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Шановні львів’яни та гості нашого міста!
Кожна епоха повинна залишити по собі гідний слід – в історії, мистецтві, музиці і, що осо-

бливо важливо, архітектурі. Тож я завжди кажу, що будувати потрібно так, аби нові будівлі через 
десятки чи сотні років ставали новими пам’ятками архітектури й отримували свою історичну 
цінність.

Цей світ змінюється набагато швидше, ніж ми можемо уявити. Тому якщо хочемо, щоб мо-
лоді українці, діти, студенти були освіченими, то повинні інвестувати у те, що вічне. Ми у Льво-
ві постійно реставруємо наші храми, відновлюємо фасади, брами, балкони, даємо нове дихання 
будівлям  та скульптурам. Бо наша історична спадщина – це наш діамант, і ми повинні її берегти, 
унеможливлюючи будь-які руйнівні процеси.

«100 років модернізму у Львові» - дуже потрiбний та актуальний проєкт в час сьогодення, 
адже архітектура міжвоєнного Львова наразі досить маловивчена і часто - недооцінена. Знання 
роблять нас сильнішими, дають нам поштовх до розуміння того, що ж таке справжня цінність. 
Тож давайте разом спробуємо дослідити наш мiжвоєнний Львів.

Міський голова Львова
Андрiй Садовий
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Про проєкт

«100 років модернізму у Львові»  – проєкт, який спрямований на привернення уваги до архі-
тектури Львова міжвоєнного двадцятиліття. Архітектури, яка базувалася на модерних принци-
пах простоти та комфорту, чітких пропорціях і високій якості виконання кожної деталі, людського 
масштабу і  розмірів. З огляду на простоту форм, відсутність декору ця архітектура трактувалася 
як малоцінна, безстилева, що призвело до змін, перебудов, втрат як окремих елементів, так і бу-
дівель повністю.

В процесі реалізації проєкту проведено ідентифікацію, інвентаризацію та дослідження бу-
дівель епохи модернізму. Цей фотоальбом стане своєрідним путівником для пізнання  цінності 
будівель міжвоєнного двадцятиліття. 

Проєкт дасть можливість львів’янам детальніше ознайомитися, переосмислити важливість 
збереження спадщини модернізму, а також сприятиме підвищенню загального рівня обізнаності 
про архітектуру як цінність.
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     Передмова

Спробуймо собі уявити Львів трішки більше ніж 100 років тому. Закінчилася Перша світова вій-
на, закінчилася епоха Австро-Угорської монархії, почалася нова сторінка для Львова. Місто втратило 
статус столиці коронного краю, але залишилося головним у Східній Галичині. Львів, розвиток якого 
дещо сповільнила війна та економічна криза 1920-х років, розширив свої межі завдяки приєднанню 
підміських сіл і отримав новий план територіального розвитку, розроблений Ігнацієм Дрекслером. 
Приєднані громади оголошували свої інфраструктурні потреби – школи, ринки, храми, басейни, лі-
карні, які включалися в плани розвитку міста. 

Якою мала би бути нова архітектура: чи базуватися на передвоєнній сецесії, хоч вже дещо спро-
щеній в її останній фазі, але все ж величній у формах і декорах, чи слідувати новій світовій тенденції 
до простоти і функціональності. Архітектура перенаситилась надміром еклектичного типового деко-
ру, який пропонували каталоги будівельних фірм і який радо використовували будівельники для реа-
лізації будівель посередньої якості.  Відійшли метри архітектури  кінця ХІХ початку ХХ століття Юліан 
Захарієвич (1836-1898) та Іван Левинський (1851-1919), які залишили по собі шедеври історизму та 
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сецесії. На арену виходять їхні учні,  ламають стереотипи минулого і пробують втілювати ідеї модер-
нізму, коли образ споруди диктує функція.

