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Начальник відділу територіального 
управління міста Управління 
архітектури м. Львова.

Лауреат Державної премії України 
в галузі архітектури

ВЕРхОла 
Юрій 

Володимирович

Народився 5 жовтня 1964 р. у м. Львові. Закінчивши 
Львівську середню школу № 31, упродовж 1981–
1986 рр. здобував спеціальність «Архітектурне 

проектування» у Львівському політехнічному інститу-
ті. На формування майбутнього архітектора неабияк 
вплинули викладачі архітектурного факультету, зокрема 
Віктор Проскуряков, Богдан Черкес, Володимир Блюсюк, 
Роман Липка, В’ячеслав Якубовський та ін.

Освоювати ази професії та формуватися як фахі-
вець Ю. В. Верхола почав іще студентом у Студентсько-
му проектно-конструкторському бюро (СПКБ) ЛПІ, ке-
рівником якого на той час була В. Д. Лясковська. У СПКБ 
працював і після закінчення інституту впродовж 1986–
1992 рр. під керівництвом головного архітектора проек-
тів Мирослава Трача. В цей період брав участь у роботі 
над проектами студентських гуртожитків (у м. Рівному 
й Івано-Франківську); Палацу культури в м. Сколе; ре-
конструкції корпусу їдальні студентського відпочинко-
во-оздоровчого табору в смт Славське тощо. 

У 1992 р. перейшов на роботу в приватну проектну 
фірму «Арніка», де працював до 1998 р. Займався про-
ектуванням котеджів для Львова та області, розробляв 
проекти об’єктів громадського призначення: торгових, 
офісних, сакральних будівель і споруд. Брав участь у 
конкурсах на проекти пам’ятників Степану Бандері, бор-
цям за волю України, жертвам комуністичних злочинів у 
Львові, Роману Шухевичу в Краківці Львівської області. 

Творчий шлях продовжив у проектно-виробничому при-
ватному підприємстві «Сенс-ПП», був провідним архітекто-
ром і головним архітектором проектів (1999–2005). У 2008 
р. за архітектуру комплексу Львівської  духовної семінарії 
Святого Духа на вул. Хуто-
рівці  Указом Президента 
 України № 569 колективу у 
складі архітекторів Ю. Вер-
холи, Є. Дацишина, Ю. Гора-
левича, Р. Стоцька, О. Хама-
ра, інженерів-будівельників 
О. Луціва та С. Філя й по-
чесного ректора семінарії о. 
д-ра Б. Праха присуджено 
Державну премію України 
в галузі архітектури. 

У 2005–2007 рр. Ю. В. Верхола працював провідним 
архітектором у ТзОВ ПВП «Провікс». А в 2007 р. за про-
позицією тодішнього головного архітектора м. Львова 
Юрія Криворучка він перейшов на роботу до Управлін-
ня архітектури Львівської міської ради. Працював голов-
ним спеціалістом, завідувачем сектору відділу промис-
лової та цивільної забудови, а з 2008 р. — начальником 
відділу територіального управління міста Управління 
архітектури м. Львова. 

Є членом Національної спілки архітекторів України з 
1995 р, а з 2011 р. —членом правління Львівської облас-
ної організації НСАУ. Архітектор Юрій Верхола має в до-
робку не один успішно реалізований об’єкт, серед яких:

– Львівська духовна семінарія Святого Духа Києво-Га-
лицької митрополії УГКЦ на вул. Хуторівка в м. Львові 
(у складі авторського колективу);

– Навчально-житловий корпус (студентат) монашо-
го чину редемптористів на вул. Хуторівка в м. Львові 
(у складі авторського колективу);

– Навчально-катихитичний центр із дзвіницею церкви 
Вознесіння Господнього УГКЦ на вул. Володимира Вели-
кого, 10а в м. Львові (головний архітектор проекту);

– Завод по виготовленню столярних виробів із ПВХ у 
м. Броварах Київської області (у складі авторського ко-
лективу);

– реконструкція комплексу виробничих цехів паперо-
вої фабрики «Папір-Мал» у м. Малині Житомирської 
області (розробник проектної документації, керівник 
авторського нагляду).

Крім того, за проектами Ю. В. Верхоли збудовано по-
над 20 індивідуальних житлових будинків у Львові та 

області (м. Винники, смт 
Брюховичі, Рудне, Зим-
на Вода тощо). 

Творче кредо: «Ар-
хітектура — своєрідне 
мистецтво, де втілитися 
в життя має шанс лише 
частина задуманого. 
Тому архітектор може 
відбутися як фахівець 
і митець лише довівши 
свої ідеї до реалізації».Львівська духовна семінарія Святого Духа




