
Львівська ОДА  
Середньострокові плани впровадження 

енергоефективних заходів по будівлях  

обласних бюджетних установ 



Інструментарій Концепції 
забезпечує аналіз для 
підтримки переваг 
оновлення, як на рівні 
окремих будівель, так і з 
метою реалізації 

довгострокових 
національних стратегій у цій 
галузі. 

Головна мета Концепції — 
розробка Індивідуальних 
планів реновації будівель, які 
у поєднанні з іншими 
інструментами Концепції — 
Журналом реновації будівлі 

та системою Контролю 
якості за будівельно-
ремонтними роботами 
закликані підвищити 
обізнаність та створити 
умови для проведення робіт 

з реконструкції будівель, що 
гарантує покращення 

енергоефективності 
кожного разу, коли 
відбуватиметься 
реконструкція. 

Концепція Стратегічної 
реновації будівель — це 
сучасний підхід до 
масштабної модернізації 
будівель. Концепція 
розглядає будівлю в цілому і 

надає індивідуальний 
покроковий план оновлення 
на середньо та 
довгостроковий період з 
урахуванням потреб 
власників / користувачів 

будівлі та конкретної технічної 
ситуації на об’єкті. 



Департамент 

охорони здоров'я 



Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський 
обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи"  

(Головний корпус, блоки А, Б, В, Г, Д) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Головний корпус (відділення №1, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, реанімація) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №10) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №4, 24) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №5, 21) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №6, 25) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Відділення консультантів) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №9) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Поліклініка) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №14) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Відділення сестринського догляду) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Корпус №7) 



КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня"  
(Будівля реабілітаційного корпусу) 



КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» 
(Адміністративний корпус "А2-1") 



КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально - діагностичний центр 
(Головний корпус №1 трьохповерхневий з підвалом і переходом) 



КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально - діагностичний центр 
(Новий корпус трьохповерховий (стара радіологія) №2) 



КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально - діагностичний центр 
(Паталогоанатомічний корпус) 



КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально - діагностичний центр 
(Головний корпус 6-ти поверховий №2 з переходом) 



КНП ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально - діагностичний центр 
(Нова радіологія №3) 



КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень" 
(Адміністрація, поліклінічне відділення) 



КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень" 
(Наркологічне відділення №1, відділення невідкладної наркологічної допомоги та 

детоксикації) 



КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень" 
(Наркологічне відділення №2) 



КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень" 
(Наркологічне відділення, пральня, кухня, гаражі, погріб - 3, вбиральня, насосна, 

морг) 



КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально - діагностичний  
кардіологічний центр"  

(Лікувальний корпус А-2) 



КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально - діагностичний  
кардіологічний центр"  

(Лікувальний корпус А-3) 



КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально - діагностичний  
кардіологічний центр"  

(Лікувальний корпус А-4) 



КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»  
(Приймальний покій) 



КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»  
(Корпус №3) 



КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»  
(Корпус №4) 



КЗ ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"  
(Цілодобове стаціонарне відділення №1 по вул. Коциловського, 15а) 



КЗ ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"  
(Цілодобове стаціонарне відділення №2 по вул. О. Басараб) 



КЗ ЛОР "Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер"  
(Поліклінічне відділення і денний стаціонар по вул. Коциловського, 30-32) 



КНП ЛОР "Львівська обласна психіатрична лікарня "Заклад"  
(Головний корпус) 



КЗ ЛОР "Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи"  
(Будівля "Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи" за адресою м. Львів, 

вул. Пекарська, 61) 



Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради  
"Самбірський медичний коледж"  

(Практичний корпус "Фармація") 



КЗ ЛОР "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Журавно"   
(Спальний корпус) 



КЗ ЛОР "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Журавно"  
(Школа) 



КЗ ЛОР "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Журавно" 
(Бальнеологічне відділення) 



КЗ ЛОР "Будинок дитини №1" 
(Лікувальний корпус) 



КЗ ЛОР "Будинок дитини №2"  
(Корп. №1, вул. Антоновича, 117) 



