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Інформація   
на виконання рішення міської ради від 26.09.2014р. № 1825 

 
На виконання програми «Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків м. Вінниці на 2014-2018 роки» надаємо наступну 
інформацію. 

Станом на 31.12.2015р. у м. Вінниця створено 368 ОСББ. Протягом                    
2015 року зареєстровано  43 об’єднання. Ресурсний Центр підтримки ОСББ  
постійно здійснює надання практичної допомоги громадянам, які бажають 
створити ОСББ та самостійно вести господарчо-фінансову діяльність свого 
будинку.  За 2015 рік РЦ  було надано 937 консультацій з вищезгаданих питань. 

З метою популяризації впровадження енергоефективних заходів у будинках 
де створено ОСББ,  РЦ спільно з департаментом житлового господарства  було 
вжито ряд заходів: проведено 5 семінарів, надруковано більше 2000 одиниць 
буклетів та флаєрів, розміщено друковану продукцію в комунальному транспорті 
міста, постійно публікувалась актуальна інформація на сайтах РЦ та Вінницької 
міської ради. За 2015 рік 4 ОСББ виявили бажання взяти участь у впровадженні 
енергозберігаючих заходів у своїх будинках. Працівники департаменту житлового 
господарства постійно брали участь у семінарах з енергоефективності, які 
проходили у Вінницькій ОДА. 

За 2015р. департаментом житлового господарства було проведено перший 
капітальний ремонт конструктивних елементів  15 будинків у яких створено 
ОСББ на загальну суму 2 987 581,3 грн. 



Для підвищення кваліфікації населення  в питаннях  управління 
багатоквартирними  будинками, РЦ та департаментом житлового господарства на 
базі Вінницького Державного Технічного Університету було проведено навчання 
за курсом «Управитель житловим фондом». Участь в навчаннях взяли майбутні та 
діючі голови ОСББ, старші по будинках. Усі учасники отримали відповідні 
посвідчення. 

З метою популяризації створення ОСББ у м. Вінниця РЦ та департаментом 
житлового господарства розроблено та надруковано 400 методичних посібників в 
яких  розкрито найбільш важливі питання, які виникають при створенні та 
діяльності ОСББ. Виготовлено понад 4000 інформаційних буклетів, постійно 
розміщувалася інформація в комунальному транспорті міста. 

Для постійного інформування населення, РЦ було створено сайт 
(osbbvin.biz.ua) де розміщується актуальна інформація, щодо ОСББ.  На сайті 
користувачі можуть завантажити усі необхідні бланки, протоколи та додатки для 
створення об’єднання.  

Окрім того, представники РЦ та департаменту житлового господарства  взяли 
участь у 5 радіо та 3 телевізійних ефірах де обговорювались питання щодо 
переваг ОСББ.  

Розроблено 2  інформаційні відеоролики щодо діяльності ОСББ. Ролики 
транслюються у «прозорих офісах» та ЖЕП міста.     

  
 
З повагою, 
В. о. директора департаменту                                                                 Олег Лаврік  
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