Можливості проекту «Об’єднання співвласників будинків для
впровадження енергоефективних рішень» (NOUSES), що
впроваджується на території області Програмою розвитку
Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та фінансується ЕС
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Проект HOUSES
1. Основна мета Проекту – мобілізація співвласників житла в
багатоквартирних будинках в Україні та підтримка їхньої мотивації до
підвищення рівня енергоефективності власних будинків.
2. Проект діє на місцевому рівні по всій країні, допомагаючи створювати
нові об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
3. Сприятиме зміцненню потенціалу як новостворених, так й існуючих
ОСББ.
4. Створені ОСББ в подальшому зможуть розробити власні проекти з
підвищення енергоефективності та подати заявку на фінансування до
Фонду енергоефективності України.

HOUSES
У ході реалізації Проекту ПРООН спиратиметься на партнерські відносини
-з місцевими органами влади;
- на майже десятирічний досвід мобілізації громадян для втілення
місцевих спільних ініціатив, набутий у ході впровадження проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
-тісно співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).
Проект ЄС/ПРООН "Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих
енергоефективних рішень" (HOUSES) здійснює діяльність на всій території України за
виключенням тимчасово окупованих територій, що визначені згідно з законами України.

HOUSES
У ході реалізації проекту ПРООН проводяться тематичні тренінги з
ініциативними групами багатоквартирних будинків та представниками ОСББ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Чому співвласники? Чому ОСББ?
Відносини власності в багатоквартирному будинку
Поняття управління багатоквартирним будинком та його форм
ОСББ в Україні: правовий статус, порядок створення і діяльность
Налагодження роботи новоствореного ОСББ
Поточна діяльність ОСББ
Місце ОСББ на ринку комунальних послуг
Асоціації ОСББ
Взаємодія ОСББ з органами державної влади і місцевого самоврядування
Енергозбереження у багатоквартирному будинку - проводит представник партнера
проекту - IFC

Слухачі за результатами тестування отримують сертифікат.

HOUSES реалізація

Проект проводить
1. кластерні тренінги по регіонах «Бухгалтерський облік
в ОСББ», «Життєвий цикл багатоквартирного будинку»,
2. Форуми енергоефективності, присвячені початку
роботи ФЕЕ.
3. Тренінги для журналістів.
4. Заходи, присвячені підписанню меморандумів з ФЕЕ
для співфінансування ОМС по відшкодування витрат
ОСББ при виконанні енергозберігаючих заходів.
5. Навчальні тури в інші регіони

Проект HOUSES

Реалізація у регіоні з 01.01.2019 – 01.11.2019
-створено - 40 ОСББ
-проведено 148 тренінгів
-задіяно 29 міст і сільських рад
-на тренінгах були присутні 1237 осіб
- видано сертифікатів – 78
- подано 2 заявки по програмі «тепла оселя»
- задіяні ЗМІ для поширення інформації про проект

