
77--8 8 веренсяверенся  2015 р. 2015 р.   
м.Київм.Київ    









17 березня 2015 р.17 березня 2015 р.  
мітинг  біля ВР вмітинг  біля ВР в  
підтримку з.п.1892підтримку з.п.1892  
по поверненню по поверненню   
неприбутковості неприбутковості   

Засідання РГ Засідання РГ   
комітету з комітету з 
питань ЖКГ  ВР питань ЖКГ  ВР 
України по України по додо--
опрацюваннюопрацюванню    
з.пз.п. 1565. 1565  

22 травня 2015 р.22 травня 2015 р.  
МіжнароднийМіжнародний    
форумфорум  
  ЕнергоефекЕнергоефек--  
тивностітивності    
м. м. КиївКиїв  

Липень 2015 року  Липень 2015 року    
ОдеськаОдеська  обл. обл.   
I I ВсеукраїнськаВсеукраїнська    
Практична Практична КонфеКонфе--  
ренціяренція  «Комфорт«Комфорт--  
нийний, , енергоефекенергоефек--  
тивнийтивний  будинокбудинок  ––    
вимогавимога  сьогоденнясьогодення»»  

22 липня 2015 р.22 липня 2015 р.  
Робоча група у Робоча група у   
МінрегіоніМінрегіоні  по по відшвідш--  
кодування пільг такодування пільг та  
Субсидій ОСББСубсидій ОСББ  



17 17 ––  18 березня 2015 року 18 березня 2015 року 
м. Київм. Київ  

23 23 ––  24 квітня 2015 року м. 24 квітня 2015 року м. 
ДніпропетровськДніпропетровськ  

14 14 ––  15 травня  2015 року15 травня  2015 року  
  м. Кам'янець м. Кам'янець --  ПодільськийПодільський  



1. У місті Суми покладений початок популяризації ОСББ та 
побудований  «потяг» із написом АОСББ, який рухається вперед.   

3. Знайдена спільна мова з владою міста в підтримці інтересів ОСББ. 
Влада почала прислуховуватись до нашої думки  

4. Налагоджена робота зі структурними підрозділами влади, 
Сумиобленерго, Комунальним ЖЕКом 

5. Розроблені дорожні карти та узгодженні з Імміграційною службою, 
Державної реєстраційною службою, Відділом комунального майна 
СМР. (реєстрація мешканців, отримання інформаційної довідки) 

2. Закладений фундамент для об'єднання ОСББ в Асоціацію з метою 
захисту своїх прав та лобіювання ОСББ.   



5. Місто Суми стало першим в Україні в отриманні безкоштовної 
довідки від державного реєстратору. 

6. За останні 5-ть років у м. Суми відзначили  Голів ОСББ  почестними 
грамотами міського голови під час святкування Дня міста. 



Держава це розуміла і вже пішла назустріч ОСББ шляхом програми Держава це розуміла і вже пішла назустріч ОСББ шляхом програми 
кредитування з погашенням 40% тіла кредиту (по матеріалам)кредитування з погашенням 40% тіла кредиту (по матеріалам)  

  

    

 

Чи є в них політична воля підтримати 
ОСББ  і бажання покращити життя 
мешканців багатоповерхівок шляхом:   

1. Перестати виділяти кошти 1. Перестати виділяти кошти 
неорганізованим  власникам.неорганізованим  власникам.  
2. Прийняття програм :  
    -  відшкодування  усієї відсоткової     
       ставки за залученими кредитами 
    -  співфінансування капітального   
       ремонту 






