
Розвиток ОСББ, діяльність 
Ресурсного центру в Тернополі 

Напрямки діяльності  
1. Зібрання голів ОСББ – зустрічі за потребою вирішення питань 

2. Інформаційні та установчі зібрання з мешканцями 

3. Участь в національних заходах (семінарах, форумах) 

4. Енергетична модернізація будинків 

5. Перспективні (програми підтримки ОСББ, створення ОСН, асоціацій ) 

 

 



Динаміка розвитку ОСББ 
Створення ОСББ  

Станом на 01.07.2016р. зареєстровано 401 об’єднання співвласників  



Відкриття ресурсного центру підтримки ОСББ  – 
15.04.2016р 



Зустріч голів ОСББ з представниками 
підприємств та 

служб в Українському домі «Перемога» 25.05.2016 

• Управління соціальної політики 

• Управління житлово комунального господарства 

• Управління державної реєстрації 

• Аварійна служба опалення та гарячого водопостачання 

• Служба супроводу бухгалтерських програм ПП «Укрспецінформ»  

• Служба вивозу твердих побутових відходів ПП «ЕкоТерн» 

• Тернопільське підприємство з виготовлення металопластикових 
вікон ТМ «ЕлДом» 

 

 



Зустріч голів ОСББ з представниками 
підприємств та 

служб в Українському домі «Перемога» 25.05.2016 

Доповідач нач. управління соціальної політики Сулима В.І. 
Тема: зміни в нарахуваннях пільг і субсидій, взаємодія між соціальною службою і ОСББ 



Зустріч голів ОСББ з представниками 
підприємств та 

служб в Українському домі «Перемога» 25.05.2016 

Представник від УЖКГ про зелені насадження: 

• Допустимі відстані дерев від фундаментів та комунікацій 

• Які види дерев не можна висаджувати (фруктові, алергічні, інші) 

• Як правильно омолоджувати крону дерев   

• Про затінення деревами вікон нижніх поверхів будинку 

• Як уберегтися падіння дерев, вирізання сухостійних дерев та гілок 

• Сезонні роботи з деревами 

• Витрати при невчасній обрізці дерев 



Зустріч голів ОСББ з представниками 
підприємств та 

служб в Українському домі «Перемога» 25.05.2016 
Приклади неправильної посадки дерев : 



Зустріч голів ОСББ з представниками підприємств та 
служб в Українському домі «Перемога» 25.05.2016 

Приклади неправильної посадки, обрізки та зрізки дерев : 



Зустріч голів ОСББ з представниками підприємств та 
служб в Українському домі «Перемога» 25.05.2016 

Неправильна обрізка берези Самосіви біля трансформаторної підстанції 



Зустріч голів ОСББ з представником УЖКГ 
в Ресурсному центрі підтримки ОСББ 14.06.2016 

Обговорювалося внесення змін до правил благоустрою м. Тернополя, що стосується 

ОСББ та ОСН. Частина поправок, запропонованих представниками ОСББ була врахована. 



Зустріч голів ОСББ з представником УЖКГ 
в Ресурсному центрі підтримки ОСББ 14.06.2016 

Дещо конфліктне з Правил благоустрою п. 2.3.3.  

ОСББ та ОСН забороняється: 

- проводити всі види будівельних і монтажних робіт без відповідного дозволу 

- влаштування огорож по периметру відведеної земельної ділянки 

- самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі 

- встановлювати пристрої обмеження руху, стоянки (паркування) автомобільного 
транспорту 

- самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних 
погоджень. 

                    Наступна зустріч повинна відбутись із головним архітектором міста, адже є 
питання, на які не може надати відповідь управління ЖКГ.  



Семінар «Реалізація енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках» 
 для представників ОСББ та виконавчих органів влади м. Тернопіль в рамках 

виконання проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні ВБО 
«Інститут місцевого розвитку» спільно з ПАТ АКБ «Львів» - 30.06.2016 



Зустріч голів ОСББ з доповідачами-консультантами Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні» в Ресурсному 

центрі підтримки ОСББ 12.07.2016 

• Левицький Дмитро Миколайович – старший консультант з правових 
питань. 

