаменту містобудування Львівської міської ради. 
2.2. Контакти Замовника конкурсу:  

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 404. 
+38 (032) 297-59-63 
dm_uau_lmr@ukr.net  
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-arkhitektury 

2.3. Замовник конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед 
його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному  обсязі умови 
та програму конкурсу. 

2.4. Замовник залучає до проведення конкурсу Релігійну громаду Української 
православної Церкви Київського патріархату парафії Ікони Пресвятої 
Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. Львова, постійного 
користувача земельної ділянки площею 0,1500 га на вул. К. Левицького 
(навпроти будинку № 67-а) з призначенням - для будівництва та 
обслуговування храму, з метою: 
- погодження Конкурсної документації; 
- делегувати представника в члени журі; 
- за потреби приймати участь в організаційних заходах пов’язаних з 

проведенням Конкурсу. 
2.5. Замовник залучає до проведення та організації конкурсу Львівську обласну 

організацію Національної спілки архітекторів України. 
 

 
3. Організатор конкурсу 

3.1. Організатор конкурсу (надалі – Організатор) – ПГО ЛОО НСАУ 
«АРХІТЕКТУРНИЙ КЛУБ» та фізична особа – підприємець Кардаш Мар’ян 
Богданович. 

3.2. Контакти ПГО ЛОО НСАУ «АРХІТЕКТУРНИЙ КЛУБ»:  
79008, м. Львів, вул. Підвальна, 4, Порохова Вежа, Будинок архітектора 
+38 (067) 39-84-783 
zuap@ukr.net  
http://zuap.org/  

3.3. Контакти ФОП Кардаш Мар’ян Богданович:  
+38 (067) 374 2008 
info@contest.com.ua  
http://www.contest.com.ua/  

3.4. Організатор конкурсу забезпечує: Підготовку інформації та оголошень, 
пов’язаних з проведенням конкурсу, для опублікування у періодичній пресі та у 
мережі Інтернет. Підготовку, тиражування та розсилку програми та умов 
конкурсу, а також відповідних вихідних даних. Формування допоміжних органів 
(журі, оргкомітету, громадських експертів) конкурсу. Запрошення до участі у 
конкурсі авторських колективів. Організацію реєстрації учасників, надання їм 
конкурсної документації та вихідних даних. Надання необхідних приміщень для 
організаційної роботи журі конкурсу, ради громадських експертів конкурсу, 
прийому конкурсних проектів та їх тимчасового зберігання.  

3.5. Офіційна сторінка Конкурсу:  
http://www.contest.com.ua/pomisnainlviv/  

 
 
 

mailto:dm_uau_lmr@ukr.net
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-arkhitektury
mailto:zuap@ukr.net
http://zuap.org/
mailto:info@contest.com.ua
http://www.contest.com.ua/
http://www.contest.com.ua/pomisnainlviv/
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4. Вид конкурсу 
4.1. Конкурс є Всеукраїнським відкритим конкурсом. Конкурс проводиться в один 

тур. 
 
5. Тема та мета конкурсу 

5.1. Тема конкурсу: Створення Храмового комплексу ПЦУ з церквою Ікони 
Пресвятої Богородиці Скоропослушниці по вул. К. Левицького ( напроти 
будинку №67а) у м. Львові як осередку духовного та соціального життя 
громади. 

5.2. Мета конкурсу: Визначити найкращу архітектурну проектну пропозицію 
української православної церкви – Храму Ікони Пресвятої Богородиці 
Скоропослушниці у районі вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові, з 
дотриманням канонів планувальної структури української православної церкви 
та з врахуванням існуючого середовища.  

 
6. Ділянка проектування 

Територія проектування розташовується у межах Личаківського району м. Львова 
на південний схід від Львівського середмістя. 

Ділянка, пропонована для проектування розташована в межах зони озеленених 
територій загального користування (зона Р-3) з північної сторони вул. 
К.Левицького. З півдня ділянка межує з будинком №67-а по вул. К. Левицького 
(гуртожиток №4 Ветеринарного університету); з півночі, заходу та сходу, 
ділянку оточують зелені насадження. На північ і схід від ділянки розташовані 
корпуси Львівського національного медичного університету ім. Данила 
Галицького; на схід будівлі інфекційної лікарні та житлові багатоповерхові 
будинки; на південь та захід– житлова та громадська забудова.  

Площа ділянки 0,1500 га (кадастровий номер 4610137200:04:001:0052) на вул. К. 
Левицького (навпроти будинку № 67-а), перебуває в постійному користуванні 
релігійної громади Української православної Церкви Київського патріархату 
парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. 
Львова, з призначенням для будівництва та обслуговування храму (код КВЦПЗ 
03.04 – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій). 

Ділянка, пропонована для будівництва храму – розташована в історичному ареалі 
міста. 

 
7. Завдання Конкурсу 

Основними концептуальними завданнями конкурсу є:  
- запропонувати унікальне та ергономічне, архітектурне та урбаністичне 

рішення храмового комплексу з елементами української ідентичності; 
- дотриманням канонів планувальної структури української православної 

церкви; 
- контекстуальний та композиційний підхід у проектуванні - максимально обачне 

вписування та одночасно акцентування храму в сформованому історичному 
ареалі з врахуванням ділянки проектування на пагорбі в зоні озеленених 
територій;  

Учасники мають комплексно підійти до вирішення цієї задачі та підкреслити 
унікальність ландшафту ділянки проектування. 

Завдання та вимоги до конкурсного проектування (Додаток 2) затверджуються 
Замовником. 
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8. Форма подачі конкурсних проектів 
8.1. Деталізація розробки.  
Стадія проектування: проектна пропозиція.  

8.2. Склад конкурсного проекту: 
Графічні матеріали – планшети, вертикальний формат А0 в електронному та 

друкованому вигляді. Текстові матеріали – пояснювальна записка в електронному та 
друкованому вигляді. 

