
Звіт про роботу  

Ресурсного центру підтримки ОСББ із 

питань чистої енергії міста Львова 

 

у період з 1 квітня до 30 червня 

2016 року 



Підтримка процесу створення 

ОСББ 

 

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

 по допомогу звернулося 450 ініціативних груп;  

 команда РЦ допомогла провести 30 інформаційних 
зібрань для співвласників багатоквартирних 
будинків щодо створення ОСББ; 

РЦ організував: 

 750 консультацій для ініціативних мешканців, з тем 
створення ОСББ, впровадження заходів із 
енергозбереження  ; 

 3 відкритих семінари для ініціативних груп та 
новостворених ОСББ з питань створення та 
діяльності ОСББ . Один з семінарів був проведений 
для малоквартирних будинків ОСББ; 

 Проведено зустріч голів ОСББ з управлінням 
соціального захисту для вирішення проблемних 
питань із відшкодування субсидій. 

 

 
 

 



Заходи: семінари «Самоуправління 

багатоквартирними будинками» 

 

• Суботні семінари для ініціативних мешканців центральної 

частини міста Львова  

• «Самоуправління багатоквартирними будинками»  

• Серія семінарів була націлена на навчання ініціативних 

мешканців центральної частини м.Львова . У звітний 

період проведено 4 модулі стосовно стратегії реставрації 

/реконструкції ж/б, фінансування робіт, співробітництва з 

сервісними компаніями та отримання різноманітних 

дозволів і погоджень.  

 Учасники – 45 ініціативних мешканців 

 Важливо зберегти та відновити будинки центральної 

частини м. Львова, в яких створено ОСББ 

 

 

 



Заходи: семінари «Самоуправління 

багатоквартирними будинками» 



Заходи:Брифінг стосовно  нових форм 

управління у житловому господарстві. 

 • Проходив у «Прес-клубі реформ» 28.04.2016 року  

• Учасники: ресурсний центр, юрист та голова діючого 

ОСББ 

 

 

 



 

 
Заходи:Семінар для малоквартирних будинків, 
щодо вибору форми управління 
 

 відбувся 1 червня о 14.30 в Великій сесійній залі 

Львівської міської ради 

 Більше 250 ініціативних мешканців малоквартирних 

будинків 

 Малоквартирні будинки, особливо в центральній 

частині м.Львова є специфічні та порівняно дорогі в 

обслуговуванні. Мешканці потребували роз'яснення 

нюансів від створення до діяльності об'єднання з 

врахуванням специфіки.  

 

 



 

Семінар для малоквартирних будинків, щодо 

вибору форми управління 

 



Робота із ЗМІ 

1.Щотижневі інтерв'ю для інтернет та 
друкованих видань  

2.Надсилання інформації в ЗМІ щодо 
проведення заходів 

3.Організація прес-конференцій з 
журналістами за умови наявності нової 
інформації щодо законодавства та заходів з 
енергозбереження, кредитування  

4.Участь в прямих ефірах на місцевому 
радіо, телебаченні, програмах стосовно 
реформи житлового господарства, заходів з 
енергозбереження 

 



Робота зі ЗМІ 

 Виступи на телебаченні: телеканал новин «24», 

ТРК «Львів», ТОВ «Західна інформаційна 

корпорація»,  інтерв’ю-прес-конференція в 

"Прес-клубі реформ" 

 Публікації у ЗМІ:  Львівська газета , газета 

«Ратуша», інформаційна агенція «Вголос», 

медіа-портал «Твоє місто», інформаційний 

портал «zahid.net»,  інформаційний портал 

«Житло.in.ua» інформаційний портал 

«Щоденний Львів», ТОВ «ЗІК», онлайн газета 

«Варіанти», Агенція інформації та аналітики 

«Галінфо» . 

 Участь у прямих ефірах на радіо 

«Незалежність» та Львівське обласне радіо  

 

 



Основні питання: 

1. Щодо форм управління будинком, їх 

особливостей 

2. Щодо впровадження 

енергоефективних заходів 

3. Щодо проведення ремонтних робіт 

4. Щодо земельних питань  

5. Щодо власника приміщень 

6. Щодо процедури створення ОСББ 
 



Проведено наступну роботу:  

1. Затверджено процедуру зберігання протоколів зборів 
співвласників багатоквартирного будинку та розміщення 
інформації на офіційному веб-сайті Львівської міської ради  

2. Прийнято рішення виконавчого комітету «Про сприяння у 
створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
у м. Львові» яким районним адміністраціям надано право 
голосу за неприватизовані квартири та адміністративному 
відділу «ЦНАП» надано повний доступ до Державного 
реєстру речових прав для надання безоплатно мешканцям 
відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме 
майно.  

3. Розвивається співробітництво з громадськими та 
міжнародними організаціями(2 ж/б ОСББ відібрано для 
участі в пілотному проекті DENA)  

4. Розпочато роботу над електронною розсилкою відділу 

5. Активно поширюється інформації стосовно «теплих» 
кредитів 

 



Новини та перспективи 

1.Досягнено динаміки створення ОСББ 50+ в місяць 

2. Планується розробка програми впровадження 

погодного регулювання в ОСББ, 

розвиток бухгалтерського та повного юридичного 

супроводу  

Основні питання є стосовно самоуправління будинків, 

вирішення питання землі, власників приміщень. 

 



Нова команда ресурсного центру 

для розвитку ОСББ у м.Львові 

 



Міські та обласні програми підтримки 

ОСББ та енергоефективних заходів 

 

 Продовжено дію Програми сприяння створенню та 
забезпечення функціонування об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м.Львові на 2016-2020 роки. 

 Програма відшкодування частини кредитів, отриманих 
ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 
енергозбереження, реконструкції і модернізації 
багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 
роки (на 2015 рік виділено 3 млн.грн) 

 Обласна Програма енергозбереження для населення, 
яка передбачає видачу мешканцям області кредитів на 
впровадження енергозберігаючих заходів з 
відшкодуванням річних відсотків в національній валюті за 
кредитами (15% за кредитами, отриманими на заходи з 
енергозбереження;20% за кредитами, отриманими на 
заходи орієнтовані на використання альтернативних до 
газу джерел енергії). 

 Державна програма енергозбереження для ОСББ, ЖБК 

 

 



 

Підтримка процесу створення ОСББ 

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

184 ОСББ. 

Станом на 1 липня 2016 року в місті зареєстровано 832 ОСББ у 873 
будинках. 

 

Скільки коштів на енергоефективність залучили ОСББ міста протягом 
звітного періоду: 

• власних; 

• грантових; 

• 257 049,00 грн. кредитних; 

• 32 670,00 грн. з міського 

бюджету 

• обласного бюджету 

• 22 687,00 з державного 

бюджету 



 

Дякую за увагу! 

З повагою,  

Сергій Солтис! 