Львів, поступово малими кроками, захоплює новий стиль, який зробив революцію в європейській 
архітектурі. Архітектори ще послуговуються традиційним репертуаром історичних форм, поступово 
їх спрощуючи і шукають золоту середину між традицією і новизною. Можемо собі уявити шок, викли-
каний появою перших модерністських будинків з плоскими дахами, гладкими тинькованими стінами 
без ліпнини, без нависаючих масивних карнизів з ламбрикенами, без куполів та аттиків, з великими 
вікнами, з балконами без кронштейнів з драконами і зміями, як це було практично все дев’ятнадцяте 
століття. Нову архітектуру називали диким конструктивізмом. «Поняття утилітаризму і гігієни житла 
спровокували переворот, котрого першим проявом стала відмова від декору (місце для збору пилу).  
Заміна елегантності минулого чистою формою є однак завданням, яке перевищує культурні можли-
вості сприйняття  для нашого покоління», – писав журнал «ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO» в 1936 
році. 

Але зміни були неминучі, бо поява нових будівельних матеріалів, особливо залізобетону, який да-
вав широкі можливості для моделювання форми, великогабаритного скла для вікон не могли не відо-
бразитися в архітектурі. Міське населення збільшувалося, а отже житло треба було будувати швидко, 
просто і якісно. Новий спосіб життя диктував свої потреби, життя прискорювалося, вже минула епоха 
пишних балів та прийомів, житло мало бути утилітарним і вигідним, адміністративні будівлі – прак-
тичними та логічними в користуванні. А як же естетика? Ні, про неї архітектори не забули, але тепер 
вона мала інше призначення – мінімалізм гармонійних композицій геометричних брил з високоякіс-
них сучасних матеріалів і конструкцій. 

 У другий післякризовий період будівельного руху 1930-1939 років припадає розквіт львівсько-
го модернізму. Архітекторами львівського модернізму стали П. Тарнавецький, Т. Обмінський, В. Мін-
кевич, Ф. Каслєр, Р. Гермелін, Т. Врубель, Л. Карасінський Є. Червінський, З. Вардзала та інші.

Як розпізнати будівлі модернізму в урбаністичній міській тканині Львова? Спробуємо побачити 
характерні будинки міжвоєнного двадцятиліття, архітектура яких мала вплив на подальший розви-
ток міста. І почнемо з житлового будівництва, поштовхом для якого стала виставка «Житло і місто» 
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(Львів, 1928 р.). Житлове будівництво у Львові можемо поділити на кілька груп: житлові комплекси 
багатоповерхових будинків, однородинні житлові будинки в житлових колоніях та будинки-пломби в 
існуючій урбаністичній міській структурі. 

«Житлова архітектура міжвоєнного двадцятиліття Львова характеризується ідеальним вплітан-
ням в існуючу міську тканину завжди за принципом поєднання і ніколи – на контрасті»1. Складне 
завдання поєднання з існуючою забудовою успішно  вирішено в будинках-вставках, які не тільки 
мали врахувати всі обмеження ділянки, доповнити сформований попередніми стилями архітектур-
ний ансамбль вулиці, але й виконати основні постулати нового стилю. Багатоквартирні будинки на 
вулицях Герцена, 5, вул. Саксаганського, 6, вул. Дорошенка, 10-12, князя Романа, 9, вул. Рутковича, 
7-7а, вул. Туган-Барановського, 36, вул. Зеленій, 19, вул. Конопницької, 15), – яскраві приклади вдалих 
модерністських вкраплень в середмісті Львова. Кожен з цих будинків заслуговує окремого деталь-
ного дослідження, ми ж обмежимося коротким описом особливостей стилю, відображенням яких є 
вирішення брили будинку, його фасадів та інтер’єрів. З огляду на розміщення в престижному центрі 
Львова будинки не можна віднести до рядових – це яскраві архітектурні образи. Будинок нотаріусів 
на Саксаганського, 6, збудований на замовлення нотаріальної палати Львова, має незвичну вигнуту 
лінію фасаду, можливо для більшої пластики, але пояснення знайдемо в інтер’єрі, на торці цього ви-
гину йде суцільне засклення маленькими люксверами (склоблоками) для освітлення сходової клітки. 
Люксвери з’являються над першим поверхом, тут вже як зовсім декоративний прийом: підсвітлені зі 
середини вигідно декорували фасад у вечірню пору. В інтер’єрі будинок обладнаний круглим ліфтом, 
його огортає, наче ліана, поруччя сходової клітки. 