Додаткові матеріали (за бажанням) – макет, відео, візуалізації. 
Декларації авторства.  
Матеріали (планешети, пояснювальна записка, додаткові матеріали) в електронному 

вигляді. 
 

8.3. Вимоги до оформлення конкурсного проекту. 
8.3.1. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту. 
Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під шифром у формі 

шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів 
конкурсного проекту. 

Всі написи, підписи на конкурсних проектах виконуються українською мовою. 
На кожний конкурсний проект має бути подано не більше 3 (трьох) вертикальних 

планшетів формату А0 з графічними матеріалами згідно зразку оформлення планшетів 
(Додаток 4). Друковані планшети подаються на твердій основі для зручної експозиції 
виставки. 

Перелік рекомендованих графічних матеріалів: 
- схема генплану з благоустроєм; 
- поверхові плани; 
- план дахів; 
- характерні перетини; 
- фасади споруд з зазначенням матеріалів оздоблення; 
- мінімум три візуалізації характерних ракурсів; 
- Дизайн інтер’єру (за бажанням); 
- Інші ілюстративні матеріали (розгортки, перспективи тощо), необхідні для 

розкриття ідеї проекту. 
У конкурсних матеріалах використовуватись метрична шкала вимірів. 

8.3.2. Вимоги до планувального макету (за наявності).  
Макет подається у масштабі 1:200 (рекомендовано). На макеті має бути обов’язково 

вказаний шифр проекту у формі шестизначного числа. 
8.3.3. Вимоги до оформлення текстових матеріалів конкурсного проекту. 
Текстові матеріали конкурсного проекту подаються українською мовою. 
Текстові матеріали конкурсного проекту складаються з пояснювальної записки до 

проекту. Пояснювальна записка з описом прийнятих проектних рішень подається в 
електронному вигляді. 

У пояснювальній записці має бути визначено основну ідею проектної пропозиції, 
техніко-економічні параметри та стислий опис прийнятих елементів будівлі та рішень 
загалом. Обсяг пояснювальної записки – не більше 3-х аркушів формату А4 друкованого 
тексту Times New Roman (13 кегль). 

8.3.4. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді. 
Автор/авторський колектив повинен подати матеріали конкурсного проекту у 

цифровому вигляді подати цифровий носій з матеріалами конкурсного проекту: 
Пояснювальна записка у форматі pdf. 
Планшети з графічними матеріалами у форматі jpg та pdf з роздільною здатністю 150 

dpi. Кожен планшет подається окремим файлом об’ємом до 5 Мб. 
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Окремо візуалізації, використані на планшетах - для публікацій та збірника 
конкурсних проектів. 

Фотографії макета (за наявності) - 3-5 шт., формат jpg з роздільною здатністю 150 
dpi. 

 
8.3.5. Вимоги до оформлення декларації авторства. 
Декларація авторства оформлюється за наданим до програми та умов конкурсу 

взірцем. Декларація авторства запаковується у конверт, на якому вказано шифр проекту 
та напис: “ на конкурс Українська Православна Церква “. На конверті не має бути будь-
яких даних, які можуть ідентифікувати авторів конкурсного проекту. Конверт повинен 
бути заклеєним. 
Форма декларації авторства - Додаток 3 
 
9. Конкурсна документація 

Конкурсна документація складається з наступних документів: 
Програми та умови конкурсу (даний документ). 
Додаток 1 Склад журі Конкурсу; 
Додаток 2 Завдання та вимоги до конкурсного проектування; 
Додаток 3 Декларація авторства (форма) 
Додаток 4 Зразок оформлення планшетів 
Додаток 5 Історія Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці 
Додаток 6 Перелік вихідних даних. 

Вихідні дані конкурсу та додатки до програми та умов конкурсу готуються 
організатором конкурсу та надаються зареєстрованим учасникам. 

 
10. Оголошення конкурсу 

Днем оголошення конкурсу вважати день оприлюднення у засобах масової 
інформації оголошення про проведення конкурсу. Оголошення конкурсу проводиться не 
пізніше 24.06.2019 р. 

Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту 
“Адміністрація міського голови“ оголошує про проведення конкурсу у засобах масової 
інформації. 
 
11. Реєстрація на участь у конкурсі 

Для участі у конкурсі автор/авторський колектив має оформити заявку на участь у 
конкурсі, заповнивши реєстраційну форму на сайті конкурсу 
http://www.contest.com.ua/pomisnainlviv/. 

Терміни реєстрації у конкурсі – до 18.00 год. 09.08.2019 р. 
Проекти, подані без попередньої заявки на конкурс, не зможуть взяти участь у 

конкурсі та будуть представлені на офіційному веб-сайті конкурсу з позначкою “поза 
конкурсом“. 
 
12. Вимоги до подачі конкурсних проектів 

До закінчення терміну подачі проектів автор/авторський колектив має подати 
повний комплект конкурсного проекту (планшети у друкованому та 
електронному вигляді; пояснювальну записку в електронному та друкованому 
вигляді, додаткові матеріали (за бажанням) та декларацію авторства 
Організатору конкурсу шляхом поштової відправки (з обов’язковою поміткою 
на конверті “на конкурс Українська Православна Церква“) або особисто за 
адресою: ПГО ЛОО НСАУ «АРХІТЕКТУРНИЙ КЛУБ», 79008, м. Львів, вул. 
Підвальна, 4, Порохова Вежа, Будинок архітектора . 

http://www.contest.com.ua/pomisnainlviv/
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Електронний варіант конкурсної роботи з пояснювальною запискою обов’язково 
також надсилається на електронну адресу: pomisnainlviv@contest.com.ua. В 
темі листа вказати шифр конкурсного проекту. В e-mail усі матеріали 
подаються посиланнями з файлообмінника для завантаження матеріалів 
конкурсного проекту. 

