
Реформа житлового 
господарства

23 грудня 2019 року



Цілі державної реформи:

• Створення ринку надання послуг з якісного управління житловим 
господарством;

• Реалізація побудинкового обліку ресурсів;

• Відновлення відчуття власності та відповідальності у співвласників 
згідно Європейських стандартів;

• Надання співвласникам самостійно вирішувати порядковість робіт 
та шляхів їх фінансування;

• Проведення комплексної термомодернізації багатоквартирних 
будинків. 



Переваги управляючої компанії

• Націлені на підвищення якості надання послуг з 
управління багатоквартирними будинками;

• Побудинковий фінансовий облік доходів та витрат 
на багатоквартирний будинок;

• Співвласники самостійно визначають розмір та 
вартість додаткових робіт;

• Управитель зобов`язаний розробити стратегію 
розвитку будинку та презентувати його на загальних 
зборах співвласників для подальшого 
затвердження. 



Реформа ЛКП

Район К-сть ЛКП 

(було)

К-сть ЛКП 

(стало)

% зменшення

ГРА
6 3 50,00%

ЗРА
7 3 57,14%

ЛРА
3 1 66,67%

СРА
6 3 50,00%

ФРА
8 4 50,00%

ШРА
9 3 66,67%

Разом
39 17 56,41%

Додатково послуги з управління багатоквартиними будинками надають
ЛКП «РАП» та ЛКП «Рембуд» та 12 приватних компаній



Заключення контрактів з директорами 
17 Управляючих компаній 

ЛКП Заключення контрактів

17 Управляючих компаній,
які залишаться після укрупнення 

ЛКП та будуть надавати якісні 
послуги з управління

Контракти будуть заключенні до  
31 грудня 2020 року.



Заключення контрактів з директорами 22 ЛКП: 

ЛКП Заключення контрактів

22 ЛКП 
(які будуть ліквідовані шляхом 

приєднання)

Контракти будуть заключенні до 
31 січня 2020 року.

Примітка:

Для впорядкування фінансових зобов`язань та завершення розпочатих робіт.



Програми які будуть діяти у 2020 рік:

- Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчерезації ліфтів у житлових 
будинках та закладах охорони здоров’я м.Львова на період 2017-2023 років. (Ухвала №2048 від 
08.06.2017);

- Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 
енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015-
2020 роки («Теплий дім»). (Ухвала №4413 від 19.03.2015 р);

- Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у 
проведені невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних 
робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у місті Львові на 2019-2020 роки. (Ухвала 
№4821 від 04.04.2019);

- Програма сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м.Львові на 2016-2020 роки. (Ухвала №514 від 26.05.2016);



ОСББ «Світанок» вул.Патона,27
Залучено коштів 6507 тис.грн.

Відшкодовано згідно програми 
«Теплий дім» ДЖГ та І

400 тис.грн.

Відшкодовано згідно державної 
програми теплих кредитів

2603 тис.грн.

Частка співвласників 3504 тис.грн.

ОСББ «Червона калина 98» 
Залучено коштів 1183 тис.грн.

Відшкодовано згідно програми 
«Теплий дім» ДЖГ та І

355 тис.грн.

Відшкодовано згідно державної 
програми теплих кредитів

~ 340 тис.грн.

Частка співвласників 488 тис.грн.

Проведено утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій. 



Оптимізація структури муніципальних 
управляючих компаній

Штатна 
кількість 

працівників 
2455 осіб

Переводяться 
1080 осіб

Вивільняється 
111 осіб

Робочі професії
та адміністративно

управлінський персонал



Побудинковий облік

Розподіл доходів та витрат по будинку мешканці можуть отримати 
звернувшись до Управляючої компанії та побачити:

- Скільки коштів поступило в поточному місяці на будинок;
- Куди були витрачені ці кошти;
- Залишок коштів на рахунку;

В майбутньому ці дані плануються 
публікуватись на відкритих інтернет ресурсах.



Кількість списаних будинків, %
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Процес визначення форми управління

• 1402 ОСББ в 1504 будинках;

• 371 будинок обрали 
самоуправління;

• 4677 будинків обрали 
муніципальні управляючі компанії;

• 79 будинків обрали приватні 
управляючі компанії;

• Не визначились з формою 
управління 2730 будинків;



Дякуємо за увагу


