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УДК 711.73 
 

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького 
складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також інших 
вищих навчальних закладів. Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в архітектурі і 
містобудуванні, подано результати досліджень в галузі історії архітектури, збереження та 
реставрації пам’яток архітектури. Висвітлено питання, що стосуються сакральної архітектури, 
будівництва житлових та громадських споруд, ревалоризації та модернізації архітектурних об’єктів. 

Для науковців та інженерів, які працюють в галузі архітектури. 
Actual problems of the theory and practice in architecture and city planning, research and 

investigation in the history of architecture and urban processes in Ukraine. The latest developments in the 
field of heritage preservation and conservation are considered in the bulletin. 

Questions concerning the design of the sacral structures, the design of housing and public buildings, 
revalorization and modernization of architecture objects are presented in this collection of papers. 
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