Телефон для довідок: (032) 297-59-63, (067) 374-2008. 
Час роботи: понеділок-п’ятниця – 9.00 год. - 18.00 год. 
Останній термін подачі конкурсних проектів – 23.08.2019 р. до 18.00 год. за 

київським часом (GMT + 2 год.). 
До офіційного оголошення переможця організатор конкурсу гарантує, що подані 

файли даних будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки 
та документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження 
та нерозголошення перед третіми сторонами. 

 
13. Анонімність 

Анонімність подачі та розгляду конкурсного проекту забезпечується маркування всіх 
матеріалів конкурсного проекту шифром у форматі шестизначного числа, який 
генерує кожен учасник з довільної комбінації довільних шести цифр. 

Шифр проставляється у верхньому правому куті усіх матеріалів конкурсного 
проекту. 

 
14. Організаційна структура конкурсу 

Замовник конкурсу – Управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування. 

Організатор конкурсу – ПГО ЛОО НСАУ «АРХІТЕКТУРНИЙ КЛУБ» та фізична особа 
– підприємець Кардаш Мар’ян Богданович. 

Учасники конкурсу – громадяни України, юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності. 

Журі конкурсу – провідні фахівці у галузях архітектури, містобудування, сакральної 
архітектури, урбаністики, ландшафтного дизайну, представники духовенства, 
парафіяної громади, ініціативних груп та громадських організацій, 
представники виконавчої влади на міському та державному рівні. 

Відповідальний секретар конкурсу –Кардаш Мар’ян Богданович. 
14.1. Учасники конкурсу. 

Учасники конкурсу – громадяни України, юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності. 

Участь у конкурсі беруть фізичні та юридичні особи, фахівці, авторські колективи 
фахівців з відповідним кваліфікаційним сертифікатом. 

До участі в конкурсі запрошуються архітектори та групи архітекторів з досвідом 
створення храмових комплексів та громадських будівель в історичному ареалі 
в складних містобудівних ситуаціях. 

Для виконання конкурсного проекту автор може сформувати творчий колектив, 
будучи його керівником або учасником. У складі колективу можуть бути 
студенти творчих вищих навчальних закладів та фахівці в інших галузях. 
Вітається участь у конкурсі міждисциплінарних колективів, а також колективів, 
що складаються з фахівців у галузі архітектури, урбаністики, куратори 
сучасного мистецтва тощо.  

Допускається участь в конкурсі громадян та осіб іноземних держав за умови 
підтвердження асоційованого партнерства з архітектором з відповідним 
кваліфікаційним сертифікатом України. 

mailto:%20pomisnainlviv@contest.com.ua
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Не мають права стати учасником конкурсу співробітники замовника і організатора, 
а також їхні родичі, члени журі та залучені експерти. 

14.2. Журі конкурсу. 
Журі конкурсу створюється з метою визначення кращих з поданих на конкурс 

проектів, присудження премій їх авторам, заохочень у вигляді почесних грамот, 
дипломів та інших відзнак, надання рекомендацій щодо використання 
премійованих конкурсних проектів. 

Склад журі конкурсу формує Організатор. 
Журі конкурсу складається з представників місцевого духовенства ПЦУ, 

парафіяльної громади, органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, членів творчих професіональних спілок України, провідних 
архітекторів, урбаністів, митців, тощо. Замовник призначає відповідального 
секретаря конкурсу. Відповідальний секретар конкурсу є водночас 
відповідальним секретарем журі конкурсу і бере участь у його засіданнях без 
права голосу. 

Склад журі конкурсу затверджує Замовник. 
Замовник залишає за собою право вносити зміни та доповнення до складу журі 

конкурсу у встановленому порядку. 
Члени журi конкурсу не мають права: 
- брати участі у конкурсi, не консультують учасників та утримуються вiд 

публiчних заяв до закінчення термінів проведення конкурсу. 
- розголошувати будь-якi вiдомості, пов’язанi з розглядом проектiв й 

присудженням премій та заохочень. 
- залучатися до участі у подальшiй роботi над проектом-переможцем.  
Засідання журі конкурсу вважається правомочним, якщо у ньому взяло участь 

більше половини його складу. 
Рішення журі конкурсу є остаточним. Рішення журі конкурсу приймається 

консенсусом з затвердженням голосуванням простою більшістю голосів та 
оформляється протоколом голосування. Протокол голосування журі конкурсу 
підписують усі члени журі конкурсу, які брали участь у голосуванні. 

У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі конкурсу має право 
вирішального голосу. 

Журі конкурсу не розглядає проектні пропозиції: 
- Відправлені або подані після закінчення встановленого терміну. 
- Анонімність яких була свідомо порушена. 
- Такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу. 
Склад журi конкурсу наведений у Додатку 1 

14.3. Спостерігачі засідання журі 
Допускається присутність на засідання журі спостерігачів на вимогу Замовника 

Конкурсу - Управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування Львівської міської ради, Релігійної громади Української 
православної Церкви Київського патріархату парафії Ікони Пресвятої 
Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. Львова чи Львівської 
обласної організації Національної спілки архітекторів України (ЛооНСАУ) з 
метою контролю за прозорістю роботи та прийняттям рішення Журі Конкурсу. 

Особи які визначені спостерігачами, письмово декларують публічне 
нерозголошення обставин засідання журі та матеріали конкурсних проектів у 
всіх можливих формах. 

Спостерігач категорично немає права втручатися в роботу журі. 
Доцільність присутності спостерігачів та їхній особовий склад погоджує та 

затверджує організатор Конкурсу. 
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15. Реєстраційний внесок 

Участь у конкурсі є безкоштовною. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не 
сплачується. 
 
16. Надання відповідей на запитання учасників 

Всі питання, пов’язані з проведенням конкурсу, які виникають у зареєстрованих 
учасників, узагальнюються організатором і разом з відповідями направляються 
всім зареєстрованим учасникам на електронну адресу, вказану при реєстрації. 

Якщо виникають питання хоча б у одного з учасників щодо програми та умов 
конкурсу, відповідь розсилається всім зареєстрованим учасникам. 

