
Ресурсний центр енергоефективності   
та сталої енергії –   Хмельницька асоціація ОСББ 

Ефективний власник житла – енергозберігаючий будинок, якісні послуги 

Звіт про роботу  
Ресурсного центру підтримки 
ОСББ із питань чистої енергії 

міста Хмельницький 
у період з 1 квітня до 30 червня 2016 року 

 
 

• Третій навчальний семінар для ресурсних центрів підтримки 
ОСББ із питань чистої енергії           13-14 липня, м. Тернопіль 
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    Протягом звітного періоду (квітень – червень 2016 р.) виконано: 

• надано допомогу за зверненням 27 ініціативним групам;  

• команда РЦ організувала та провела 18 інформаційних зібрань для 
співвласників багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ. 

      Ресурсний центр організував: 

• 5 семінарів, конференцій та круглих столів (з питань енергоощадності та 
енергоефективності); 

• 38 консультацій з організації та створення ОСББ; 

       Ресурсний центр прийняв участь: 

• у 4-х засідання комісії міськвиконкому  щодо відшкодування  % ставок 
банків, щодо кредитів отриманих на енергоощадні заходи; 

• у 5-ти комісіях міськвиконкому щодо впровадження Програми 
енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації 
багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016–2020 
роки . 
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• Ресурсний центр плідно взаємодіє зі ЗМІ.  
• 16 публікацій у газетах «Проскурів», « Є»  та 

інших по питаннях створення ОСББ, термо 
модернізації, впровадження міських програм 
для ОСББ та багатоквартирних будинків; 

• 12  виступів по телебаченню – ТРК « Поділля 
центр», 33 канал, ТРК «Місто», ТРК «7+», 
медіакорпорації Є тощо;  

• 4 публікації на новоствореному Сайті 
http://www.xaosbb.org/ ; 

• 25 публікацій на сторінці Фейсбук. 
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• Протягом звітного періоду (квітень – 
червень 2016 р.) в місті створено  

•  10  ОСББ ( ще 5 ініціативних груп подали 
документи на реєстрацію ) . 

• Станом на 1 липня 2016 року в місті 

зареєстровано 281  ОСББ. 
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Представники ресурсного центру та управління ЖКГ проводять постійні 
зустрічі з мешканцями багатоповерхівок по створенню ОСББ 

  м. Хмельницький                                                                            квітень 2016 р. 
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 У Хмельницькій обласній філармонії вперше була проведена 
спеціалізована виставка-конференція «Мої квадратні метри»   

м. Хмельницький                                                                                        1-2 квітня  2016 р. 
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У сесійному залі Хмельницької  міської ради представники ОСББ та всі зацікавлені 
провели зустріч з представниками ЦНАПу по питаннях реєстрації статуту, доступу до 

реєстру власників квартир, проблемах реєстрації у багатоквартирному будинку. 
м. Хмельницький                                                                                14 квітня 2016року 
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В Хмельницькій ОДА проведено нараду-семінар на тему: «Обмін досвідом у сфері 
енергозбереження житлових будинків» 

м. Хмельницький, ОДА                                                                            21 квітня 2016 року  

http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
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Створено новий сайт ресурсного центру Хмельницької асоціації ОСББ  
http://www.xaosbb.org/  

м. Хмельницький                                                                                  травень 2016 р. 

http://www.xaosbb.org/
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2-й ФОРУМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА «Енергосервіс: інвестиції в 
енергоефективність бюджетної сфери та переваги для житлових будівель» 

м. Київ                                                                                                       12 травня 2016 року 
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На Форумі розвитку “Майбутнє Хмельницького” містяни  долучитись до розробки 
стратегії розвитку міста до 2020 року. У форматі світового кафе близько 400 

осіб обговорювали, яким має бути наше місто за 5-10 років, 
м. Хмельницький                                                                                        22 травня 2016 р. 

http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
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В сесійному залі Хмельницької міськради відбулася  презентація Програми 
енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду  

м. Хмельницького на 2016-2020 роки,  
м. Хмельницький                                                                                              03.06.2016 року                
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  Журнал «ЖКГ України» провів у Хмельницькій області круглий стіл на тему: «Практичні 
антикризові заходи». Мета заходу – інформування учасників про умови фінансування, 

надання роз’яснень з юридичних питань, висвітлення інформації, що стосується інноваційних 
технологій енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства. 

