
Відділ супроводу ОСББ,  

Ресурсний центр для розвитку 
ОСББ 

 

                              Львівська міська рада 



Завдання ресурсного центру 

1. Підняти освіченість та поінформованість 
мешканців з питань прав власності на майно, 
основних засад створення та діяльності ОСББ; 

2.Об`єднання зусиль влади, НГО, ОСББ для 
вироблення рекомендацій щодо внесення змін 
до законодавства; 

3. Популяризація кращих практик діяльності ОСББ у 
місті, координація їх діяльності; 

4. Допомога у організації і проведенні установчих 
зборів, участь (при потребі) у таких зборах. 

 

 



         Завдання ресурсного центру 

5.Надання індивідуальних консультаційних та 
навчальних послуг для ІГ у будинках; 

6. Щоденні консультації телефоном за принципом 
“гарячої лінії”; 

7. Ведення обліку діючих ОСББ та ІГ; 
8. Організація та проведення навчальних семінарів 

та тренінгу з питань створення і діяльності ОСББ; 
9. Налагодження співпраці з міжнародними 

фондами та організаціями щодо надання 
організаційної і фінансової допомоги місту для 
розвитку ОСББ 
 



Робота ресурсного центру з ініціативними 
групами мешканців  протягом березня-серпня 

• особисті консультації, забезпечення 
нормативно-правовою базою для попередньої 
роботи із сусідами та для реєстрації 
об`єднання; 

    - надано консультації 70-и ініціативним групам 
із створення ОСББ; 

    - знайомство із успішними керівниками ОСББ, 
результатами і методами іхньої роботи- 8 
новостворених ОСББ; 

   - розгляд письмових заяв, скарг, розв`язання 
конфліктних ситуацій – 40 випадків.   

 

     Зареєстровано протягом 2-х місяців  - 10 ОСББ. 



Навчання діючих керівників ОСББ  
      31 березня 2015р ресурсним центром організовано та 

проведено спільно з Danfoss ТОВ та ТОВ «Хенкель 
Баутехнік” навчальний семінар «Термомодернізація 
житлових будинків. Практичні поради та досвід 
впровадження». 

    Під час семінару було висвітлено та обговорено такі основні теми : 

• Що таке термомодернізація? 
•  Основні питання, які виникають на початку 

термомодернізації. 
• Які удосконалення потрібно виконати для зменшення 

споживання теплової енергії 
• Облік та регулювання подачі теплової енергії  
• Балансування систем опалення 
• Керування температурою в кімнаті та індивідуальний 

облік спожитого тепла 
• Приклади термомодернізації  



 



Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з 
енергозбереження 

    Львівська міська рада у березні 2015р.затвердила «Програму 
відшкодування частини кредитних коштів, отриманих 
ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у 
м.Львові на 2015-2018р.р.» 

       

      Метою Програми є створення механізму стимулювання 
довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування 
заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації 
багатоквартирних будинків.  

       

     У проекті Програмі закладено механізм  часткового 
відшкодування на впровадження заходів з енергозбереження 
за наступною схемою.  

 

   

       



Необхідність проведення 

 

Необхідність проведення 

ремонту – пошук коштів. 

Рішення про отримання 

візит до Банку  

Рішення про отримання 

кредиту – візит до Банку  

Рішення Банку про Рішення Банку про 

видачу кредиту 

Видача кредиту.  Видача кредиту.  

Проведення ремонтних Проведення ремонтних 

робіт. 

Банк подає реєстри по 

кредиту в органи в ЛМР 

Банк подає реєстри по 

кредиту в органи в ЛМР 

та ЛОДА  

Перевірка цільового Перевірка цільового 

використання коштів 

ЛОДА 

Одноразова компенсація Одноразова компенсація 

30 % тіла кредиту від 

ЛМР 

Щомісячна компенсація Щомісячна компенсація 

частини відсоткової 

ставки від ЛОДА 



ЯрмаркаЯрмарка    
ініціативних власниківініціативних власників  



Семінар Семінар   
з з енергоефективностіенергоефективності  



Умови фінансування: 

Розмір кредиту 

Термін кредиту 

Орієнтовна вартість кредиту 

Ціль кредиту 

 

Інформація про ОСББ:

Кількість квартир 

Загальна площа 

Умови фінансування: 

Розмір кредиту – 300 000 грн. 

Термін кредиту – 60 міс. 

Орієнтовна вартість кредиту 

– 20% річних. 

Ціль кредиту – проведення 

енергозберігаючих заходів. 

 

Інформація про ОСББ: 

Кількість квартир – 80. 

Загальна площа – 4 800 м²  

     Розмір платежу  ОСББ без врахування 

компенсацій:  8000 грн. міс. (1,70 грн. на 1 м²) 

Розмір платежу  ОСББ після компенсації ЛМР:  

 5 600 грн.* міс. (1,20 грн. на 1 м²) 

*На вибір ОСББ, може бути зменшений термін кредиту без 

зміни щомісячного платежу.  

Розмір платежу  після компенсацій ЛМР та 

ЛОДА:  від  3 000 грн. міс. (0,63 грн. на 1 м² ) 

Планова схема фінансування ОСББ 

ЛОДА 

 
40,00 грн.міс. 
з сім’ї, що проживає 

в двокімнатній квартирі 

площею 60 кв². 

Компенсація до 30% 

 основної суми 

кредиту 

Компенсація до 

15% річних 

відсоткової ставки 

по кредиту 



 

    