 
17. Порядок визначення переможця конкурсу 

Процедура визначення переможця конкурсу: 
Відповідальний секретар визначає відповідність проектів програмі та умовам 
конкурсу. Проектні пропозиції, які не відповідають програмі та умовам конкурсу, 
представляє відповідальний секретар для ознайомлення членам журі з 
обгрунтуванням невідповідності. Журі шляхом голосування приймає рішення 
щодо допуску до розгляду даних проектних пропозицій  

Проектні пропозиції, які відповідають програмі та умовам конкурсу та допущені до 
розгляду, розглядає журі конкурсу. Члени журі конкурсу ухвалюють рішення 
шляхом голосування. 

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, вважаються переможцями конкурсу. 
 
18. Премії конкурсу 

Призовий фонд конкурсу складає 180 000 грн. (сто вісімдесят тисяч грн.). 
Визначено 3 (три) премії за перші 3 призові місця: 

1 (перша) премія – перше місце –  90 000 грн. 00 коп., у тому числі податки; 
2 (друга) премія – друге місце –  60 000 грн. 00 коп., у тому числі податки; 
3 (третя) премія – третє місце –  30 000 грн. 00 коп., у тому числі податки. 

Замовник має право додатково призначати заохочувальні премії та нагороди. 
 
19. Критерії оцінки проектів 

19.1 Відповідність завданням і вимогам конкурсу 
19.2 Відповідність канонам планувальної структури Православної Церкви 

України; 
19.3 Унікальність та новизна рішень та ідей; 
19.4 Оптимальність та ергономічність планувальних рішень; 
19.5 Містобудівна, функціональна і художньо-образна зрозумілість 
19.6 Бюджет будівництва відповідний сучасним економічним реаліям. 

 
20. Підсумки конкурсу 

Підсумки конкурсу оформляються Протоколом засідання журі конкурсу, який містить 
оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обгрунтування 
прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, 
рішення щодо призначення премій та нагород, рекомендації стосовно 
необхідності проведення другого туру конкурсу по окремим номінаціям, інші 
міркування. Протокол підписує голова та секретар журі конкурсу. 
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21. Фінансування проведення конкурсу 
Фінансування проведення конкурсу відбувається за рахунок Замовника та джерел, 

незаборонених законодавством. 
 
22. Авторське право та суміжні права 

Немайнове авторське право на конкурсний проект належить автору (авторам) і 
охороняється згідно з Законами України “Про авторське право і суміжні права“ 
та “Про архітектурну діяльність“. Усі майнові авторські права премійованих 
проектів, згідно з умовами цього конкурсу, переходить до Управління 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР та Релігійної 
громади Української православної Церкви Київського патріархату парафії Ікони 
Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. Львова. 
Перехід майнових авторських прав від переможця конкурсу до Релігійної 
громади відбувається в порядку встановленому ст. 31 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права», шляхом укладення між ними авторського 
договору. 

Відмова переможця конкурсу від укладення авторського договору з Релігійною 
громадою або не укладення такого договору у тижневий строк після 
оформлення протоколу про підсумки конкурсу або рішення журі про розподіл 
премій, вважається відмовою від подальшої реалізації його проекту та розробки. 
В такому випадку, Релігійна громада може обрати для реалізації інший 
премійований проект та укласти авторський договір з його автором. 

За результатами конкурсу після проведення виставок конкурсних проектів 
матеріали премійованих конкурсних проектів передаються Замовнику конкурсу. 

 
23.  Графік проведення конкурсу 

не пізніше  24.06.2019 р.        – оголошення Конкурсу. 
09.08.2019 р., 18.00 год.  – останній термін реєстрації учасників на 

участь у конкурсі. 
23.08.2019 р., 18.00 год.  – останній термін подачі конкурсних 

проектів. 
30.08 - 07.09.2019 р.  – робота журі конкурсу, підведення 

підсумків конкурсу. 
 
24. Виставка конкурсних проектів 

Інформація про представлення на загал конкурсних проектів оприлюднюється 
організатором після засідання журі. 

Конкурсні проекти та повідомлення про результати конкурсу будуть опубліковані у 
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті конкурсу, у соціальних мережах та 
можуть бути розміщені у засобах масової інформації. 

 
25. Результати конкурсу 

За результатами конкурсу мають бути визначені переможці конкурсу. 
Переможець має переважне право на подальше розроблення проектної 

документації. Вказане право реалізується переможцем конкурсу шляхом 
укладення відповідного договору про розроблення проектної документації із 
Релігійною громадою. 

Переможець конкукрсу та Релігійна громада Української православної Церкви 
Київського патріархату парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці 
Личаківського району м. Львова, укладають договір на розроблення проектної 
документації у порядку, передбаченому актами цивільного законодавства. 
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Укладання договору на проектування відбувається з учасниками які зайняли три 
призові місця в порядку пріоритетності: переможець (перше місце)/друге 
місце/третє місце визначені за результатами Конкурсу. 

 
 

 

Ігор Кузьмак      __________________________________ 

Олег Боднар     __________________________________ 

Олег Україна     __________________________________ 

Юліан Чаплінський     __________________________________ 

Юрій Столяров     __________________________________ 

Ігор Данчак      __________________________________ 

о. Микола Бобик     __________________________________ 

Митрополит Димитрій (Рудюк)    __________________________________ 

Андрій Москаленко     __________________________________ 

 

Відповідальний секретар Конкурсу  _______________________ Мар’ян Кардаш 



1 
Додаток 1  

Додаток 1 

до Програми та умов Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної 

споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. 

К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 

 

 

 

 

 

 

 

Склад журі Конкурсу  

 

 

Ігор Кузьмак - архітектор, член Правління Львівської обласної 

організації НСАУ, керівник ТзОВ "Укрдизайнгруп" 

(UDG), м. Львів (за згодою); 

 

Олег Боднар - архітектор, професор, доктор дизайну, чл.-кор. 

