
Звіт про роботу Звіт про роботу   
Ресурсного центру підтримки Ресурсного центру підтримки   

ОСББОСББ  із із питань чистої енергіїпитань чистої енергії 

міста Сумиміста Суми  
  

у у період з 1 квітня до 30 період з 1 квітня до 30 червня червня 2016 2016 рокуроку  
 

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

13-14 липня, м. Тернопіль  

 



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення 
ОСББОСББ  

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

 по допомогу звернулося 18 ініціативних груп міста, 10 обласного центру, 7 
з інших областей;  

 команда РЦ провела/допомогла провести 45 інформаційних зібрань для 
співвласників багатоквартирних будинків щодо створення ОСББ; 

 РЦ організував: 

 3 семінари для ініціативних груп по створенню ОСББ на тему “Шляхи 
створення ОСББ”, 1 семінар для ОСББ з питань енергоеффективності; 4 
круглих столів для міської ради, ЖЕКів з питань втілення закону 417-8, 
обговорення проблемних питань функціонування ОСББ; 

  



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення 
ОСББ ОСББ ((продовження)продовження)  

 15 консультацій для ініціативних груп (які проводяться з 3-5 групами)  з 
питань створення ОСББ, 6 консультацій для Голів правління ОСББ з питань 
функціонування ОСББ;  

 01.04.16  організовано поїздку до м. Луцька, в якій особисто взяв участь 
міський голова, головний месич поїздки переломити уявлення про ОСББ у 
головах влади та переймання досвіду в провадженні енергоєффективності 

 16-18 червня стали соорганізаторами проведення Днів Сталої енергії  
м. Суми.  

 

  



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
огляд окремих заходівогляд окремих заходів  

  Поїздка до м. Луцьк 01.04.2016  в якій взяли участь  Сумчани в особі Поїздка до м. Луцьк 01.04.2016  в якій взяли участь  Сумчани в особі 

Міського голови, представників місцевої влади, депутатів міської Міського голови, представників місцевої влади, депутатів міської 

ради, Голів ОСББ та ініціативних груп, ради, Голів ОСББ та ініціативних груп, головнийголовний  месичмесич  поїздкипоїздки  

переломитипереломити  уявленняуявлення  про ОСББ у головах про ОСББ у головах владивлади  та та перейманняпереймання  

досвідудосвіду  в в провадженніпровадженні  енергоєффективностіенергоєффективності  

  



  Семінар  у м. Конотоп 23.04.2016  в якому взяв участь Міський Семінар  у м. Конотоп 23.04.2016  в якому взяв участь Міський 

голова голова предстваникпредстваник  РЦ м. Тернополя Сергій РЦ м. Тернополя Сергій ЛупакЛупак. Семінар . Семінар 

проводився для співвласників багатоквартирних будинків м. проводився для співвласників багатоквартирних будинків м. 

Конотоп з метою доведення інформації про Конотоп з метою доведення інформації про найефектівнішунайефектівнішу  форму форму 

управління ОСББ та впровадження управління ОСББ та впровадження енергоеффективнихенергоеффективних    заходів у заходів у 

багатоквартирних будинках багатоквартирних будинках   

  

Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
Огляд окремих заходівОгляд окремих заходів  



  ПриПри  відвідуваннявідвідування  ІІІІ  форумуфоруму  зз  енергоеффективностіенергоеффективності    1111..0505..20162016  рокуроку  

бувбув  підписанийпідписаний  меморандуммеморандум  пропро  співпрацюспівпрацю  міжміж  проектомпроектом  USUSAIDAID  тата  

АсоціацієюАсоціацією  ОСББОСББ  “Сумщина”“Сумщина”..  

  

Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
огляд окремих заходівогляд окремих заходів  



  ДніДні  сталоїсталої  енергіїенергії  вв  мм..  СумиСуми  1616--1818  червнячервня  20162016  року,року,  припри  відкриттівідкритті  якогоякого  

двохдвох  представниківпредставників  ОСББОСББ  булобуло  відзначеновідзначено  подякамиподяками  міськогоміського  ГоловиГолови  

  

Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
Огляд окремих заходівОгляд окремих заходів  

  взятовзято  участьучасть  вв  семінарісемінарі  длядля  громадянгромадян  мм..  СумиСуми,,      

  

  проведенийпроведений  круглийкруглий  стілстіл  длядля  міськоїміської  владивлади  тата  громадськості,громадськості,  нана  якийякий  

бувбув  запрошенийзапрошений  консультантконсультант  проектупроекту  USUSAIDAID    ДмитроДмитро  ЛевицькийЛевицький 

  ПроведенийПроведений    семінарсемінар  длядля  СумчанСумчан  нана  темутему  “Створення“Створення  ОСББ”ОСББ”  тата  

“Енергоеффективність“Енергоеффективність  уу  багатоквартирнихбагатоквартирних  будинкахбудинках  ””   



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
Співпраця з ЗМІСпівпраця з ЗМІ  

-- Налагоджена співпраця з Обласним телебаченням  майже всі  зміни які 
відбуваються у законодавстві коментується нами. В місяць проводиться по дві 
передачі з обговоренням питань ОСББ та ЖКХ в місті . 