• Погорєлова Вікторія Володимирівна – старший консультант з питань 
утримання та управління житлом. 

 

 Тема: Обговорення Законів України «Про особливості здійснення права 
власності в багатоквартирному будинку», а також «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирним будинком». 



Протягом звітного періоду (квітень – червень 2016 р.) відбулося 75 
зустрічей 

 на інформаційних та установчих зібраннях ОСББ у будинках, де були 
запрошені представники Громадської спілки «Рада голів ОСББ м. 

Тернополя». 

Протасевича, 4 15 квітня 



Установчі збори ОСББ «Київська, 7» 
26.05.2016, 215кв. будинок, 6 під’їздів, з ліфтами 

ОСББ зареєстроване 



Установчі збори - вул. Стадникової, 27 

ОСББ зареєстроване 



Допомога ОСББ у судовій справі 

            Колишній «ЖЕК» ПП «Вікторія» вимагав від ОСББ «Вишневецького 9» 
повернути 10244 грн. коштів спеціального фонду. 

            Сума виникла через те, що нібито при ремонті сходових кліток 
використали більше ніж нарахували, не надаючи жодних первинних 
документів, котрі би підтверджували вартість матеріалів та робіт.     

            Представники від ресурсного центру змушені були захищати справу в 
декількох засіданнях суду, а також у Львівському апеляційному 
господарському суді 5 липня 2016р. – закінчилася позитивно для ОСББ. 

Незрозуміла мета зі сторони ЖЕКу в даній завідомо неправдивій справі. 

Щоб показати по формах звіту, що співвласники винні за невідомі роботи чи 
послуги без підтверджуючих актів, накладних, кошти в свій «ЖЕК», лише для 
того, щоб співвласники не захотіли від’єднуватись від них. 



Енергетична модернізація будинків 

Проведені роботи в дев’яти тернопільських багатоповерхівках.  

1. ОСББ «Мрія 2006», вул. Лисенка, 6 - утеплення фасадів торцевих стін 

2. Бул. Д. Галицького, 16 - утеплення «стояка» дев’яти квартир 

3. ОСББ «Лук’яновича, 1», - встановлення ІТП та часткова заміна мереж 

4. ОСББ «Монтажник», вул. Лучаківського, 12а  - утеплення будинку 

5. ОСН-БК «Текстильна, 2» - утеплення будинку 

6. ОСББ «Горбачевського, 2а» - заміна вікон на сходовій клітці 

7. ОСББ «Злуки, 59» - заміна вікон на сходовій клітці 

8. Вул. Київська, 10 - заміна вікон на сходовій клітці 

9. Вул. Оболоня, 19 - утеплення торцевої стіни. 



Енергетична модернізація будинків 

Тривають роботи в п’яти багатоповерхівках за принципом співфінансування, 

 тобто 70% коштів виділяється міською радою, а інші 30% - мешканці. 

  

1. Вул. Чумацька, 27 - утеплення усього фасаду будинку 

2. Вул. Київська, 10 - заміна вікон 

3. Пр. Злуки, 39, в третьому під’їзді - утеплення фасаду 

4. Вул. Чумацька, 27 - утеплення фасаду 

5. Вул. Лучаківського, 12а - утеплення фасаду 



Енергетична модернізація будинків 

Лисенка, 6 Лук’яновича,1 



Перспективи діяльності ресурсного центру 

• Програма підтримки та стимулювання створення ефективних 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста 
Тернополя на 2016-2018 роки - 14.4 млн. грн. 

• Вирішення проблемних питань – взаємодія з депутатським 
корпусом і виконавчими органами влади 

• Енергетичні заходи по модернізації будинків 

• Кредитування ОСББ 

• Створення ОСН (асоціацій ОСББ, будинкових, вуличних, комітетів), 
відділень ресурсного центру в окремих масивах міста 

•  Керування спільним майном вулиць, кварталів з метою контролю 
за якістю та ефективним використанням коштів бюджету 

 

 



Дякую за увагу 


