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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ФІНАНСУВАННЯ
РЕСТАВРАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ 
ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ТА ВІКОННасамперед Вам потрібно звернутись до 

представників проекту, зокрема  до Управління 
охорони історичного середовища, де Вам  радо 
дадуть відповіді на подальші запитання.
Подайте заявку в офіс проекту GTZ, аби Ваші двері 
або вікна були включені у програму.
Фахівець з нашого офісу огляне двері/вікна і оцінить 
об’єм робіт.
Якщо двері/вікна відповідають вимогам програми 
фінансування, необхідно отримати письмові 
кошториси від кваліфікованих фірм.  В цьому ми 
також надаватимемо Вам свої консультації.
Після перевірки кошторисів представниками 
проекту, власники та місто Львів (Інститут міста) 
повинні укласти угоду про фінансування, в якій буде 
вказана фінансова частка кожної зі сторін угоди. 
Власники повинні укласти подальшу угоду з 
фірмою-виконавцем, в якій буде роз’яснена технічна 
сторона реставрації.
Власники сплачують свою частку в розмірі 20% від 
загальної вартості фірмі-виконавцеві і передають 
квитанцію про оплату Інституту міста. 
Роботи виконуються згідно умов, вказаних в угоді та 
супроводжуються представником із офісу проекту.
Після завершення реставрації роботи прийматимуть 
разом власники, представник офісу проекту та 
фірми-виконавця. Якщо всі роботи виконані з 
належною якістю, фірма отримує решту грошей 
(частку фінансової підтримки в розмірі 80%)

ЩО  ТАКЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ?
Мета проекту полягає в підтримці і підсиленні процесу 
обачної реставрації міста,  також у покращенні 
економічної ситуації  мешканців старої частини міста.
Проект складається з двох етапів, кожен - по три роки. 
Перший етап розпочався в червні 2009 та завершиться 
в 2012.
В цей час проект спонукатиме та підтримуватиме 
мешканців старої частини міста, партнерів з Львівської 
міської ради, місцевих майстрів та будівельні фірми, а 
також інші групи населення в активному проведенні 
заходів обачної реставрації. 
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ЯК МОЖНА ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ?



КОМУ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСУВАННЯ?
Фінансування надається власникам і об’єднанням 
власників квартир та житлових будинків на території 
діяльності проекту.

ЧОМУ МИ ФІНАНСУЄМО  РЕСТАВРАЦІЮ ІСТОРИЧНИХ 
ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ТА ВІКОН?
Вхідні двері до будинку і вікна є визначальними для 
«обличчя» споруди і для картини міста. Щодня ними 
багаторазово користуються мешканці будинку, що 
спричиняє для них велике навантаження. У Львові є 
ще дуже багато особливо цінних для міста історичних 
дверей і вікон, які необхідно захистити.
Нажаль, більшість дверей і вікон є в поганому стані, 
оскільки за останні десятиліття насамперед на вхідних 
дверях до будинку не проводилось жодних ремонтно-
реставраційних робіт. Замки та клямки часто відсутні, 
тобто двері не виконують своєї функції. 
Встановлення пластикових  вікон поширюється все 
більше і псує вигляд нашого міста! Історичні вікна 
можна відновити і вони відповідатимуть всім вимогам 
функціональності та комфорту. Встановлення 
пластикових вікон у старому місті є не лише заборонене, 
але і шкодить Вашому будинку!
Щоб дати поштовх збереженню історичних будівель в 
рамках українсько-німецького проекту «Муніципальний 
розвиток та оновлення історичної частини міста Львова», 
Львівська міська рада разом із Німецьким товариством 
технічного співробітництва (GTZ) ГмбХ розпочинають 
програму фінансування реставрації історичних дверей 
та вікон. Програму реалізує Інститут міста та спільний  
українсько-німецький проект. 
Програма фінансування повинна підтримувати 
реставрацію та, в окремих випадках, виготовлення копії 
історичних дверей та вікон. Разом з тим з’являтиметься 
мотивація до подальших  пам’яткоохоронних 
реставраційних заходів. 

ЩО МИ ФІНАНСУЄМО? 
Ми фінансуємо реставрацію, ремонт і, в окремих випадках,  
виготовлення копії історичних вікон і вхідних дверей до 
будинків. Збереження цих історичних елементів є дуже 
важливим. Для отримання фінансування необхідно 
виконати наступні критерії: 
• 

• 

• 

ЩО МИ НЕ ФІНАНСУЄМО?
•

•

•
ЯКУ ЧАСТКУ ФІНАНСУЄМО МИ?
Проект надає фінансову підтримку реставрації в розмірі 
до 80% необхідних коштів, з них частка міста Львова 
становить 20%, GTZ – 60%.  Власники повинні оплатити 
20% від  загальної вартості реставрації. 
Наприклад
Всі 10 власників квартир у будинку погоджуються взяти 
участь у програмі. Якщо відновлення дверей коштує 
10.000 гривень, то Проект бере на себе суму в розмірі 
8.000 гривень, а всі власники разом повинні сплатити 
2.000 гривень. Тобто кожен власник платить по 200 
гривень. 

Історична цінність дверей або вікна, або виготовлення 
копії за прикладом історичного елементу. 
Згода всіх власників квартир будинку на проведення 
реставрації вхідної брами будинку
Розміщення будинку в області проекту

Додаткові витрати, наприклад на встановлення 
домофону. Ми фінансуємо лише безпосередньо 
реставрацію або виготовлення копії.
Ремонт окремих елементів (напр. засклення, дверні 
клямки, та ін.) 
Реставрацію вхідних дверей в квартири