м. Хмельницький, ОДА                                                                                                                             16 червня 2016 року 

Участь у засіданні круглого столу взяти 
профільні  заступників голів, керівників 
структурних підрозділів з питань житлово-
комунального господарства, керівників 
підприємств теплопостачання, 
водопостачання, голів асоціацій ОСББ, 
представників ОСББ та ЖБК, інших 
зацікавлених фахівців галузі житлово-
комунального господарства області. 
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Український форум по енергоефективності 16  

«Фонд енергоефективності. Ключовий START-UP УКРАЇНИ ».  

м.Київ   НСК «Олімпійський»                                                                    23 червня 2016 
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1-й науково-практичний семінар «Альтернативна енергетика. Стан та перспективи 
розвитку». На семінарі були присутні та виступили з цікавими доповідями польські колеги. 

Хмельницька асоціація ОСББ також долучилася до вивчення та впровадження 
м.Хмельницький                       енергоощадних технологій у нашому місті.           29 червня 2016 

року 

м. Хмельницький                                                                                        29 червня 2016 р. 

http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
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Налагоджена плідна співпраця з Регіональним інноваційно-інформаційним 
центром з енергозбереження ХНУ ( РІІЦ ). Керівник центру  РІІЦ –  Миколюк Оксана 

 
м. Хмельницький                                                                                        Червень 2016 р. 

http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
http://www.khmelnytsky.com/images/files/pdf/06510215_dod_1.pdf
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• Скільки коштів на енергоефективність 
залучили ОСББ місто Хмельницький  
протягом звітного періоду: 

• 160 000 гривень власних коштів ; 

• 600 000 гривень кредитних коштів; 

• 725 000 гривень міського бюджету; 

• 30 000 гривень обласного бюджету. 
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"Про затвердження Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації 
співвласників житла у багатоквартирних будинках Хмельницького на 2016-2018 р"  

П'ятниця, 06 травня 2016, 13:44  

 
 Про затвердження Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних 
будинках м.Хмельницького на 2016-2018 роки 

 
Розглянувши пропозицію міського голови О.Симчишина, з метою створення умов для сталого функціонування ОСББ, 
забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, громадських організацій, ОСББ, мешканців міста в 
умовах переходу до нових форм управління багатоквартирними будинками, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", Законом України "Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", міська рада 
  
ВИРІШИЛА 
  
1. Затвердити Програму сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках 
м.Хмельницького на 2016-2018 роки (далі – Програма), що додається. 
  
2. Фінансовому управлінню (С.Ямчуку) передбачити в бюджеті міста Хмельницького на 2016-2018 роки кошти на виконання 
заходів вищезазначеної Програми. 
  
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука. 
  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації; 
постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної 
громади міста.    

                                                                                                                                                                                  Міський голова О.Симчишин 
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Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про затвердження 
Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації 

житлового фонду м. Хмельницького на 2016 – 2020 роки та втрату чинності 
рішення сесії міської ради від 12.06.2013 р.   

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій про затвердження Програми енергоефективності, 
енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького  
на 2016–2020 роки та втрату чинності рішення сесії міської ради від 12.06.2013 р. № 17  
        Розглянувши клопотання управління житлово–комунального господарства, керуючись Законами 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про енергозбереження”, виконавчий  комітет міської 
ради 
 ВИРІШИВ 
        1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції: 
       1.1. про затвердження Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації 
багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016–2020 роки. 
       1.2. про втрату чинності рішення міської ради від 12.06.2013 р. № 17 “Про затвердження Порядку 
співфінансування виконання робіт з капітального ремонту фасадів, дахів багатоквартирних житлових 
будинків з їх утепленням”. 
       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                    А. Нестерука та 
заступника міського голови В. Гончарука. 
   
Міський голова                                                      О. Симчишин 

 

http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
http://khm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31278:--------------------2016--2020----------12062013--&catid=330:2011-09-30-07-09-51
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Ефективний власник житла – енергозберігаючий будинок, якісні послуги 

 

 

м. Хмельницький                                    Телефони ХАОСББ: 
вул. Проскурівська,1(УЖКГ), к.205а        067-740-66-91 
вул. Староміська (Примакова), 52           097-769-17-38 
е-mail: goxaosbb@ukr.net                           067-263-81-81 
http://www.xaosbb.org/ 
https://www.facebook.com/goxaosbb 
 

Дякую за увагу ! 

mailto:goxaosbb@ukr.net
http://www.xaosbb.org/