Фасад отинькований шляхетним тиньком з домішками слюди, яка виблискує в сонячних проме-
нях. Це характерний тиньк для архітектури модернізму і якщо не увесь фасад, то бодай декоративні 
вставки облагороджували саме цим тиньком. 

Бачимо, що майже всі будинки-вставки роблять крок від лінії забудови вулиці в глибину кварталу, 
залишаючи простір для полісадників. В будинку на вул. Герцена, 6 архітектор збільшив простір перед 
комерційними приміщеннями партеру завдяки колонам, на які опираються верхні поверхи. На той 
час це було досить революційне рішення, яке могло з’явитися тільки завдяки новим технологіям в 

1Romana Cielątkowska, Lilia Onyszkiewicz-Szwec «Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku», st. 253.
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будівництві. В цьому будинку також використано ще один незвичний для попередніх стилів прийом 
– круглі вікна-ілюмінатори, які мали нагадувати велич океанських лайнерів. Ілюмінатори освітлюють 
кімнату, а не допоміжні приміщення чи сходові клітки і є доволі великого діаметру. Сходові клітки 
найчастіше освітлювалися так званим «термометром» - вертикальним стовпчиком безперервного 
засклення.  Горизонтальна стрічка вікон та кутові вікна з гнутим склом або вузьким простінком зу-
стрічаються в  престижних житлових будинках з високими стандартами.

Головна місія житлового будівництва в епоху модернізму – облаштувати мешканцям гідні і ком-
фортні умови проживання. Спільний простір житлового будинку – хол, тамбур, сходова клітка ста-
новили найбільш репрезентативну частину, яка свідчила про статус власників.  Висока естетика, 
зручність в користуванні і щоденному обслуговуванні – такі основні цілі ставили перед собою львів-
ські архітектори. Підлоги та сходи виконані в техніці тераццо, стінові панелі з штучного каменю або 
алебастру – все це легко утримувати в чистоті. Скло, високоякісний бетон, благородний метал, рід-
ше дерево – матеріали для балюстрад сходів і балконів. Висока якість виконання, функціональність і 
простота характеризує кожну деталь інтер’єру: вхідні двері,  світильники, поштові скриньки, дверні 
ручки, вимикачі, печі, – кожна деталь повинна бути легкою і зручною у користуванні, і водночас еле-
гантною. 

Житлові комплекси багатоповерхівок на вул. Стрийській, 36-42 та 44-48,  на вул. Дорошенка, 
47 – 59 та вул. Героїв Майдану 5 - 15 – найяскравіші зразки архітектури цього періоду. Будинки вдало 
посаджені на складний рельєф, а простір між будинками заповнений зеленню, як ідеальне поєднання 
житла з природою.  

Віллову забудову міжвоєнного двадцятиліття репрезентують урбаністичні комплекси, так звані, «ко-
лонії» з цікавими назвами – «Офіцерська», «Професорська», «Власна Стріха», «Новий Львів», «Фили-
півка», «Лоншанівка», «Квятківка». Розміщені в оточенні зелені, однородинні або зблоковані будиночки 
щораз менше нагадують змасштабовані палацики або романтичні швейцарські вілли. Тепер – це елегант-
не поєднання простоти і функціональності без зайвих оздоб і декору, що повинно забезпечувати кожній 
людині простір, сонце і зелень. Іконою стилю в індивідуальному будівництві того часу у Львові можна 
вважати добре збережений особняк на вул. Глінки, 12 з ідеальним ландшафтним рішенням. Все витрима-
но в стилі: брила будинку, плоский дах, тераса, круглі вікна, огорожа території з металевими вставками. 
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Знаковою адміністративною спорудою Львова вважається  львівський хмарочос – другий буди-
нок Йони Шпрехера (проспект Шевченка, 7, 1929-1931, арх. Ф. Каслєр). Його побудова викликала бурю 
в львівському середовищі, яке не могло погодитись з появою на  осі головної прогулянкової алеї мі-
ста – милого львівського корзо – 30-ти метрової масивної брили сірого бюровця. Під час будівництва 
використано найновіші досягнення будівельної індустрії – залізобетонний каркас, великогабаритне 
скло, нікель і навіть незвичайною є дверна ручка у вхідних дверях з суцільного скла. Овальна сходо-
ва клітка, освітлена вертикальною стрічкою вікон та верхнім плафоном з люксферами, наче висить 
в повітрі. Не даремно будинок називали американським, він справді може конкурувати з кращими 
зразками світового модернізму.

