
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та 
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, 
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, 
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне 
розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та 
досягненнями з країнми-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж. 

Представництво Європейського Союзу в Україні  
Адреса:  
вул. Володимирська, 101  
01033 Київ, Україна 
тел:  +38 044 39 08 010 
факс: +38 044 39 08 015 

Проект ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих 
енергоефективних рішень» (HOUSES) 

 
Покращення рівня енергоефективності в різних секторах української економіки є головним 

пріоритетом України. Європейський Cоюз реалізовує Програму підтримки енергоефективності для 
України (EE4U), що має на меті сприяти підвищенню енергоефективності житлового сектору в Україні та 
скороченню викидів парникових газів. У цьому контексті ЄС спільно з урядом Німеччини підтримує 
Фонд енергоефективності України, створений Урядом України, який надаватиме технічну та фінансову 
підтримку на термомодернізацію багатоквартирних будинків на всій території України з метою 
підвищення енергоефективності. Такі заходи сприятимуть позитивним змінам у споживанні енергії, а 
також підсилять енергетичну незалежність країни. ПРООН надаватиме технічну допомогу шляхом 
впровадження проекту, який триватиме до 30 вересня 2020 року. 

Про Проект 
Основна мета Проекту – мобілізація співвласників житла в багатоквартирних будинках в Україні 

та підтримка їхньої мотивації до підвищення рівня енергоефективності власних будинків. Проект 
діятиме на місцевому рівні по всій країні, допомагаючи створювати нові об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), а також сприяючи зміцненню потенціалу як новостворених, так й 
існуючих ОСББ, які в подальшому зможуть розробити власні проекти з підвищення енергоефективності 
та подати заявку на фінансування до Фонду енергоефективності України. 

Протягом двох років Проект «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для 
впровадження сталих енергоефективних рішень» буде проводити інформаційну кампанію на 
національному, обласному та місцевому рівнях з метою інформування широкої громадськості та 
місцеві громади щодо нового законодавства у сфері енергоефективності, програм Фонду 
енергоефективності та механізмів фінансування, які він пропонує.  

Проект проводитиме серію групових та індивідуальних консультацій для активістів, які 
мають намір створити ОСББ, активів вже створених ОСББ та місцевої влади з питань 
створення ОСББ, ведення бухгалтерії та фінансового менеджменту, пошуку та отримання 
фінансування для ініціатив по покращенню стану будинків. 

 
Очікувані результати 

· Буде створено щонайменше 2 000 нових ОСББ; 
· Не менш ніж 4 000 ОСББ (як нові, так і вже існуючі), отримають допомогу у вигляді тренінгів і 
консультацій; 
· Не менш ніж 480 000 людей по всій території України отримають пряму вигоду від впровадження 
проекту; 
· Не менш ніж один мільйон осіб підвищать свою обізнаність з питань  енергоефективності. 

 
Подати заявку на участь в проекті можна за посиланням www.houses.in.ua/registration 
 
Контактна особа у Хмельницькій області – Вячеслав Третяк, регіональний координатор ПРООН з 
досягнення Цілей сталого розвитку, тел. 066-712-01-98, 067-3830149, vyacheslav.tretyak@undp.org   
Адреса: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, Будинок рад, кім.129, проект HOUSES/SDG. 
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