
Громадська організація Асоціація ОСББ 

м. Кам’янця-Подільського  

Ресурсний центр підтримки та розвитку 

ОСББ 



Характеристика житлового фонду  

м.Кам’янця-Подільського  

Загальна кількість житлових будинків складає 7 363 од.,  

загальна площа квартир 2398,4 тис. кв.м. в тому числі: 

•  6 696 приватних житлових будинків – 422,6 тис. кв.м.; 

•  542 житлових будинки перебувають на балансі  

 комунальних підприємств міста – 1251,8 тис. кв.м.; 

•  38 кооперативних житлових будинків – 141,8 тис. кв.м; 

• 149 житлових будинків  ОСББ – 579.9 тис. кв.м.;  

• 15 відомчих житлових будинків – 13,2 тис. кв.м.  



З метою підтримки діючих та утворення нових 

ОСББ в місті: 

• у 2007 році була створена Асоціація об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, яка являється членом Всеукраїнської 

громадської організації «Спілка власників житла України»;  

• у 2008 році, при виконавчому комітеті Кам’янець-Подільської 

міської ради створено відділ розвитку житлово-комунального 

господарства та енергозбереження, однією з функцій якого є 

надання інформаційної і методичної допомоги ініціативним групам 

щодо створення ОСББ;  

• У 2010 році при АОСББ міста за підтримки програми  USAID 

«Реформа міського теплозабезпечення» створено Ресурсний центр 

підтримки та розвитку ОСББ; 

• У 2015 році  Ресурсний центр ОСББ розширює свої напрямки в 

рамках проекту USAID  « Муніципальна енергетична реформа в 

Україні»  - стає центром енергоефективності. 



Завдання ресурсного центру: 

• Консультативно-правова підтримка зацікавлених в          

енергоефективності сторін (місцева влада, ОСББ, власники 

житла, банки і підрядники).  

• Збір і поширення інформації щодо технічних і фінансових 

рішень 

• Інформаційно-просвітницька робота щодо переваг та 

перспектив розвитку ОСББ.    

• Вивчення, аналіз законодавчих актів та інших нормативних  

     документів, що регулюють діяльність ОСББ . 

   

 

Ресурсний центр  

м. Кам’янець-Подільський 



Ресурсний центр  

м. Кам’янець-Подільський 

 

•Розробка, просування, участь у місцевих програмах. 

•Навчання голів ОСББ та власників житла. 

•Співпраця з ініціативними групами щодо утворення ОСББ. 

•Популяризація кращих практик діяльності ОСББ в місті,                      

координація їхньої діяльності. 

•Організація, підготовка та проведення навчальних семінарів. 

розробка методичних рекомендацій і матеріалів для  голів  ОСББ. 

 

 

.     

 

  



• «Нове в законодавстві ОСББ» (березень 2015) 

• «Енергоефективність в твоєму будинку» ( квітень  2015) 

• «Вікно в твоїй оселі». Практичний семінар на підприємстві 

      ТМ «Вікно Плюс» (травень 2015) 

 

Навчальні семінари  

для керівників ОСББ 



 

• «Інформаційна та PR – підтримка діяльності ресурсних центрів» 

      (Київ, березень 2015) 

 

• «Проведення енергоефективних заходів: можливості та практичний  

      досвід ресурсних центрів»  (Дніпропетровськ, квітень 2015) 

 

• «Проведення термомодернізації будинку: донесення інформації до  

       мешканців будинку та керівників ОСББ»  

      (Кам’янець-Подільський, травень 2015) 

 

• «Огляд практик роботи Ресурсних центрів підтримки ОСББ  

      з питань чистої енергії» (Київ, вересень 2015) 

Навчальні семінари МЕРП 

 для персоналу Ресурсних центрів 



Програми підтримки діючих та утворення 

нових ОСББ в місті 

Відповідно до Закону України про Загальнодержавну «Програму 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 

2010-2014 роки»  було розроблено власну загальноміську Програму 

реформування розвитку ЖКГ. 

З метою створення ОСББ в усіх багатоповерхових будинках 

міста, та залучення до цього процесу мешканців були розроблені та 

впроваджуються  наступні програми:  

«Програма реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства міста за участю Асоціації об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків м. Кам’янця-Подільського»; 

Програма «Технічна експертиза, капітальний ремонт з 

модернізацією та диспетчеризацією ліфтів  житлових будинків на 

період  2005-2012 років»  (загальною вартістю 8,98 млн.грн.); 



Програми підтримки діючих  

та утворення нових ОСББ в місті 

 

• Програма «Безпечне житло» (освітлено 327 під’їздів 

 житлових будинків на суму 874 тис. грн.);  

На умовах співфінансування 50/50 прийняті слідуючи програми 

•  Програма «Теплий дім» - утеплення будинків. 

• Програма  «Капітальний ремонт внутрішньо будинкових 

мереж на 2015- 2017 роки. (800 тис. з міського бюджету) 

• Програма  «Встановлення ІТП, теплових лічильників (400 тис. грн 
з міського бюджету  ) 

    

  



Програми підтримки діючих  

та утворення нових ОСББ в місті 



1. Заява мешканців будинку 

Умови участі в Програмі «Теплий дім» 

2. Погодження на співфінансування робіт 

50 % / 50 % 



 

• Програма «Теплий дім» була започаткована  наприкінці 2010 р 

 і починалась вона з виконання організаторської роботи. 

Щоденник виконання Програми. 

 

 

 

Рік виконання 

Програми 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

За весь 

період 

Кількість 

утеплених 

фасадів 

 

11 

 

11 

 

13 

 

12 

 

47 

 

Кількість 

будинків 

 

10 

 

7 

 

8 

 

8 

 

33 



 



Основні напрямки  

термомодернізації 

Теплоизоляція  
трубопроводів  

опалення в підвалі 

Влаштування ІТП з 
погодним і програмним 

 регулюванням 

Заміна вікон на  
металопластикові 

 
коефіцієнт 

теплопровідності  
1 Вт/м2*К 

Утеплення фасадів і покрівель 
пінополістиролом 

Економія 
 3% 

Экономия 
20% 

Економія 
7% 

Економія 
22% 



Асоціація ОСББ. 

Ресурсний центр 

• 149 об єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. 

• 24 об єднання  члени Асоціації ОСББ. 

•  Ресурсний центр з підтримки ОСББ з питань 
чистої енергії (Проект USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні»). 

• Співпраця з РЦ України 



Голова правління Асоціації ОСББ  

Мазур Олена Юріївна 

тел. (067) 425-92-80 

e-mail: o1enka5@ukr.net  

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

https://www.facebook.com/aosbb.kampod? 
https://www.facebook.com/ 


