
БАНК ЛЬВІВ



Про БАНК

ПАТ АКБ “Львів” успішно працює на ринку банківських
послуг України вже більше 25-ти років. За період тривалої
діяльності установи, Банк зумів налагодити співпрацю з
великим переліком приватних та корпоративних клієнтів, та
зарекомендував себе як їхній надійний фінансовий партнер.

Головний офіс Банку знаходиться в місті Львів, що
насамперед є запорукою швидкості прийняття управлінських
рішень та максимальної лояльності до Вас.

Інвесторами банку є група ісландських компаній.

ПАТ АКБ “Львів” забезпечує комплексне обслуговування
клієнтів та надає усі можливі банківські послуги.

Мережа відділень Банку
налічує 24 відділення. Банк Львів
найяскравіше представлений у
Львові та Львівській області, а
також має відкритті відділення у
майже усіх обласних центрах
західної України та у м. Київ.



Програма енергозбереження 

• 2006 рікСтарт програми

• Юридичні особи, включаючи ОСББ;

• Населення.  Цільова аудиторія

• Пільгові умови фінансування; 

• Лояльні вимоги до забезпечення по кредиту;

• Пом'якшений підхід до фінансового стану 
позичальника враховуючи майбутню економію від 
енергоефективних заходів. 

Переваги від 
участі в програмі 

• більше 3 000 кредитів, на суму більше 55 млн. грн. Результат для 
населення

• більше 60 млн. грн.
Результат для 

юридичних осіб

• NEFCO, USAID, IFC, Львівська ОДА, Львівська міська 
рада, Івано-Франківська міська рада, Львівська Торгово-
Промислова палата, АгроЛьвів та інші.

Основні партнери 
програми



Drohobych

Енергоефективні проекти на карті



Початок співпраці – 2007;

КРЕДИТНИЙ 
ПРОДУКТ

Співпраця з Банку з NEFCO

3 млн. ЄВРО +
Грант на рекламу.

2 млн. ЄВРО

Акціонери Банку Львів

Загальний розмір
спільної програми 
енергозбереження 

5 млн. ЄВРО



Співпраця з Банку з USAID

Ресурси Банку

Технічне допомога 

Початок співпраці – вересень 2013

Лояльний підхід
до оцінки застави
по кредиту та
фінансового стану
позичальника!

Додатковий 
інструмент для 
фінансування 

енергоефективних
заходів 



Модернізація застарілого обладнання (заміна старих 
котлів, модернізація системи очистки води, перетворювачі 
частоти, автоматизація, контроль якості тощо)

Загальні інвестиції: Євро 1.5 млн.
Кредит Банку Львів: Євро 1 300 000
Термін окупності: 4.5 роки
Термін кредиту: 5 роки
Економія і екологічний ефект:
Євро 350 000 щорічно, зниження споживання газу та викидів 
CO2, зниження  використання води, збільшення переробки 
макулатури.

Приклади проектів



Очисні споруди

Загальні інвестиції: Євро 729 000
Кредит Банку Львів: Євро 440 000
Термін кредиту: 3 роки
Економія та екологічний ефект:
Зниження використання води, економія затрат на транспортуванню 
використаної води, значне зниження ХПК і БПК.

Приклади проектів



Встановлення твердопаливного парового котла

Загальні інвестиції: 3 млн. грн.
Кредит Банку Львів:  2,6 млн. грн.
Термін окупності: 2.0 роки
Термін кредиту: 3 роки
Економія та екологічний ефект:
180 000 грн., відмова від використання газу, підвищення 
ефективності.

Приклади проектів



Системи кондиціювання з опцією “Рекуперації тепла”

Загальні інвестиції: 1,5 млн. грн.
Кредит Банку Львів: 1.184 млн. грн.
Період окупності: 4.5 роки
Термін кредиту: 5 роки
Економія:
Зниження використання електроенергії та газу.

Приклади проектів



Встановлення твердопаливних котлів в двох ліцеях ЕСКО компанією.

Загальні інвестиції : 1 млн. грн.
Кредит Банку Львів :  750 000 грн.
Період окупності : 18 місяці
Термін кредиту : 21 місяці
Екологічний ефект:
Відмова від використання газу та вугілля.

Приклади проектів



Кредит

ПРИВАТНІ КЛІЄНТИ
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Співпраця з Банку з Львівською ОДА

Компенсація 15 % річних на
типові енергозберігаючі заходи;
Компенсація 20% річних на
альтернативні до газу джерела
енергії.

Пільговий кредит ( від 
0* до 10 % річних);
Забезпечення товарами,  
що купується **;
Економія на оплаті 
комунальних платежів;
Підвищення комфорту 
проживання;
Капіталізація вартості 
нерухомості. 
 Окупність інвестицій від 
3-ох до 5-ти років.

*За умови додаткового відшкодування Дрогобицькою МР, Городоцькою чи Самбірською РДА;
** При умові отримання кредиту на суму до 30 000,00 грн. 



Більше
3000 кредитів

Приватні клієнти



Умови фінансування ОСББ

КРЕДИТНИЙ 
ПРОДУКТ

Валюта кредитування: гривня.
Сума кредиту: до 1 000 000 грн.
Відсоткова ставка: 25% річних.
Комісія: 1% за видачу кредиту.
Максимальний строк кредитування: до 60 місяців.
Мінімальна участь власними коштами Позичальника: на 
рівні не менше 20% від загальної вартості інвестиційного
проекту  (в т.ч. ПДВ).
Застава: Майнові права на грошові надходження.
Форма погашення – ануїтет (рівними частинами).

Кредит надається на наступні заходи:
Заходи з економії теплової енергії на потреби гарячого водопостачання;
Заходи з економії теплової енергії на потреби системи опалення і вентиляції;
Заміна вікон вхідних дверей;
Утеплення фасадів, горищ, підвальних приміщень;
Альтернативні джерела енергії.



Модернізації системи тепловодопосатачання

Загальні інвестиції: 90 000 грн
Кредит Банку Львів: 50 000 грн.
Термін окупності: 4.5 років
Термін кредиту: 5 років
Економія на платежах.

ОСББ



Нагороди Банку

Лідер в реалізації Програми енергозбереження для населення
Львівщини у 2012 році;
“Кращий банк-партнер з реалізації інноваційних проектів у
сфері енергозбереження та альтернативних джерел” за Версією
журналу Банкірь у 2012 році. (Всеукраїнський конкурс)
Номінація "Зелене місто: Львів екологічний" на щорічному
конкурсі «Обличчя міста» у 2013 році.
Лідер з реалізації програм енергозбереження для населення»
за Версією журналу Банкірь у 2013 році.
Переможець у номінації "Зелене місто: Львів екологічний" на
щорічному конкурсі «Обличчя міста» у 2013 році.
«Найкращий регіональний банк» (за версією журналу
«Банкиръ» в конкурсі «Банк, якому довіряють – 2014»



Дякуємо за увагу.
ПАТ АКБ “Львів”

вул. Сербська,1 м. Львів
www.banklviv.com

Гаряча лінія
0 800 50 58 48

безкоштовно зі стаціонарних телефонів

http://www.banklviv.com/