Національної академії мистецтв України, ІАРХ НУ 

«Львівська політехніка», м. Львів (за згодою); 

 

Олег Україна - архітектор, архітектурна майстерня "Україна Олег 

та Ліля", м. Дніпро (за згодою); 

 

Юліан Чаплінський - начальник Управління архітектури та урбаністики 

Департаменту містобудування ЛМР, головний 

архітектор Львова, м. Львів; 

 

Юрій Столяров - архітектор, Головний архітектор проектів ДПІ 

«Містопроект», викладач кафедри дизайну 

архітектурного середовища ІАРХ НУ «Львівська 

політехніка», Член Правління Львівської обласної 

організації НСАУ, м. Львів, (за згодою); 

 

Ігор Данчак - член Правління Львівської обласної організації 

НСАУ, кандидат архітектури, доцент ІАРХ НУ 

«Львівська політехніка» , м. Львів (за згодою); 

 

о. Микола Бобик - Директор релігійної громади Української 

православної Церкви Київського патріархату 

парафії Ікони Пресвятої Богородиці 

Скоропослушниці Личаківського району м. Львова, 

м. Львів (за згодою); 



2 
Додаток 1  

 

Митрополит Димитрій (Рудюк) - Митрополит Львівський і Сокальський, архієрей 

Православної церкви України, м. Львів (за згодою); 

 

Андрій Москаленко - Заступник міського голови з питань розвитку ЛМР, 

м. Львів (за згодою); 

 

 

 

 

Директор релігійної громади  

Української православної Церкви  

Київського патріархату  

парафії Ікони Пресвятої  

Богородиці Скоропослушниці  

Личаківського району м. Львова  _______________ М.В. Бобик 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

архітектури та урбаністики ЛМР  _______________ Ю.М. Чаплінський 
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Додаток 2 

до Програми та умов Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної 

споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. 

К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання та вимоги до конкурсного проектування 

 

1. Візія та місія Храму 

Церква відкрита для щоденних богослужінь зранку та ввечері. Людина може прийти в 

будь який день та отримати допомогу. Основне показати що церква може 

надавати та допомагати. Допомагати від раннього дитинства до похилого віку.  

Роботу церкви передбачено паралельно в декількох соціальних та освітніх напрямках 

та в основному орієнтована на парафіяльну громаду та та громаду яка мешкає в 

районі опіки церкви.  

 

Освітній напрям  

Недільна школа на 25 дітей. Передбачено декілька груп навчання в який 

відбуватиметься згідно розкладу. 

Перша група дітей - малозабезпечені, інваліди, важкі у вихованні які мешкають в 

районі яким опікується церква. Недільна школа та церква функціонуватиме таким 

чином щоб зацікавити дитину вивчити одну з іноземних мов, різнопланові гуртки 

щоб допомогти дитині визначитися чим вона хоче займатися в майбутньому. 

Задіяти тих дітей які є важкі у вихованні або мають форми захворювання з 

обмеженням в русі. Тобто основна група дітей – діти які не можуть вжитися в 

суспільстві через певні фізіологічні чи психологічні вади. Показати що церква 

може видозмінити дитину. 

Друга група дітей – це діти парафіян які відвідують храм. Духовне навчання: молитва, 

вивчення Біблії і таїнства. Тобто виховання дитини в християнському дусі. 

Першочергова мета недільної школи допомогти людям яким важко: 

малозабезпеченим та з важкими захворюваннями. Друге – діти парафіян які 

ходять в храм, виховання в християнських цінностях. 

 

Соціальний напрям  

Психологічна допомога людям які повертаються з війни. Підтримка та допомога 

зберегти психологічне здоров’я, адаптуватися до цивільного життя, налагодити 

особисті та соціальні контакти. Церква допоможе пережити психологічне 
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виснаження. Психологічні консультації та допомога проходитимуть в кабінеті 

психолога згідно графіку роботи та орієнтовані на людей які мешкають в районі 

яким опікується церква. 

 

Юридична консультація – отримання допомоги, поради, оформлення документів, 

порада воїнам АТО тощо. Допомогу надаватимуть парафіяни церкви, практикуючі 

юристи, які погодилися виділяти певну частку часу для благодійного служіння в 

церкві. Юридичний кабінет працюватиме згідно графіку роботи та орієнтований 

на людей які мешкають в районі яким опікується церква. 

 

Волонтерство – волонтери надаватимуть допомогу літнім людям, одиноким, 

інвалідам, які не виходять з дому, неповним сім’ям без одного з батьків. Допомога 

не лише матеріальна, а моральна та психологічна підтримка, допомога у 

вирішенні побутових проблем тощо. Волонтерами виступатиме перевірена 

людина за яку ручатиметься церква. Церква опікуватиметься мешканцями з вище 

перелічених категорій в районі розташування. 

 

Основні напрямки допомоги: 

- Освіта та виховання дітей інвалідів, важких у вихованні, малозабезпечених; 

- Духовна освіта дітей парафіян; 

- Робота з психологом; 

- Юридична консультація; 

- Волонтерська активність 

 

2. Функції Храму 

Духовне християнське виховання 

Освітня – недільна школа 

Психологічний кабінет допомоги 

Юридична консультація 

Волонтерська соціальна допомога 

 

3. Містобудівні вимоги 

Врахувати містобудівні умови історичного середовища південно-східної частини 

Львова, зокрема, історичний ландшафт Личаківської гряди, історично-складену 

планувальну структуру прилеглих до ділянки території, цінну історично-складену 

забудову. Надати особливий, виразний силует ландшафту, як розміщенням 

будівлі Храму на ділянці, його орієнтацію – так і образно-символічним 

вирішенням його об’єму в українській традиції(за зразком формування 

горизонту(силуету) Львова комплексом архікатедрального Собору Святого Юри 

на Свято-Юрській горі, церкви св. Єлизавети і Ольги, Церкви покрови прсв. 

