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Метою діяльності Асоціації є :  

- задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів 
та членів територіальної громади міста ,  

- проводження освітньої та наукової діяльності у сфері 
житлово-комунального господарства та місцевого 

самоврядування, 

- створення Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
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     Основні напрямки роботи ресурсного центру 

-

- Проведення заходів і консультацій з питань підвищення 

-

-

     Основні напрямки роботи ресурсного центру 
Асоціації “Наш дім” у період 2015 – 2016 р.р. : 

- Створення об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. 

- Проведення заходів і консультацій з питань підвищення 
енергоефективності у житлових будинках ОСББ та 
ЖБК. 

- Проведення  консультацій з питань законодавства , 
бухгалтерського обліку , тощо. 

- Створення Асоціацій ОСББ  у м. Дніпропетровської  
області. 



1.Створення об’єднань співвласників 



семінарів з ініціативними групами                                          

1.Створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. 

 За період з 01.07.2015р. по 2016 р. проведено  сім 
семінарів з ініціативними групами                                          
м. Дніпропетровська, м. Верхньодніпровська з 
питань створення ОСББ у рамках Закону України 
від 14.05.2015р. № 417-VIII “Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку” . 
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В результаті проведених заходів створено шість 
в              

 В результаті проведених заходів створено шість 
ініціативних груп  в м. Дніпропетровську і п'ять  в              
м. Верхньодніпровську , які почали підготовчу 
роботу по створенню ОСББ. 
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Проведення заходів і консультацій з питань підвищення 

-

-

один з основних енергетичних ресурсів майбутнього економічного зростання в            

-

-

 

Проведення заходів і консультацій з питань підвищення 
енергоефективності у житлових будинках ОСББ та ЖБК. 

- Основна  екологічна проблема в Україні  , пов'язана з низькою тепловою  
енергетичною ефективністю наших будинків, які потребують великої кількості 
теплової енергії внаслідок того, що значна її частина втрачається через неякісну 
теплоізоляцію житлового будинку. 

 

- Ресурс підвищення енергоефективності у житлових будинках  слід розглядати як 
один з основних енергетичних ресурсів майбутнього економічного зростання в            
м. Дніпропетровськ та Дніпропетровської області. 

- Власники житла  ОСББ та ЖБК зацікавленні  у скорочені своїх видатків на оплату 
енергоресурсів та житлово - комунальних послуг. 

- У період 2015р. – 2016 р. Ресурсний центр провів шість освітницьких семінарів 
спрямованих на підвищення енергоефективності у житлових будинках ОСББ та 
ЖБК. 
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Проведення семінарів  спрямованих на інформування 
голів ОСББ та ЖБК про новітні технології які 

використовуються при проведенні енергоефективних 
заходів у будинку   

Залучення при проведені семінарів 
провідних спеціалістів з питань 

енергоефективності та енергозбереження 

 

Створення сприятливих умов для розвитку суспільних 
відносин між виробниками  матеріалів   та ОСББ і ЖБК 

  

Створення сприятливих умов для розвитку суспільних 
відносин з органами місцевого самоврядування та                    

ОСББ і ЖБК 
 

 Асоціація “Наш дім” розробила програму                                                         
“ Просвітницька діяльність з питань енергоефективності та 

енергозбереження для ОСББ та ЖБК “ 

                            Основні напрями програми  
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 На теперішній час  проведено 

 

 На теперішній час  проведено 
декілька просвітницьких 
семінарів  де голови ОСББ та 
ЖБК мали можливість 
подивитися наочні приклади 
використання сучасних 
технологічних матеріалів 
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Проведення семінару  з компанією 
«REXAU» на базі підприємства                                          
у    м. Дніпропетровськ
 

Проведення семінару  з компанією 
«REXAU» на базі підприємства                                          
у    м. Дніпропетровськ 
 



Проведення семінару  з компанією ,“DANFOSS” Проведення семінару  з компанією ,“DANFOSS” 
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                              ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 

www.facebook   

Тел. 0679424921       Мирошниченко Тамара 

mirtg@ukr.net 

http://www.facebook/