Особливим зразком модернізму є будинок медичної палати на вул. Конопницької, 5 (арх. Т. Вру-
бель, Л. Карасінський). Збудований в час розквіту модернізму, бо між 1935 і 1937 роками, архітектори 
однак роблять реверанс в бік минулих стилів і декорують фасад будинку підвіконними панно, вико-
наними в техніці сграфіто. Досконалістю деталей нас вразить інтер’єр будинку: різноманіття алеба-
стру в холі, декоративний метал, стилеві дзеркала та люстри, підлогова плитка і тераццо. Нині ми б 
сказали, що над інтер’єром працював креативний дизайнер, не дарма модернізм народився в Бау-
хаусі – вищій школі архітектури і дизайну та мав на меті об’єднати працю архітекторів, дизайнерів 
та художників. В інтер’єрі цього будинку в кожній деталі відчувається задум творця – архітектора та 
рука  митця – художника.

«Сильною стороною архітектури Львова цього періоду є львівська традиція декору будівель. Ба-
гатство архітектурних деталей є тим, що виділяє модерністську архітектуру Львова з-поміж загаль-
ного європейського житлового будівництва стилю, який доктринально заперечує декор»2.

Справді, коли європейські архітектори епохи модернізму сповідували гасло одного з основопо-
ложників модернізму австрійського архітектора Адольфа Лооса «орнамент – це злочин», львівські 
архітектори не відмовляють собі в задоволенні оздобити  монохромним сграфіто чи мінімалістичною 
скульптурою фасад громадських, житлових будівель, навіть, особняків. 

2Romana Cielątkowska, Lilia Onyszkiewicz-Szwec «Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku», st. 253.
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У 30-ті роки з’являється новий тип громадських споруд – клуби професійних спілок – ремісників, 
залізничників, соціальних працівників, службовців пошти. Дім солдата, дім техніків, зрештою і буди-
нок медичної палати також збудований як своєрідний клуб з великим залом та бібліотекою. Всі клубні 
будинки були розраховані на велике скупчення людей, тому проєктувалися великі просторі холи та 
глядацькі зали. Таке вільне планування на початку ХХ століття стало можливим завдяки залізобето-
ну, який успішно ввійшов в практику будівництва нової епохи.

Основний постулат модернізму – функція визначає форму – найскладніше було реалізувати в 
храмах, де звичною була традиція в плануванні і багатому оздобленні. Ризик новаторства тут був 
надто великий: парафіяни хотіли отримати місце для молитви, а не космічний корабель. Тому пе-
реважав традиціоналізм, а кілька цікавих проєктів реалізувати завадила війна, після якої недобу-
довані храми завершили як громадські будівлі світського призначення. Єдиний завершений проєкт 
храму, який можемо зарахувати до зразків модернізму в сакральній архітектурі міста – костел Матері 
Божої Остробрамської на Верхньому Личакові.  У 1929 році був оголошений конкурс на будівництво 
костелу, в якому переміг проєкт Т. Обмінського, який хоч і базувався на традиційній планувальній 
структурі сакральної споруди, своїми спрощеними кубістичними формами та конструкціями вповні 
відповідав новітньому стилю. Плоске залізобетонне перекриття нави і презбітерію вірянам, звиклим 
до розписаних фресками склепінь, було незвичним. Ситуацію пом’якшили ребра жорсткості у вигляді 
повздовжних і поперечних балок, які імітували кесоновану стелю.  Реалізований конкурсний проєкт 
арх. Т. Обмінського був новим словом в сакральній архітектурі Львова початку ХХ століття.