Богородиці на вул. Личаківській і ряд інших), - що в цілому створює ореол-образ 

міста. Врахувати також, надзвичайно цінний, унікальний палацово-парковий 

комплекс  першої половини ХІЧ ст – колишній палац Туркулів-Камелло, 
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побудований в стилі венеціанської готики 1844 року, - головний фасад якого 

виходить до саду (зорієнтований до ділянки проектованого храму). 

Під’їзд до території здійснюється з вулиці Мечникова, через внутрішній проїзд, між 

будинками. Під’їзд до церкви передбачається виключно для епізодичного 

використання (будівельна техніка, спецтехніка, підвозу обладнання тощо). Під’їзд 

автотранспорту парафіян чи священнослужителів не передбачено. 

Особливо врахувати матеріали ДПТ у районі вул. К. Левицького -вул. Пекарської у м . 

Львові та ІМО Будівництво храму Пресвятої Богородиці Скоропослушниці по 

вул. К. Левицького ( напроти будинку №67а) у м. Львові (вихідні дані Додаток 7) 

 

4. Архітектурно-планувальні вимоги 

Храмовий комплекс на 150 -200 парафіян з церквою Ікони Пресвятої Богородиці 

Скоропослушниці, дзвіницею та недільною школою в цокольному поверсі.  

Цокольний поверх: недільна школа - клас на 25 учнів, кабінет психолога, кабінет 

юридичних консультацій (2 роб. місця), санвузли, кімната господарського  

інвентар, адміністративне приміщення. 

Дзвіниця – окрема споруда.  

Орієнтація входу церкви на схід 

В архітектурно-планувальному вирішенні храму, як образо-формуючий і домінуючий 

елемент комплексу зберегти купол і купольну просторову структуру – як символ 

небес і його світлову сутність, що є духовною основою в українському храмовому 

будівництві. 

 

5. Канонічні вимоги планування Української православної церкви 

Згідно канонів православ’я церков східного обряду – церква будується на схід 

вівтарем. Можливе корегування Пд-Сх або Пн-Сх, але категорично на схід. 

Допускається орієнтація на інший напрям але виходячи з неможливості 

забезпечити напрям на Сх. 

Дотримуючись духовного канону формування українських храмів протягом століть, - 

прийняти за основу універсальний тип храму Візантійської планувально-

просторової традиції – центричний, хрестово-купольний, -із збереженням, 

розвитком та сучасним трактуванням його символічно-образних особливостей. 

Візантійська традиція, Візантійське мистецтво дає лише основу для 

архітектурного задуму, -архітектурний образ, вирішення об’єму, його характеру і 

ін., -розробляється авторським колективом в гармонії з місцевим архітектурними 

та будівельними особливостями. 

6. Озеленення та екологічні аспекти 

Передбачити комплексний благоустрій озеленення та освітлення прилеглої до церкви 

території зеленої зони  
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7. Бюджет  

При проектуванні передбачити технологічну та економічну можливість реалізації в 

сучасних реаліях. 

Бюджет будівництва формується в основному з пожертвувань парафіяльної громади 

церкви. 

 

 

 

 

Директор релігійної громади  

Української православної Церкви  

Київського патріархату  

парафії Ікони Пресвятої  

Богородиці Скоропослушниці  

Личаківського району м. Львова   _______________ М.В. Бобик 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

архітектури та урбаністики ЛМР   _______________ Ю. Чаплінський 
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Додаток 3 

до Програми та умов Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної 

споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. 

К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декларація авторства 
 

1. Я, як автор/один з авторів (необхідне підкреслити), ознайомлений та погоджуюсь з 

Програмою та умовами Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. 

Львові. 

2. Я, як автор/один з авторів (необхідне підкреслити), конкурсного проекту 

уповноважений представляти даний конкурсний проект в конкурсі (необхідне 

підкреслити). 

3. Я, як автор/один з авторів (необхідне підкреслити), згоден прийняти рішення Журі 

як остаточне та погоджуюсь на некомерційну публікацію мого конкурсного проекту 

Організатором конкурсу. 

4. Я, як автор/один з авторів, підтверджую, що даний конкурсний проект виконаний 

мною особисто / мною у складі авторського колективу / під моїм керівництвом 

(необхідне підкреслити) та при створені конкурсного проекту не були порушені 

авторські права третіх осіб і права інтелектуальної власності третіх осіб, а також те, 

що мені(нам) належить(ать) авторські права на представлений мною(нами) 

конкурсний проект. 

5. Я, як автор/один з авторів, підтверджую, що не буду оприлюднювати даний 

конкурсний проект до повідомлення про результати конкурсу в установленому 

порядку. 

6. У випадку отримання мною / авторським колективом даного конкурсного проекту 

Першої премії, я готовий здійснювати роботу над проектно-кошторисною 

документацією відповідно до чинного законодавства України. 

 

Назва організації/автор/авторський колектив (вказати всіх співавторів конкурсного 

проекту!):_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ХХХХХХ  
шифр конкурсного проекту 
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________________________________________________________________________ 

Прізвище ім’я по-батькові (керівник організації/авторського колективу): __________ 

________________________________________________________________________ 

Назва населеного пункту: __________________________________________________ 

Фактична адреса для листування: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Моб. тел. (керівник організації/авторського колективу): ________________________ 

Е-mail: __________________________________________________________________ 

Дата, підпис, ПІБ: ________________________________________________________ 

 

 

Подання Декларації авторства 

Бланк Декларації авторства має бути заповнений та підписаний автором / 

представником авторського колективу. 

Якщо автор / авторський колектив представляє юридичну особу, бланк Декларації 

авторства має бути завізований печаткою. 

Заповнений бланк Декларації авторства має бути поміщений у непрозорий, 

заклеєний конверт. На конверті з написом «Декларація авторства» вказується лише 

шифр конкурсного проекту, який має співпадати з шифром на всіх матеріалах 

конкурсного проекту.  

Конверт з Декларацією авторства членів авторського колективу вкладається в 

інший конверт, який містить матеріали конкурсного проекту -пояснювальну записку в 

друкованому вигляді. 