КЗ ЛОР "Будинок дитини №2"  
(Корп. №2, вул. Житомирська, 8а) 



КЗ ЛОР "Будинок дитини №2"  
(Корп. №3, вул. Гіпсова, 40б) 



КНП ЛОР "Сокальський підрозділ "ЛОЦСК"  
(Адмін. корпус) 



Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради  
"Львівський обласний клінічний діагностичний центр"  

(Будівля з прибудовою: головний корпус, допоміжний корпус) 



КНП ЛОР "Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"  
(КНП ЛОР "ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ ", головний корпус №1) 



КНП ЛОР "Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"  
(КНП ЛОР "ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ", поліклініка) 



КНП ЛОР "Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"  
(КНП ЛОР "ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ ", головний корпус №2) 



Департамент освіти і 

науки 



КЗ ЛОР "Самбірська спеціальна школа І-ІІ ступенів «Берегиня»  
(Навчальний корпус) 



КЗ ЛОР "Самбірська спеціальна школа І-ІІ ступенів «Берегиня»  
(Спальний корпус) 



КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ "Світанок"  
з поглибленою професійною підготовкою"  

(Основна будівля) 



КЗ ЛОР "Сокальська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.  
імені Т. Шевченка"  

(Навчальний корпус) 



КЗ ЛОР "Сокальська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст.  
імені Т. Шевченка"  

(Спальний корпус) 



КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів Святого Миколая"  
(Навчальний корпус) 



КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів Святого Миколая"  
(Спальний корпус) 



ДПТНЗ "Червоненське ВПУ"  
(Навчальний корпус) 



ДПТНЗ "Червоненське ВПУ"  
(Гуртожиток №5) 



ДПТНЗ "Червоненське ВПУ"  
(Навчальний корпус, с. Поморяни) 



ДПТНЗ "Червоненське ВПУ"  
(Гуртожиток №1, с. Поморяни) 



Вище професійне училище №19  
(Гуртожиток) 



Вище професійне училище №19  
(Навчальний корпус) 



ВПУ №34 м. Стрия  
(Гуртожиток) 



ВПУ №34 м. Стрия  
(Навчальний корпус №1) 



ВПУ №35 м. Стрия  
(Навчальний корпус) 



ВПУ №35 м. Стрия  
(Гуртожиток) 



ДПТНЗ "Новороздільський професійний ліцей"  
(Гуртожиток) 



ДПТНЗ "Новороздільський професійний ліцей"  
(Навчальний корпус) 



ВПУ №11 м. Червонограда  
(Будівля учбового корпусу №1) 



ВПУ №11 м. Червонограда  
(Будівля учбового корпусу №2) 



ВПУ №11 м. Червонограда  
(Навчально-побутовий блок) 



ВПУ №11 м. Червонограда  
(Гуртожиток) 



ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей"  
(Навчальний корпус) 



ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей"  
(Гуртожиток) 



ДПТНЗ "Миколаївський професійний ліцей"  
(Гуртожиток №1) 



ДПТНЗ "Миколаївський професійний ліцей"  
(Навчальний корпус №2) 



Перемишлянський професійний ліцей  
(Навчальний корпус) 



Перемишлянський професійний ліцей  
(Гуртожиток №1) 



Перемишлянський професійний ліцей  
(Гуртожиток №2) 



ДНЗ "Новояворівське ВПУ"  
(Навчально-побутовий корпус) 



ДНЗ "Новояворівське ВПУ"  
(Будівля гуртожитку) 



Самбірський технікум економіки та інформатики  
(Навчальний корпус) 



Самбірський технікум економіки та інформатики  
(Гуртожиток) 



Новороздільський політехнічний коледж  
(Навчальний корпус №1) 



Новороздільський політехнічний коледж  
(Гуртожиток) 



КЗ ЛОР "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека"  
(Приміщення бібліотеки) 



Департамент з 

питань культури, 

національностей та 

релігій 



КЗ ЛОР "Дрогобицький музичний коледж ім. В. Барвінського"  
(Навчальний корпус) 



