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                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   Підтримка процесу створення ОСББ 

 
Протягом звітного періоду (квітень – червень 
2016 р.): 
 по допомогу звернулися представники: 
 161 ініціативної групи; 
  211  ЖБК з реорганізації в ОСББ 

 
 надано  455 консультацій  

 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   Підтримка процесу створення ОСББ 

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

• Ресурсний Центр організував: 

 8 семінарів;  

 2 круглих столи; 

 5 інших заходів (зустрічі, наради) 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   Підтримка процесу створення ОСББ 

Ресурсний  Центр у співпраці з Класичним Приватним Університетом 
та Інститутом економіки та інформаційних технологій провів 4 
семінари: 

 1 – «ОСББ: питання та відповіді» 

 2 – «Створення ОСББ: питання відповіді» 

 1 - практичний семінар в питаннях-відповідях зі слухачами 
Курсів "УПРАВИТЕЛЬ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ»  

  



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   Підтримка процесу створення ОСББ 

Ресурсний центр плідно співпрацює з іншими НГО: 

 з Асоціацією «Лучани» провели для ЖБК м. Луцька семінар 
«Законодавчі реалії управління багатоквартирним будинком. 
Житлово-будівельні кооперативи» 

 На запрошення Вуличним Університетом Лицарів Культури (ВУЛИК) 
провели 2 семінари «Як створити ОСББ» та «Усе про ОСББ: «Питання 
та відповіді» 

   



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   Енергоефективні заходи 

Ресурсним центром за звітний період проведено: 

 Семінар «Основи енергоефективності» для представників 
ОСББ, ЖБК та ініціативних груп зі створення ОСББ за 
участю регіонального представника Danfoss 

 Робочу нараду з представниками Хенкель Баутехнік 
Україна щодо проведених енергоаудитів 

 

  



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   Енергоефективні заходи 

Ресурсний центр плідно співпрацює з іншими НГО: 

 за сприяння ГО «Запорізький медіа центр» відбулося два заходи: 

 публічна дискусія «Проблеми енергоефективності очима депутатів і 
громадськості Запоріжжя: аналіз ситуації та шляхи вирішення»  

 «Розвиток сфери енергоефективності та запровадження у Запоріжжі 
та області енергосервісу, як інструменту інвестування в 
термомодернізацію будівель бюджетної та житлової сфери» 

 

  



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
  Інші заходи 

•  За ініціативи Ресурсного Центру була організована нарада 
за участю державних реєстраторів Запоріжжя.  

• Представники РЦ взяли  участь у зустрічі, на якій 
розглядалися питання проведення реєстрації мешканців 
будинків ОСББ та ЖБК за затвердженими правилами 
реєстрації місця проживання та порядку передачі 
інформації до Єдиного державного демографічного 
реєстру.  



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
  Взаємодія зі ЗМІ 

 За звітний період представники Ресурсного Центру: 

 у прямому ефірі програми «Розмова» та «День. Тема» на каналі TV5 
розповіли про те, як створити ОСББ та що чекає співвласників після 
01.07.2016 

 у передачі «Знак питання» ТРК «Запоріжжя» де говорили  про наше 
житловрядування після 1 липня 2016 

 

 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
  Взаємодія зі ЗМІ 

 За звітний період представники Ресурсного Центру: 

 на телеканалі «МТМ»: 

  в програмі «Актуальне інтерв'ю» розповіли про створення та 
функціонування, діяльність та ефективність ОСББ, управління 
багатоквартирними будинками та роль співвласників;  

 провели прес-конференцію «Практичний досвід енергомодернізації 
багатоквартирного житлового будинку із залученням банківських 
кредитів - досвід луцьких колег» 

 

 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
  Міські  програми підтримки ОСББ та 

енергоефективних заходів 
• Програма відшкодування відсоткових ставок за 

залученими в кредитно-фінансових установах 
короткостроковими кредитами, що надаються 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та 
житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 
енергозберігаючих та енергоефективних проектів в 
житлово-комунальному господарстві на 2015 – 2019 роки 

• Порядок включення будинків об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків до титульного списку об’єктів 
капітального ремонту житлових будинків ОСББ м. 
Запоріжжя 

 

 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
  Підтримка процесу створення ОСББ 

                                  

                       Протягом звітного періоду  

                                      (квітень – червень 2016 р.)  

                                    в місті створено  275 ОСББ 

                                       Станом на 1 липня 2016 року  

                                  в місті зареєстровано  466 ОСББ 

                                      з них 335 в цьому році. 

 

 

 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
  Підтримка процесу створення ОСББ 

   На енергоефективність ОСББ міста протягом 
звітного періоду залучили коштів: 

• грантових – 100 тис.грн.  

• міського бюджету (відшкодування) – 11,7 тис.грн. 

_____________________________________________  

    На 2016 рік на капремонт ОСББ затверджено 
54550,2 тис.грн.   

 

 

 



 
                             Муніципальна енергетична 

                                               реформа в Україні 

 
   

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

_____________________________________________  

     

 

 

 

Ресурсний Центр підтримки ОСББ із питань чистої енергії при 

громадській організації «Об’єднання житлово-будівельних 

кооперативів, співвласниківв багатоквартирних будинків «Вікторія» 

 

м. Запоріжжя 

вул. Олександрівська, 26 

(061) 764-54-20 

          270-61-18 

e-mail: victoriabest@ukr.net 

www.facebook.com/GO.RC.Victoria 