Конверт з Декларацією авторства та матеріалами конкурсного проекту подається 

особисто або відправляється поштовим переказом на адресу:  

ПГО ЛОО НСАУ «АРХІТЕКТУРНИЙ КЛУБ», 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 4, 

Порохова Вежа, Будинок архітектора з обов`язковою поміткою «на конкурс 

Українська Православна Церква» 

Автор /авторський колектив повинен відправити Декларацію авторства з повним 

комплектом конкурсного проекту на адресу Організатора конкурсу не пізніше 18:00 

год. 23.08.2019 року.  

У випадку відправлення конкурсного проекту поштовою/кур’єрською посилкою, дата 

та час відправлення повинна бути не пізніше 18:00 год. 23.08.2019р., про що 

надається документальне підтвердження Організатору. 

Рекомендується зберігати квитанцію про поштовий переказ для 

підтвердження своєчасного відправлення Декларації авторства. 



Додаток 4 

до Програми та умов Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної 

споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. 

К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 

 

Зразок оформлення планшетів  
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Додаток 5 

до Програми та умов Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної 

споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. 

К. Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 

 

Історія Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці 

 

На Святій Горі Афон, яка здавна є уділом Пресвятої Владичиці Богородиці, є 

чимало святинь, серед яких чудотворна ікона Божої 

Матері «Скоропослушниця» або «Найчутливіша». 

Знаходиться вона в монастирі, що зветься «Дохаріу» 

або «Дохіар». «Дохіон» грецькою мовою означає і якусь 

посудину, і затишне житло, і монастирську палату, в 

якій зберігаються різні речі, потрібні для життя обителі; 

дохіаром же на Святій Горі називають палатного, який 

відає майном. 

 

Про чудотворну ікону «Соропослушниця» ми в 

нього знаходимо такі відомості: «Крім цього чудового 

храму, — перед описом ікони йде мова про 

центральний храм монастиря на честь святих 

архангелів, — є й інші, менші, тобто параклісії, і їх тут 

сім 

 

1) Параклісій святих сорока мучеників, прибудований до стіни цього ж великого 

храму з північного боку 

 

2) Параклісій, який зветься Панагія, тобто Пресвятої 

Богородиці Найчутливішої: він був згодом збудований 

ченцями біля дверей монастирської трапезної; він має 

купол, покритий оловом, і чудове переддвер’я для 

вшанування її чудотворної ікони, яка висить там же, в 

переддвер’ї, на стіні трапезної, всіма вшанована, і 

перед нею незгасно горить срібний світильник; її не 

могли через незручність місця оздобити всередині, 

отож лишили її зовні, тобто в притворі, прикрасивши все 

навколо її ківоту. 

 

Цей параклісій разом із переддвер’ям був тоді 

оздоблений розписами, і то не просто, а весь псалом 

«Хваліть Господа з небес, хваліть Його в вишніх» 

змальовано в особах, на подив глядачам. Переддвер’я 

ж його, разом із трапезною та переддвер’ям великої церкви, перебуває під одним 
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дахом, так гарно, як у жодному іншому монастирі, бо 

ченці, після служби виходячи з соборного храму, 

проходять оці два переддвер’я і спокійно входять у 

трапезну та виходять із неї за всякої непогоди. До того 

ж входячи і виходячи, вони побожно поклоняються 

згаданій вище чудотворній іконі Богородиці; вони 

назвали її Скоропослушницею, тому що багато хто з 

тих, хто їй молився був почутий; згодом же і створений 

при ній і на її честь параклісій назвали цим же ім’ям…» 

(Григорович-Барський В. Мандри по святих місцях 

Сходу з 1723 по 1747 рік. 

 

В інших джерелах ми знаходимо і більш детальну 

інформацію про чудотворну ікону Божої Матері 

«Скоропослушниця». Появу цієї ікони відносять старці монастиря до часів св. Неофіта, 

засновника монастиря у Х ст. Вона так сягає у глибину віків і віддалена від нас своїм 

походженням, що дійсно є чудотворною. Фарби на ній, хоч і втратили свою 

колористику, але не настільки, як можна було б очікувати із-за давності цієї ікони. 

 

Першу свою чудотворну силу ця ікона явила в 1664 р. і це сталося за таких 

обставин. Перед цією чудотворною іконою був прохід, яким отці зазвичай ходили до 

трапезної; а трапезнику, за своєю посадою, частіше за інших приходилось ходити там 

не тільки вдень, але й вночі. Інколи він ходив повз цю ікону з запаленим світильником. 

Одного разу, монах на ім’я Ніл, проходячи вночі, за звичаєм, повз цієї ікони із 

запаленим світильником, почув від неї наступні слова: «В майбутньому не наближайся 

сюди із запаленим смолоскипом і не закопчуй Мого образу». Почувши людський голос 

в незвичну пору ночі, і тоді, коли нікого в трапезі не було, окрім нього, Ніл спочатку 

злякався; і подумав, що ці слова напевно хтось таки промовив із братії. Він не звернув 

на них уваги і спокійно пішов до своєї келії. Так продовжував Ніл ходити вночі із 

запаленим каганцем ще якийсь період часу, допоки не почув ще один голос від ікони: 

«Монах, недостойний ти такого імені! Чи довго ти так безпечно і так безсоромно 

коптитимеш перед Моєю іконою?». За цих слів нещасний був уражений сліпотою. Тоді 

він пригадав і той перший голос, який чув від цієї ікони, ставши себе картати за таку 

неувагу до Пресвятої Богородиці та Її чесного зображення.  

 

Монах Ніл, будучи осліпленим, з розчуленням впав перед іконою ниць і залишався 

в такому вигляді аж до ранку. Вранці братія знайшла його лежачим і він став 

розповідати про те, що сталося з ним. Настрашені ченці з благоговінням і трепетом 

також попадали на коліна перед іконою і відразу запалили перед нею невгасаючу 

лампаду, прийнявши за правило кожний вечір кадити ладан перед святою іконою. 

