
Громадська організація Асоціація ОСББ 

м. Кам’янець-Подільський  

Ресурсний центр підтримки, розвитку 

ОСББ з питань чистої енергії. 



Звіт про роботу  

Ресурсного центру  

 з 1 квітня до 30 червня 2016 року 

Олена Мазур 
м. Тернопіль 

13-14 липня 2016 року 



 

 

Завдання Ресурсного центру 

 

 

• Консультативно-правова підтримка  мешканців з прав власності на 

майно, основних питань створення та діяльності ОСББ.  

• Збір і поширення інформації щодо технічних і фінансових рішень з 

питань створення, розвитку, діяльності ОСББ. 

• Інформаційно-просвітницька робота щодо переваг та перспектив 

розвитку ОСББ.    

• Вивчення, аналіз законодавчих актів та інших нормативних  

     документів, що регулюють діяльність ОСББ . 

• Допомога в організації та проведені  установчих  зборів.  

 

 



 

 

 

 

• Розробка, участь у місцевих програмах. 

• Навчання голів ОСББ. 

• Співпраця з ініціативними групами щодо утворення ОСББ. 

• Популяризація кращих практик діяльності ОСББ в місті,                      

координація їхньої діяльності. 

• Організація, підготовка та проведення навчальних семінарів. 

розробка методичних рекомендацій і матеріалів для  голів  ОСББ. 



 

Навчальні семінари 

 

 

• «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному 

будинку» (квітень 2016). 

• «Нове в законодавстві ОСББ» (кітень- травень 2016). 

• «Енергоефективність в твоєму будинку» (квітень  2016) 

• «Актуальні питання роботи ОСББ за новим законодавством»              

(травень 2016). 

 



Просвітницька діяльність 
 

 

 

 

• Зустрічі, інформаційно - просвітницька робота серед населення.(32) 

• Надання індивідуальних консультацій ініціативним групам у будинках (52) 

• Організація та проведення установчих зборів по створенню ОСББ.(15) 

• Участь у круглих столах та семінарах.(5) 

• Курси управителів багатоквартирного будинку – 36 годин 

• Публікації в місцевих ЗМІ. (2) 

• Публікація матеріалів на сайті https://www.facebook.com/aosbb.kampod 

   

 



Співпраця та партнерство 

 

 

 

 

 

Експертний рівень. 

 

Проведення семінарів. 

 

Облаштування РЦ. 

 

Інформаційні роздаткові 

матеріали 



Ресурсний центр з питань чистої енергії  
Центр енергоеффективності 



Форуми, семінари  за участю Ресурсного 
центру   

 



Економія 7% 

Енергоефективність в будинку 

Економія 3% Економія 20% 



 

 

 

 

 

 

• Программа «Теплий дім» 

• Заміна внутрішньобудинкових мереж будинку.  

• Ремонт та заміна ліфтів. 

• Встановлення дитячих майданчиків. 

• Ремонт дворових проїздів. 

• Встановлення теплових лічильників. 

• Встановлення ІТП (кошти ЕБРР –КП«Міськтепловоденергія»  

     (67 будинків). 

Програми  міста Кам`янець- Подільського 



Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку- найефективніша форма управління 

спільним майном у багатоквартирному будинку 



Міські програми підтримки в дії 



Міські програми підтримки в дії 



Міські програми підтримки в дії 



 Міські програми підтримки в дії 



  

 
 
 

 
 
 

 

Підтримка процесу створення ОСББ 



 

В 159 багатоповерхових житлових будинках 
утворено ОСББ, що становить 23% від загальної 
кількості багатоповерхових житлових будинків 
міста.  

З квітня по червень 2016 року утворено – 18 ОСББ 

 

   



 
Громадська організація Асоціація ОСББ 

м. Кам’янець-Подільський  
Ресурсний центр підтримки та розвитку ОСББ з питань 

чистої енергії. 

 

 
 

 

м. Кам’янець-Подільський 

Проспект Грушевського,56 

тел. 0674259280, тел-факс. (03849) 50539 

E-mail: oviktoriya56@ukr.net  

Facebook: https://www.facebook.com/ 

https://www.facebook.com/aosbb.kampod/?fref=ts 



ДЯКУЄМО   ЗА УВАГУ! 


