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ЗВІТ 

Відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
міської ради за підсумками роботи у 2022 році 

 
На виконання програми «Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Вінницької міської  територіальної громади на 2014–
2023 роки» (зі змінами), надаємо наступну інформацію. 

Протягом 2022 року на території Вінницької міської територіальної громади 
зареєстровано 34 ОСББ у 38 багатоквартирних будинках. 

Станом на 01.01.2023 у 900 багатоквартирних житлових будинках міста 
функціонує 822 ОСББ, що становить 43,4% від загального обсягу 
багатоквартирного житлового фонду міста. 

Протягом року 3 ОСББ отримали в постійне користування земельні ділянки. 
Загалом 155 об’єднань оформили майнові права на прибудинкову територію, що 
становить 18,9% від загальної кількості ОСББ міста. 

Ініціативним групам зі створення ОСББ надано 15 інформаційних листів з 
КП «ВМБТІ» щодо власників житлових і нежитлових приміщень 
багатоквартирних будинків на загальну суму 60 972, 00 грн. 

З грудня 2022 року у співпраці з відділом по розвитку ОСББ розпочато 
реалізацію пілотного проєкту «ОСББ так-ні за 10 днів» громадської організації 
«Дах Онлайн». 

Протягом 2022 року спільно зі співвиконавцями Програми: 
1) проведено 91 інформаційну зустріч із мешканцями багатоквартирних 

будинків міста щодо переваг, порядку створення й фінансово-господарської 
діяльності ОСББ; 

2) працівниками Ресурсного центру надано 1291 консультацію, а саме: 
очних – 287; у телефонному режимі – 1004; 

3) надано допомогу 48 ініціативним групам зі створення ОСББ у підготовці 
пакету документів для проведення установчих зборів та подальшої державної 
реєстрації об’єднань співвласників;  



4) ініційовано та організовано для голів правлінь ОСББ 14 інформаційно-
роз’яснювальних зустрічей з представниками ряду організацій, зокрема:  

 12.01.2022 – зустріч з представниками Вінницької ОДА щодо 
початку Програми Великої термомодернізації; 
 19.05.2022 – зустріч за участі заступника міського голови Тимощука 

С.В. та патрульної поліції щодо забезпечення законності перебування 
внутрішньо переміщених осіб на території ВМТГ; 
 26.05.2022 – онлайн-зустріч з директором Департаменту цивільного 

захисту щодо встановлення режимів функціонування територіальної 
автоматизованої системи централізованого оповіщення населення; 
 09.06.2022 – зустріч із представниками Муніципальної варти ВМР 

щодо усунення недоліків по благоустрою дитячих/спортивних майданчиків 
відповідно до наданих приписів; 
 протягом серпня–вересня – 8 зустрічей щодо необхідності 

підготувати підвальні приміщення будинків для їхнього використання як 
пунктів тимчасового обігріву; 
 21.12. та 28.12.2022 – зустрічі-інструктажі з представниками             

КП ВМР «ВМТЕ» щодо забезпечення ІТП альтернативним джерелом 
живлення (генераторами) під час відключень світла. 
5) у 3-х ефірах на радіо «Місто над Бугом» проінформовано громадян щодо 

переваг створення ОСББ, зокрема: у 2-х проєктах «Час змін» за участі 
начальника відділу Іванова І.І. та у проєкті «Рефлекторія» за участі керівника   
ГО «Дах Онлайн» Дідика Д.А. 

6) за участі начальника відділу по розвитку ОСББ Іванова І.І. телеканалом 
«Віта» виготовлено 2 відеосюжети щодо облаштування приміщень для 
тимчасового перебування населення під час дії сигналу «Повітряна тривога» та 
щодо заощадження енергоресурсів під час воєнного стану; 

7) загалом спільно з телеканалом «Віта» відзнято 15 відеосюжетів з метою 
популяризації створення ОСББ у м. Вінниця та один відеосюжет – спільно з 
українським інформаційним телеканалом «Еспресо»; 

8) надруковано та розповсюджено по будинкам, в яких створено ОСББ, 
95000 примірників інформаційних матеріалів: пам’ятка, поради, рекомендації 
щодо використання енергоресурсів в умовах воєнного стану; 

9) розповсюджено по багатоквартирним житловим будинкам міста 11429 
примірників інформаційних буклетів «Створи ОСББ» та 51 методичний посібник 
для ініціативних груп та голів правлінь об’єднань «Створення та початок 
діяльності ОСББ»; 

10) інформаційно-агітаційні матеріали щодо участі в проєкті «ОСББ так-ні 
за 10 днів» з метою популяризації технології розміщено на 30 зупинках 
громадського транспорту, у громадському транспорті; реклама – у соціальній 
мережі Facebook;  



11) наповнено офіційну сторінку відділу по розвитку ОСББ у соціальній 
мережі Facebook – 320 публікацій; 

12) розміщено 81 оголошення для голів правлінь ОСББ у vibеr-групі відділу 
по розвитку ОСББ; 

13) функціонує власний сайт з актуальною інформацією та ведеться 
сторінка Ресурсного центру у соціальній мережі Facebook (461 публікація); 

 на сайті міської ради (сторінка відділу по розвитку ОСББ) створено 
посилання на офіційний сайт та сторінку у соціальній мережі Facebook ГО «Дах 
Онлайн»; 

14) в 55 будинках ОСББ здійснено капітальні ремонти на суму 935 512, 48 
грн.  

А саме, за інформацією Департаменту житлового господарства Вінницької 
міської ради: у Вінницькій міській територіальній громаді 41 ОСББ отримали 
безкоштовний капітальний ремонт одного із видів конструктивних елементів за 
рахунок міського бюджету на суму 654 642,28 грн. Зокрема: у 25 будинках 
здійснено ремонт покрівлі; в 14 будинках проведено ремонт інженерних мереж, 
зокрема: опалення – 10 буд., холодне водопостачання – 3 буд., каналізація – 1 
буд.; у 2-х будинках (4 під’їзди) проведено капітальний ремонт ліфтів.  

 У 14 ОСББ було здійснено капітальний ремонт на умовах співфінансування 
(30/70), де частка міського бюджету склала 280 870,20 грн. (70%). А саме: в 3-х 
будинках проведено капітальний ремонт стиків стінових панелей; у 10 будинках 
проведено капітальний ремонт інженерних мереж, зокрема: системи 
електрозабезпечення – 7 буд., холодного водопостачання – 1 буд., каналізації –  
1 буд., холодного водопостачання та каналізації – 1 буд.; в 1 будинку (2 під’їзди) 
проведено капітальний ремонт ліфтів.  

 
 
 


