


Звіт про роботу  
Ресурсного центру підтримки 

ОСББ із питань чистої енергії 

міста Херсона 
 

у період з 1 квітня до 30 червня 2016 року 

 

Третій навчальний семінар для ресурсних центрів підтримки 
ОСББ із питань чистої енергі ї  

13-14 липня, м. Тернопіль  

 



Підтримка процесу створення ОСББ 

Протягом звітного періоду (квітень – червень 2016 р.): 

 по допомогу звернулося 99 ( з них 84 з міста Херсона, 7 з міста Цюрупинск  та  8 з міста 
Каховка )ініціативні групи;  

 команда РЦ провела та допомогла провести  99  інформаційних зібрань для співвласників 
багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ; 

 РЦ організував: 

 В цей період семінари не проводились , 2 круглих столів для ОСББ з питань впровадження 
енергоефективних заходів в будинках на базі районних виконкомів; 

 99 консультацій для ініціативних груп з питань створення ОСББ; 

 7 консультацій для існуючих ОСББ з питань кредитування ОСББ та для впровадження 
енергоефективних заходів , реєстрації питань обліку громадян в умовах нового діючого 
законодавства. 

  



Підтримка процесу створення ОСББ 

 

 

 Один із будинків Дніпровського району 

Установчі збори 

Травень 2016 

Оксана Дьякова 

 

 

  

  

  



Підтримка процесу створення ОСББ 

Якщо ви захочете докладно розповісти про якісь заходи, ви можете зробити це тут 

 Установчі збори по створенню ОСББ 

03 червня в Комсомольськоському районі 

 міста Херсона. 

Представник РС Д’якова Оксана 

Мешканці достатньо довго приймали 

рішення по створенню ОСББ. 

 

  

  



Підтримка процесу створення ОСББ 

 

 у яких ЗМІ ви виступали?Представників ресурсного центру запрошують на місцеве ТБ, а 
саме Трегубко Юрій Олексійович неодноразово запрошувався на місцевий телеканал 
“Скіфія” та ТВ “Херсон-плюс”, де обговорювалося питання створення та функціонування 
ОСББ 

 Д’якова Оксана  Володимирівна - приймала участь в ранковому прямому ефірі, де 
обговорювалась тема: “Що таке ОСББ “ та відповідала на провокаційні  питання 
мешканців. 

 В місцевій газеті “Гривна” неодноразово висвітлювали інформацію про діяльність ОСББ , 
а саме:  

 -про ініціативи ОСББ про впровадження в одному з районів міста  роздільного збору  
сміття за підтримки районної влади; 

 -  щодо отримання кредитів на впровадження   енергозберігаючих заходів: 
встановлення лічильників на тепло та енергозберігаючих вікон; 

 

 



Підтримка процесу створення ОСББ 

Ресурсний центр в місті  Херсоні працює досить успішно. Про це свідчить те ,що 
постійно до  нього  звертаються люди за допомогою та консультацією . 

Прізвища представників РЦ  досить відомі в місті: їх постійно запрошують на засідання в 
міську раду ,включають в склад робочих груп з питань ОСББ та ЖКГ, запрошують на 
наради та інші  заходи, які проводять органи місцевої влади, громадські та інші 
організації.   

На жаль в місті Херсоні існує монополія ЖЄКів , які більшість чиновників підтримує, і в 
діяльності  ОСББ штучно створюються перепони на місцевому рівні . Більшість 
чиновників у сфері ЖКГ не бажає збільшення кількості об’єднань, бо вони втрачають 
контроль над будинками та коштами мешканців. Але команда ресурсного центру 
продовжує плідну роботу  щодо створення ОСББ. 

 Про це свідчить статистика: станом на 01.01.2016 в місті існувало 319 ОСББ, а за період 
з січня по  липень було створено близько  145 .  більшість з яких створено за підтримки 
представників  РЦ  в місті  Херсоні.  Мешканці  міста потребують консультацій щодо 
створення ОСББ та його функціонування, бо населення мало інформовано про сутність 
ОСББ . 

 



Міські та обласні програми підтримки 
ОСББ та енергоефективних заходів 

  

 Було прийнято нові програми : 

 Прийнята обласна програма підвищення енергоефективності та 
розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області .В 
цій програмі передбачено відшкодування по кредитам для 
населення, ЖБК та ОСББ на енерго-заходи. 

  

 Програми що діють в місті та області: 

 Міською радою Херсона на квітневій сесії була прийнята 
"Програма підтримки населення з відшкодування частини 
кредитів, які надаються об'єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 
кооперативам на реалізацію ененозберігаючих заходів на 2016-
2020 роки. 

 



Підтримка процесу створення ОСББ 
Протягом періоду (квітень – червень 2016 р.) в місті створено 115  ОСББ. 

Станом на 1 липня 2016 року в місті зареєстровано 471 ОСББ , близько 45 будинків 
знаходяться в стадії реєстрації (створені ініціативні групи ,проведені установчі збори). 

 

Скільки коштів на енергоефективність залучили ОСББ міста протягом звітного періоду: 

Станом на 01.07.2016 року в місті Херсоні не було оформлено жодного кредиту на 
впровадження енергоєфективних  заходів. Наразі 5 ОСББ готують чергові загальні збори 
щодо прийняття рішення по оформленню кредиту на  впровадження енергоефективних 

заходів в будинках. Однією з головних причин малої активності ОСББ щодо залучення 
кредитів вважаємо відсутність підтримки місцевою владою, бо незважаючи на прийняті 

місцеві програми щодо відшкодування частини кредиту з місцевих бюджетів, існують 
бюрократичні перепони, які практично унеможливлюють  отримання коштів по прийнятим 

програмам.  

 



Дякуємо за увагу. 