КЗ ЛОР "Дрогобицький музичний коледж ім. В. Барвінського"  
(Гуртожиток) 



КЗ ЛОР "Самбірський коледж культури і мистецтв"  
(Пам’ятка архітектури національного значення - колегії єзуїтів 1756-1759 рр.,  

навчальний корпус №1) 



КЗ ЛОР "Самбірський коледж культури і мистецтв"  
(Пам'ятка архітектури національного значення - ансамблю костелу та монастиря 

бернардирців ХVІІІ ст., навчальний корпус №2) 



КЗ ЛОР "Самбірський коледж культури і мистецтв"  
(Пам'ятка архітектури національного значення – ансамблю костелу та монастиря 

бернардирців ХVІІІ ст., навчальний корпус №3) 



КЗ ЛОР "Львівський коледж культури і мистецтв"  
(Навчальний корпус) 



КЗ ЛОР ''Львівський музичний коледж ім. С.П. Людкевича''  
(Навчальний корпус №1 - головний корпус) 



КЗ ЛОР Львівська обласна бібліотека для дітей  
(Будівля бібліотеки №1) 



КЗ ЛОР Львівська обласна універсальна наукова бібліотека  
(Будівля бібліотеки) 



КЗ ЛОР "Львівський музей історії релігії"  
(Кол. будинок монастиря домініканців) 



КЗ ЛОР Державний меморіальний музей М. Грушевського у Львові  
(Вілла Михайла Грушевського) 



КЗ ЛОР "Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка" 
(Будівля музею) 



КЗ ЛОР "Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка" 
(Вілла Івана Франка) 



КЗ ЛОР "Історико-краєзнавчий музей"  
(Будівля бібліотеки №1) 



КЗ ЛОР "Історико-краєзнавчий музей"  
(Будівля бібліотеки №2) 



Червоноградська філія КЗ ЛОР "Львівський музей історії релігії"  
(Палац Потоцьких) 



КЗ ЛОР "Адміністрація історико-культурного заповідника "Нагуєвичі"  
(Літературно-меморіальний музей) 



КЗ ЛОР Історико-етнографічний музей "Бойківщина"  
(Будівля музею) 



КЗЛОР "Львівський обласний центр народної творчості і  
культурно-освітньої роботи"  
(Львівський академічний театр імені Леся Курбаса) 



Департамент 

соціального захисту 

населення 



КЗ ЛОР "Созанський психоневрологічний інтернат"  
(Житловий будинок №1) 



КЗ ЛОР "Судововишнянський психоневрологічний інтернат"  
(Житловий корпус) 



КЗ ЛОР "Підкамінський психоневрологічний інтернат"  
(Житловий корпус) 



КЗ ЛОР "Лешківський психоневрологічний інтернат"  
(Житловий корпус) 



КЗ ЛОР "Великомостівський геріатричний пансіонат"  
(Житловий корпус) 



КЗ ЛОР "Монастироцький психоневрологічний інтернат"  
(Житловий будинок №1) 



КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат"  
(Корпус №1 - житловий) 



КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат"  
(Корпус №2 - житловий) 



КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат"  
(Корпус №3 - житловий) 



Соціальний гуртожиток  
(Житловий корпус) 



КЗ ЛОР "Роздільський дитячий будинок-інтернат"  
(Житлова будівля) 



Індивідуальні  
плани реновації  
будівель  

Будуються на основі поточної інформації щодо технічних характеристик 

огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель. 

 

А тому, перелік енергоефективних заходів на плані може мати дещо 

інший вигляд при внесенні змін до огороджувальних конструкцій будівлі 

або її інженерних систем. 

 

В разі виникнення питань щодо побудови Індивідуальних планів 

реновації будівель Ви можете звернутись до служби підтримки 

повідомленням на e-mail: support@fiatu.com.ua. 

 

За підтримки: 
Технічний оператор 

Національної бази  

даних України: 

У співпраці з: Львівська ОДА: 

https://www.fiatu.com.ua/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
https://www.minregion.gov.ua/
https://loda.gov.ua/