 

При цій іконі залишався і монах Ніл, слізно молячись до Богородиці. Він прийняв 

рішення не відходити від ікони до того часу, аж поки не отримає прощення у своєму 

гріху та зцілення від чудотворного образу. День і ніч він слізно молився і плакав перед 

зображенням Божественної Марії, Матері Господа нашого; смиренно і глибоко каявся 

за неувагу до Її перестороги і Вона як блага Заступниця, за тих, хто кається, не 
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зневажила ураженого сліпотою ченця. Одного разу, коли він молився перед Її 

чудотворною іконою, раптом почув від неї милостивий голос: «Ніл! Твоя молитва 

почута, ти прощений, і зір очам твоїм повертається. Сповісти всій братії, що Я є 

покровом, провидінням і захистом цього монастиря, посвяченого архангелам. Нехай 

вони і всі православні християни звертаються до мене у своїх скорботах і проханнях, і 

Я всіх їх почую; всім, хто з благоговінням до Мене буде приходити, Я буду 

заступницею, і молитви всіх будуть виконані Сином і Богом Моїм заради Мого 

заступництва перед Ним. Віднині ця Моя ікона буде називатися «Скоропослушницею», 

тому що миттєву буду Я являти милість до тих, хто буде приходити до неї і прохання 

їхні будуть вмить почутим». Після цього голосу, який відходив від ікони, Ніл став 

бачити. 

 

Слух про чудесне зцілення та заповіт Богоматері швидко рознісся по Святій Горі 

Афон і багато хто із ченців, бажаючи бути учасниками такої дивної події, звідусіль 

приходили в Дохіарський монастир. Всі вклонялися перед чудотворною іконою Божої 

Матері та із здивуванням дивились на зціленого від сліпоти Ніла. Братія монастиря, 

помолившись Богородиці і дякуючи за Її велику милість до обителі, постановила прохід 

в трапезу повз цієї ікони припинити і огородити місце перед чудотворним образом. 

Згодом тут постала каплиця. Оскільки свята ікона «Скоропослушниця» знаходилась 

на західній стіні, то з правого її боку ченці збудували прекрасний храм Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці. 

 

З часу явлення чудотворної сили від ікони Богоматері «Скоропослушниця» з числа 

братії обирається благоговійний і досвідчений монах-просмонарій, який постійно 

знаходиться біля образу Богоматері і звершує вранці і ввечері молебні. Крім цього 

увечері кожного вівторка і четверга перед чудотворною іконою братія монастиря 

Дохіар звершує особливий спів Богородиці «параклісіс». Під час цього молебню 

твориться молитва за здоров’я усіх православних християн та за мир у всьому світі. 

Після «параклісісу» всі ченці благоговійно вклоняються чесному образу Богородиці. У 

храмі на честь цієї ікони двічі на тиждень звершується Божественна Літургія. Монахи 

безперестанно наглядають за лампадами, які висять перед чудотворним ликом 

Богородиці, щоб їхнє світло ніколи не загасало. Всіх лампад перед іконою є 20, із них 

незгасаючими є 6 (Вышний покров над Афоном или сказания о святых чудотворных 

на Афоне прославившихся иконах. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. с 43-48). 

 

Свята ікона Божественної «Скоропослушниці» засяяла на Афоні, як другий місяць. 

За період з 1664 р. тут звершилось чимало чудес і зцілень. Багатьом сліпим вона 

дарувала прозріння, калікам знову повертала можливість ходити, розслаблені 

отримували дар підніматися з ліжка. Благодать від цієї ікони спасала кораблі від 

затоплення. До цього часу перед іконою моляться  за духовне прозріння, під час різних 

хвороб, при онкозахворюваннях, просять про допомогу і годування молоком 

немовляток, моляться також за дітей і сиріт. І перш за все моляться 

«Скоропослушниці», коли не знають, як краще себе повести в тій чи іншій життєвій 

ситуації. Просять за все, що є добре і благе та принесе користь ближньому.  
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У червні 2012 року список чудотворної ікони 

Пресвятої Богородиці «Скоропослушниця» було 

передано в дар Святійшому Патріарху Київському і всієї 

Руси-України Філарету. І з цього часу ця чудотворна 

ікона перебуває у Свято-Володимирському соборі. Це 

один із небагатьох списків цієї славної і знаної в 

Православному світі ікони, який створений ченцями 

афонського монастиря Дохіар списком з чудотворної 

ікони Пресвятої Богородиці «Скоропослушниця». Ця 

Святиня в особливому ківоті розташована в передній 

лівій частині собору. 

 

Православна Церква прославляє ікону Божої Матері 

«Скоропослушниця» 22 листопада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на джерело використаних матеріалів:  
http://www.katedral.org.ua/svjatyni/710-skoroposlushnycja.html 

http://www.katedral.org.ua/svjatyni/710-skoroposlushnycja.html


Додаток 6 

до Програми та умов Всеукраїнського 

відкритого архітектурного конкурсу на 

кращу проектну пропозицію сакральної 

споруди (церкви) – Храму Ікони Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці у районі вул. К. 

Левицького – вул. Пекарської у м. Львові 

 

Перелік вихідних даних 

 

1. Топографічна зйомка 

2. Викопіювання з генерального плану М1:500 

3. Погодження наявності інженерних мереж на території проектування 

4. Акт технічного обстеження зелених насаджень на території проектування 

5. Детальний план території у районі вул. К. Левицького – вул. Пекарської у м. 

Львові 

6. Історико-містобудівне обґрунтування. Будівництво храму Пресвятої Богородиці 

Скоропослушниці по вул. К. Левицького ( напроти будинку №67а) у м. Львові 

7. Інформаційний звіт про археологічні вишукування. Будівництво храму Пресвятої 

Богородиці Скоропослушниці по вул. К. Левицького ( напроти будинку №67а) у 

м. Львові 

8. 3D модель території проектування 

9. Фотофіксація території проектування 

 

 

 