-- Брифінг по результатам поїздки в м. Луцьк (5 місцевих телеканалів) 

-  Новина про прийняття процедури списання будинків. (Канал UA: Суми) 

-- Стаття “Чи є сенс створювати одне ОСББ на декілька будинків (сайт ПроОСББ)” 

-- Стаття “Чи може Голова правління бути не співвласником будинку ”  

-- Стаття “Як нараховувати пільгу коли в квартирі декілька пільговиків з різними 
статусами і не являються членами сім'ї ” 

 



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
Співпраця з ЗМІСпівпраця з ЗМІ  

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

-- Проведено 4 телепередачі (Канал UA: Суми); 

-- Вийшло 5 сюжетів  для новин за нашої ініціативи (Канал UA: Суми); 

-- Надано 3 інтерв'ю каналам за межами області; 

-- Проведено 3 прямих ефірів на обласному радіо “Слобода ФМ”; 

-- прийнято 2 участі на всеукраїнських телерадіокомпаніях; 

-- написано 3 статті на сайті ПроОСББ 



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
Успіхи та труднощі Успіхи та труднощі   

УспіхиУспіхи  

1.1. ВирішеноВирішено  питанняпитання  отриманняотримання  інформаційноїінформаційної  довідкидовідки  попо  
співвласникамспіввласникам  багатоквартирногобагатоквартирного  будинкубудинку  вв  мм..  Суми,Суми,  алеале  нажальнажаль  
попо  областіобласті  вв  деякихдеяких  містахмістах  питанняпитання  досідосі  нене  вирішеновирішено..  

2.2. ВирішеноВирішено  питанняпитання  передачіпередачі  будинківбудинків  вв  управлінняуправління  ОСББОСББ..  

3.3. СтворенаСтворена  РадаРада  ГолівГолів  ОСББОСББ  припри  МіськомуМіському  ГоловіГолові  



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення ОСББОСББ  
Успіхи та труднощі Успіхи та труднощі   

ТруднощіТруднощі  

1.1. ВиділенняВиділення  коштівкоштів  нана  капітальнийкапітальний  ремонтремонт  длядля  будинківбудинків  якіякі  нене  булибули  
уу  комунальнійкомунальній  власностівласності  (ЖБК(ЖБК,,  відомчівідомчі  тата  іншінш..))  тата  створилистворили  ОСББОСББ  
попо  програміпрограмі  7070хх3030..  

2.2. ОтриманняОтримання  інформаційнихінформаційних  довідокдовідок  попо  співвласникамспіввласникам  вв  деякихдеяких  
районнихрайонних  центрахцентрах  

3.3. ПитанняПитання  реєструреєстру  громадянгромадян  (по(по  квартирнийквартирний  облік)облік)  ––  нана  стадіїстадії  
завершеннязавершення  вирішеннявирішення  

4.4. ПитанняПитання  сплатисплати  внесківвнесків  МіськоїМіської  владоювладою  заза  приміщенняприміщення  якіякі  
знаходятьсязнаходяться  уу  їхнійїхній  власностівласності..  



Міські та обласні програми Міські та обласні програми 
підтримкипідтримки  
  ОСББ та енергоефективних ОСББ та енергоефективних 
заходівзаходів  

  

 За минулий квартал була прийнята обласна програма по 
відшкодуванню  15% ставки за кредитом,  та виділенні кошти з 
обласного бюджету 

  В місті та області діють такі програм:В місті та області діють такі програм:  

  На сьогодні в місті дає лише одна програма по відшкодуванню % по 
кредитам, але на 8 місяців існування програми не підписаний досі 
договір з Укргазбанком. 

 Обласна програма по відшкодування % прийнята, але ще не 
запрацювала  



Підтримка процесу створення Підтримка процесу створення 
ОСББОСББ  

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

23 ОСББ. 

Станом на 1 липня 2016 року в місті зареєстровано 184 ОСББ. 

Скільки коштів на енергоефективність залучили ОСББ міста протягом звітного 
періоду: 

• Власних 0 

• Грантових - 0 

• Кредитних – 100 000 

• міського бюджету - 0 

• обласного бюджету - 0 



Керівник Ресурсного центру підтримки ОСББ Керівник Ресурсного центру підтримки ОСББ 

“СУМЩИНА” “СУМЩИНА” ––  чистої енергії  чистої енергії    

Роман Роман ГученкоГученко    

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !  


