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Мета створення Хмельницької асоціації ОСББ та ресурсного центру Мета створення Хмельницької асоціації ОСББ та ресурсного центру 
підтримки ОСББ  підтримки ОСББ  --  сприяння розвитку ОСББ сприяння розвитку ОСББ у м. Хмельницькомуу м. Хмельницькому  

Назва: громадська організація Хмельницька асоціація ОСББ    

Скорочена назва: ГО « ХА ОСББ »  

Дата створення : 27.11.2012 

     Метою створення та діяльності ГО ХА ОСББ є об'єднання зусиль ОСББ для задоволення та захисту 
законних соціальних, економічних, культурних прав та інтересів своїх членів, громадських прав та 
інтересів у різноманітних сферах суспільного життя.  

Основним завданням Громадської організації є:  
- узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи ОСББ та його членів, ефективному 

використанню цього досвіду;  

- надання допомоги у консультаційно-правовому забезпеченні ОСББ та його членів; 

- контроль за якістю і об'ємом послуг, які надаються ОСББ та його членам підприємствами, 
організаціями на договірних підставах; 

-      впровадження альтернативних та інноваційних технологій та послуг теплопостачання;  

- сприяння у створенні нових ОСББ;  

- забезпечення технічного і юридичного обслуговування ОСББ та його членів в питаннях утримання 
житлових будинків, інженерних мереж, нежилих і допоміжних приміщень, які знаходяться у 
власності ОСББ та його членів ;  

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань ХА ОСББ.  

Ресурсний центр та ХА ОСББ  є організацією, що об’єднує місцеві організації ОСББ.  

 



Ресурсний центр підтримки ОСББ – 
  Хмельницька асоціація ОСББ 

Ефективний власник житла – енергозберігаючий будинок, якісні послуги 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

60 

84 
24 

104 
20 

122 
18 

141 
19 

151 
20 

167 
16 

183 
16 

203 
20 

232 
29 

245 
13 

Динаміка створення ОСББ  в м. Хмельницький 
Перше ОСББ -1994 рік 
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Перші кроки. Знайомство з ресурсним центром та УЖКГ м. Вінниця (14.04.2014).  
Співпраця з управлінням ЖКГ м. Хмельницький.  
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       Участь в 5-му всеукраїнському ФОРУМІ ОСББ (23-24 жовтня 2014 рік м. Львів) 
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Участь в робочій нараді «Розширення компетенції Ресурсних центрів ОСББ щодо 
чистої енергії» М.Київ, 8-9 грудня 2014 р. 

У рамках виконання проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР) ВБО 
«Інститут місцевого розвитку» спільно із Київським центром енергоефективності проводять 
робочу нараду «Розширення компетенції Ресурсних центрів ОСББ щодо чистої енергії» для 

Ресурсних центрів підтримки ОСББ. 

 

Стандарт ЄС після 2020 року    
 

 Діючий стандарт ЄС та України 

Cтандарт України до 2013 року 
 

 
                                                                           
Стандарт України до 2008 року 
                                                                         
 
Будинки зведені після 80-х років 

    

                                                                            
Будинки зведені до 80-х років 

http://www.mdi.org.ua/files/image/MERP/OSBB PR workshop Kiev 17-18-Mar-2015/DSC_1079-4.png
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Місцева влада та управління ЖКГ м. Хмельницького виділили приміщення для 
створення інформаційного та Ресурсного центру підтримки ОСББ  

М.Хмельницький, вул. Проскурівська , 1, Управління ЖКГ, 2 поверх, січень 2015 року 
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Участь в міжнародній конференції  «Стратегічні напрямки розвитку ринку 
управління багатоквартирними будинками в Україні» м. Київ, 19 лютого 2015 року 

http://minregion.gov.ua/
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Участь в першому навчальному семінарі для персоналу Ресурсних центрів 
підтримки ОСББ з питань чистої енергії  «Інформаційна та PR – підтримка діяльності  

Ресурсних центрів»  м. Київ, 17-18 березня 2015 року 

http://www.mdi.org.ua/files/image/MERP/OSBB PR workshop Kiev 17-18-Mar-2015/DSC_1181-last.png
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Участь в другому навчальному семінарі для персоналу Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої 
енергії  «Проведення енергоефективних заходів: можливості та практичний досвід Ресурсних центрів» 

м. Дніпропетровськ 23-24 квітня 2015 р. 



Ресурсний центр підтримки ОСББ – 
  Хмельницька асоціація ОСББ 

Ефективний власник житла – енергозберігаючий будинок, якісні послуги 

 

Питання семінару: 

- подальша розбудова асоціації ОСББ; 

- енергозбереження в будинках ОСББ; 

- нове в законодавстві для ОСББ; 

- проблеми дахових котелень. 
 

 
 

Проведення семінару для  голів ОСББ м. Хмельницький 28 квітня 2015 року 

http://proosbb.info/2015/05-18/18:18/Закон від 14 травня 2015 року № 417-VIII
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Участь в експертному обговоренні «Дорогою реформ: Як зміни законодавства 
вплинуть на життя хмельничан» за участі представників громадської ініціативи 

«Реанімаційний Пакет Реформ» та керівництва Хмельницької ОДА,  Хмельницької 
міської ради. м. Хмельницький, сесійна зала міської ради, 6 травня 2015 р. 

На зібранні було обговорено реформу 
енергетичного сектору та що треба  
зробити, щоб врятувати себе від 
енергетичної кризи; 
- основні напрямки  
податкової реформи;  
- ключові інструменти  
участі громади у бюджетному 
процесі міста, а також інші  
реформи, що стоять  
сьогодні на порядку денному  
держави, передусім –  
подолання корупції. 
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Участь у третьому навчальному семінарі для персоналу Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої 
енергії «Проведення термомодернізації будинку:   донесення інформації до мешканців будинку та 
керівників ОСББ»                                                                          м. Кам’янець-Подільський   14-15 травня 2015 року 
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ФОРУМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА  
м. Київ        22 травня 2015 року 
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            Семінар  ресурсного центру ХАОСББ   
м.Хмельницький                 Ресурсний центр                04 червня 2015року 
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 Круглий стіл «Діючі механізми та практичні кроки для реалізації енергоефективних заходів для 

ОСББ та ЖБК»  Асоціація власників житла та ресурсний центр м.Хмельницький  16 червня 2015 р. 
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       Нарада з головами ОСББ у міськвиконкомі «Міська влада закликає хмельничан 
проводити заходи із енергозбереження»                                    м.Хмельницький  03 липня 2015 р. 
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                 Обласний семінар з ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА «Державна 
підтримка термомодернізації житлових будівель в Україні: умови та перспективи 
впровадження енергоефективних заходів»  Хмельницька ОДА, Ресурсний центр, 

Держенергоефективності                                    м. Хмельницький  31 липня 2015 року 

http://saee.gov.ua/sites/default/files/IMG_5956_0.JPG?slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic
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м. Хмельницький                            Телефони ХАОСББ: 
вул. Проскурівська, 1                          067-740-66-91 
вул. Староміська (Примакова), 52   097-769-17-38 
е-mail: goxaosbb@ukr.net                   067-263-81-81 
http://www.xaosbb.org/ 
https://www.facebook.com/goxaosbb 
 

Дякую за увагу ! 

mailto:goxaosbb@ukr.net
http://www.xaosbb.org/
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