Архітектурі модернізму варто приділяти більше уваги, вивчати, досліджувати та зберігати. Цей 
фотоальбом демонструє вибрані будівлі з епохи міжвоєнного двадцятиліття у Львові, їх особливості і 
принади. Дає можливість зрозуміти красу архітектури, коли форма виникала з функції, коли зручність 
і гігієна домінувала над декораторством, коли менше означало більше. Так зароджувався мінімалізм, 
який в ХХІ столітті  повертається в стиль життя і архітектуру.   

Начальниця управління охорони історичного середовища
Львівської міської ради
Лілія Онищенко-Швець



/ 12



13 / 

Громадські
будівлі



/ 14

Будинок Медичної палати
(тепер будинок управління охорони здоров’я)

вул. М. Конопницької, 3

Рік побудови: 1935—1937 рр.
Архітектори:  Тадеуш Врубель і Леопольд Карасінський

Громадські будівлі



15 / / 15



/ 16



17 / 



/ 18

Конторський будинок Йони Шпрехера
(тепер будинок профспілок)

пр. Шевченка, 7

Рік побудови: 1929-1931 рр.
Архітектор: Фердинанд Касслер

Громадські будівлі



19 / / 19



/ 20/ 20



21 / 



/ 22



23 / 



/ 24

Будинок установи соціального страхування
(тепер Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького)
вул. Зелена, 15

Рік побудови: 1937-1938 рр.
Архітектор: Іван Багенський

Громадські будівлі



25 / 



/ 26



27 / / 27



/ 28



29 / / 29



/ 30

Будинок францисканців з кінотеатром «Pax»
(тепер Будинок воїна)
вул. В. Короленка, 1а

Рік побудови: 1932–1934 рр. 
Архітектор: Вавжинець Дайчак

Громадські будівлі



31 / / 31



/ 32

Колегія фармацевтики
(тепер корпус Медуніверситету)

вул. Пекарська, 52

Рік побудови: 1931- 1932 рр.
Архітектор: Юзеф Авін

Громадські будівлі



33 / / 33



/ 34/ 34



35 / / 35



/ 36

Костел Матері Божої Остробрамської
(тепер церква Покрови Пресвятої Богородиці

Згромадження Салезіян УГКЦ)
вул. Личаківська, 175а

Рік побудови: 1932-1934 рр.
Архітектори: Тадеуш Обмінський, після його смерті Вавжинець Дайчак

Громадські будівлі



37 / / 37



/ 38/ 38



39 / / 39



/ 40

Дім громади
(тепер палац культури ім. Г. Хоткевича)

вул. Кушевича, 1

Рік побудови: 1933–1938 рр.
Архітектор:  Тадеуш Врубель

Громадські будівлі



41 / 



/ 42/ 42



43 / / 43



/ 44/ 44



45 / 



/ 46



47 / / 47



/ 48

Дім залізничників
(тепер будинок науки та культури львівської залізниці)

вул. Федьковича, 54,56

Рік побудови: 1929-1937 рр.
Архітектори: Ромуальд Міллер, Генрик Заремба

Громадські будівлі



49 / / 49



/ 50



51 / 



/ 52

Єврейський театр
(тепер Перший академічний український 

театр для дітей та юнацтва)
вул. Ак. Гнатюка, 11

Рік побудови: 1938-1939 рр.
Архітектор: Даніель Кальмус

Громадські будівлі



53 / / 53



/ 54/ 54



55 / / 55



/ 56

Санаторій легеневохворих
(тепер Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит»)

