
Звіт про роботу  
Ресурсного центру підтримки 

ОСББ із питань чистої енергії 

міста Луцька 
 

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  72 ініціативних груп;  

 команда РЦ  була учасником загальних зборів 57 ініціативних груп  співвласників 
багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ; 

 РЦ організував: 

 12 семінарів для новостворених голів ОСББ, представників ЖБК; 15 круглих столів  
для представників ОСББ з різних регіонів України ; 2 зустрічі із мерами міст ; 
представники ресурсного центру були задіяні у проведенні “Днів сталої енергії “ на 
які було запрошено міжнародні організації. 

 Кожного дня проводяться  консультації для  представників ініціативних груп по 
створенню ОСББ та надається практична допомога  по діяльності об'єднань. 

 

  



Підтримка процесу створення ОСББ 
 У ЛУЦЬКУ  12.06.2016 – ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИЖНЯ СТАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

  

  

  

Офіційне відкриття Європейського тижня сталої енергетики в Україні 
відбулося сьогодні, 12 червня, у Луцьку. Саме сюди приїхали гості з 
представництва ЄС в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). 
 
Ініціатива святкування Європейського тижня сталої енергетики виникла в 
ЄС у 2006 році, щоб поширити найкращі практики, надихнути на нові ідеї та 
об’єднати однодумців навколо ефективного використання чистої енергії. Цей 
захід привертає увагу до проблем захисту довкілля, раціонального 
споживання енергетичних ресурсів, еко-енергоносіїв, відновлювальних джерел 
енергії. 

 
Крім того, протягом тижня Луцьк прийматиме гостей – мерів міст, які 
мають досвід з впровадження енергоефективних технологій, 
відновлювальних джерел енергії у своїх містах. 
 
На офіційне відкриття прибув керівник третього відділу програм допомоги 
«Енергетика, транспорт та навколишнє середовище» представництва ЄС в 
Україні Вальтер Треттон. Він зауважив: саме зараз, влітку варто подумати 
про наступну зиму і впровадження енергоефективних заходів. 



Підтримка процесу створення ОСББ за 
допомогою всеукраїнських каналів СТБ та 

1+1 



Підтримка процесу створення ОСББ – 
через місцеві ЗМІ 



Підтримка процесу створення ОСББ – 
Рада голів ОСББ м. Луцька 



Підтримка процесу створення ОСББ 

ТРУДНОЩІ –  

-відсутність політичної волі у депутатів Верховної ради до створення ОСББ  

- популістичні заяви колишніх  працівників Мінрегіону або політиків щодо першого 
капітального ремонту , спільної власності у будинку і т.д. 

- відсутність розуміння у Міністерстві регіонального розвитку , ЖКГ і будівництва 
щодо діяльності ОСББ 

- тиск монополістів та диктування ними умов 

- мало інформаційної політики через мас-медіа 

НЕОБХІДНО -  

- клуб мерів , асоціацію міст збирати щомісяця для інформування  діяльності ОСББ та 
реформування ЖКГ  вцілому по Україні. 



Міські та обласні програми підтримки 
ОСББ та енергоефективних заходів 

 Фінансування Програми 1  “Сприяння  створенню ОСББ у м. Луцька” – 
виконано повністю  - задекларованих 2 млн. грн. повністю розприділено. 
Дофінансовано Програму 1 на суму 1 млн. 250 тис. грн. 

  

 Фінансування Програми 2 “Відшкодування відсотків за  залученими у 
банківських установах кредитами”. Задекларованих 1 млн.250 тис. грн. 
повністю виконано. Дофінансовується Програма 2  по мірі необхідності. 350 
тис. грн. дофінансовано у червні 2016 року. 



Підтримка процесу створення ОСББ 

 

Протягом звітного періоду (квітень – червень 2016 р.) в місті створено  

25 ОСББ. 

Станом на 1 липня 2016 року в місті зареєстровано 330 ОСББ. 

 

У 2016 році 5 ОСББ отримали кредитні кошти на встановлення енергозберігаючих заходів. 
Готуються до отримання кредитів ще 12 ОСББ. 

Розробляється механізм впровадження енергоощадних заходів через ЕСКО. 

Створюється  у місті “револьверний  фонд”. 

Створюється “Центр енергоефективності та енергозбереження”. 

 



Центр енергоефективності та 
енергозбереження 



Асоціація ОСББ “Лучани” – ресурсний центр 
Якщо ви не їдете до нас , то ми їдемо в Тернопіль! 
Дякуємо за увагу, Лілія Слупачик 
 