вул. Лисенка, 31

Рік побудови: 1927–1930 рр.
Архітектор: Альфред Каменобродський 

Громадські будівлі



57 / 



/ 58



59 / / 59



/ 60/ 60



61 / / 61



/ 62

Українська школа ім. Шашкевича
(тепер СЗШ № 34)
вул. Замкнена, 8

Рік побудови: 1930-1932 рр.
Архітектор: Тадеуш Обмінський

Громадські будівлі



63 / / 63



/ 64/ 64



65 / 



/ 66

Гімназія св. Урсули
(тепер ліцей № 28)
вул. Тютюнників, 2

Рік побудови: 1934 р.
Архітектор: Тадеуш Врубель

Громадські будівлі



67 / 



/ 68/ 68



69 / 



/ 70/ 70



71 / / 71



/ 72/ 72



73 / 



/ 74



75 / 

Вілли



/ 76

вул. Героїв УПА, 72

Вілла

Рік побудови: кінець 1930-их рр.
Архітектор: Юзеф Авін



77 / 



/ 78

вул. Гіпсова, 36А

Вілла
П. Мокрицької

Рік побудови: 1937–1938 рр.
Архітектор: Стефан Порембович



79 / / 79



/ 80

вул. Гіпсова, 36Б

Вілла
Брунона Шиманського

Рік побудови: 1938 р.
Архітектор: Стефан Порембович



81 / / 81



/ 82/ 82



83 / 



/ 84

вул. Глінки, 12

Вілла
Адольфа Фінкельштейна

Рік побудови: кінець 1930-их рр.
Архітектор: Артур Шталь



85 / / 85



/ 86



87 / 

Вулиці та колонії



/ 88

вул. Зарицьких

Вулиці та колонії

Рік побудови: середина 1930-их рр.

/ 88



89 / / 89



/ 90/ 90



91 / / 91



/ 92/ 92



93 / / 93



/ 94

вул. І. Рєпіна

Вулиці та колонії

Рік побудови: середина 1930-их рр.



95 / 



/ 96



97 / / 97



/ 98

вул. Кубійовича

Вулиці та колонії

Рік побудови: 1937 – 1939 рр.



99 / / 99



/ 100/ 100



101 / / 101



/ 102/ 102



103 / / 103



/ 104

вул. М. Рильського

Вулиці та колонії

Рік побудови: 1937 - 1938 рр.

/ 104



105 / / 105



/ 106/ 106



107 / / 107



/ 108/ 108



109 / / 109



/ 110/ 110



111 / / 111



/ 112

вул. Мендєлєєва

Вулиці та колонії

Рік побудови: 1938 – 1939 рр.



113 / / 113



/ 114/ 114



115 / / 115



/ 116

вул. П. Козланюка

Вулиці та колонії

Рік побудови:  1930-ті рр.



117 / / 117



/ 118/ 118



119 / / 119



/ 120

вул. Тютюнників

Вулиці та колонії

Рік побудови: 1937 – 1939 рр.



121 / / 121



/ 122/ 122



123 / / 123



/ 124/ 124



125 / 



/ 126/ 126



127 / / 127



/ 128

Кастелівка

Вулиці та колонії

Рік побудови: кін. XIX — поч. XX ст.

/ 128



129 / / 129



/ 130/ 130



131 / 



/ 132



133 / / 133



/ 134/ 134



135 / / 135



/ 136



137 / 



/ 138

Квятківка

Вулиці та колонії

/ 138



139 / / 139



/ 140



141 / 



/ 142
Над Залізною Водою

Вулиці та колонії



143 / 



/ 144/ 144



145 / 



/ 146



147 / / 147



/ 148

Професорська колонія

Вулиці та колонії

Рік побудови: 1930-ті рр.
/ 148



149 / 



/ 150



151 / / 151



/ 152



153 / 



/ 154



155 / / 155



/ 156



157 / 

Багатоквартирні 
житлові будинки



/ 158

вул. Акад. Павлова, 6

Житловий будинок

Рік побудови: 1936 р.
Архітектор: Фердинанд Касслер



159 / 



/ 160/ 160



161 / / 161



/ 162

вул. Генерала Тарнавського, 39

Житловий будинок

Рік побудови: 1938 р.
Архітектор: Марек Ляксер

/ 162



163 / 



/ 164

вул. Генерала Чупринки, 16-18

Житловий комплекс

Рік побудови: 1938 р.
Архітектор: Фердинанд Касслер



165 / / 165



/ 166



167 / 



/ 168

вул. Генерала Чупринки, 58

Житловий будинок

Рік побудови: 1937-1938 рр.
Архітектор: Якуб Менкер

/ 168



169 / / 169



/ 170

вул. Героїв Майдану, 5А- 5Б

Житловий комплекс

Рік побудови: 1938 р.
Архітектор: Якуб Менкер



171 / 



/ 172

вул. Герцена, 5

Житловий будинок

Рік побудови: 1938-1939 рр.
Архітектор: Фердинанд Касслер



173 / 



/ 174/ 174



175 / / 175



/ 176

вул. Грабовського, 6А

Житловий будинок

Рік побудови: 1936 р.

/ 176



177 / / 177



/ 178

вул. Грецька, 5

Житловий будинок

Рік побудови: 1936-1937 рр.
Архітектор: Стефан Порембович



179 / 



/ 180/ 180



181 / / 181



/ 182

вул. Зелена, 19

Житловий будинок

Рік побудови: 1931-1932 рр.
Архітектор: Артур Шталь

/ 182



183 / / 183



/ 184

вул. І. Рутковича, 7 -7А

Житловий будинок

Рік побудови: 1938-1939 рр.
Архітектор: Ришард Гермелін

/ 184



185 / 



/ 186/ 186



187 / / 187



/ 188

вул. Каліча Гора, 22

Житловий будинок

Рік побудови: кінець 1930-их рр.



189 / / 189



/ 190

вул. Київська, 24-28

Житловий комплекс 
Пенсійного закладу

(тепер житлові будинки)

Рік побудови: 1926-1928 рр.                                                                                         
Архітектор: Вітольд Мінкевич



191 / / 191



/ 192/ 192



193 / 



/ 194

вул. Київська, 34

Житловий будинок 
архітектора

Юзефа Йоахіма Тіша

Рік побудови: 1936 р.
Архітектор: Юзеф Йоахім Тіш

/ 194



195 / / 195



/ 196

вул. Княжа, 16

Житловий будинок 
родини Галлетів

Рік побудови: 1928-1930 рр.
Архітектор: Тадеуш Врубель



197 / / 197



/ 198/ 198



199 / / 199



/ 200

вул. Князя Романа, 9

Житловий будинок

Рік побудови: 1935 р. 
Архітектори: Міхал Кольбушовський



201 / / 201



/ 202/ 202



203 / 



/ 204

вул. Костя Левицького, 27

Житловий будинок

Рік побудови: 1930-ті рр.
Архітектор: Фердинанд Касслер

/ 204



205 / 



/ 206/ 206



207 / / 207



/ 208

вул. І. Котляревського, 40

Житловий будинок

Рік побудови: 1936-37 рр. 
Архітектор: Фердинанд Касслер

/ 208



209 / / 209



/ 210

вул. Кривоноса, 39

Житловий будинок

Рік побудови: 1930-ті рр.
Архітектор: Генрик Заремба



211 / / 211



/ 212

вул. Ліста, 1

Житловий будинок

Рік побудови: 1930-ті рр.
Архітектор: Веслав Гжимальський



213 / / 213



/ 214

вул. П. Дорошенка,  47-59

Житловий комплекс

Рік побудови: 1939 р.
Архітектори: Саломон Кайль, Генрик Зандіг, Якуб Менкер



215 / / 215



/ 216/ 216



217 / / 217



/ 218/ 218



219 / 



/ 220

вул. Саксаганського, 6

Будинок нотаріуса

Рік побудови: 1938-1939 рр.
Архітекто: Збіґнєв Вардзала

/ 220



221 / / 221



/ 222



223 / 

вул. Саксаганського, 8

Житловий будинок

Рік побудови: 1936 р.
Архітектор: Юзеф Йоахім Тіш



/ 224

вул. Туган-Барановського, 36

Житловий будинок

Рік побудови: 1937 р.
Архітектор: Ришард Гермелін



225 / 



/ 226

вул. І. Франка, 146

Житловий будинок

Рік побудови: кінець 1930-их рр.
Архітектор: Артур Шталь



227 / 



/ 228



229 / 

вул. І. Франка, 141

Житловий будинок

Рік побудови: кінець 1930-их рр.
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