
Академічний центр  

«Наука та освіта» 

 

Проект:  

«РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР  

СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ» 



З 2015 року в законодавстві України відбулися системні 

реформи, спрямовані на якісну зміну ситуації в житловому 

секторі та житлово-комунальному господарстві, зокрема, 

щодо функціонування та ефективного управління 

багатоквартирними будинками (далі — БКБ). 

Лише співвласники БКБ мають право і обов’язок приймати 

всі рішення щодо спільної власності та функціонування 

БКБ. Проте більшість одеситів не знають про це, не 

бажають брати на себе відповідальність за свої будинки, 

не вміють приймати спільні узгоджені рішення. 

Ресурсний центр —  

допомога у рішенні цих завдань 



Мета проекту (загальна) — сприяння становленню 

інституту відповідальних власників, поліпшення стану БКБ 

Одеси, розвиток громадянського суспільства в Україні.  

 

Мета проекту (конкретна)  

— створення Ресурсного центру співвласників БКБ (далі — 

РЦ);  

— розробка й впровадження web-ресурсів РЦ, розміщення на 

них систематизованої тематичної інформації; 

— створення програм навчання активу співвласників;  

— організація ефективної взаємодії співвласників з 

управителями, компаніями — виконавцями комунальних 

послуг, органами місцевого самоврядування в рамках чинного 

законодавства України. 



Завдання проекту: 

1. Організація роботи РЦ як постійно діючого інформаційного, 

освітнього та консультативного центру, а також місця 

узгодження спільних дій. 

2. Розробка web-ресурсів РЦ для систематизації матеріалів з 

різних аспектів діяльності співвласників БКБ і надання їх у 

відкритому доступі.  

3. Розробка освітніх програм для співвласників БКБ, 

проведення семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, 

форумів, у тому числі в онлайн режимі. Залучення фахівців 

для вироблення алгоритмів рішення проблемних питань і 

поширення позитивного досвіду. 



Завдання проекту: 

4. Підготовка методичних матеріалів щодо самоорганізації 

співвласників, забезпечення функціонування БКБ.  

5. Сприяння активу БКБ в організації роботи щодо 

енергомодернізації будинків. Розробка та впровадження 

програми «револьверного фонду». 



Учасники проекту 

 

Клуб голів правлінь ОСББ і ЖБК Одеси 

 

Будівельно-технологічний інститут ОДАБА 

 

Науково-дослідний центр у сфері бізнесу  

НКТ ТОВ «НДЦ «Телекомунікації без меж» 

 



Цільова група проекту 

• Співвласники БКБ 

• Голови правлінь та актив ОСББ і ЖБК 

• Управителі — ФОП та юридичні особи  

• Виконавці житлово-комунальних послуг 

• Малий та середній бізнес, підрядники 

• Комунальні підприємства ОМР 

• Науково-дослідні та освітні організації 

 



Короткострокові результати  

Одержання співвласниками БКБ необхідної інформації для 

здійснення кваліфікованої діяльності з управління БКБ. 

Отримання навичок укладання договорів з управителями, 

ФОП та юридичними особами в сфері житлово-

комунальних послуг. Один із критеріїв оцінки — 

оформлення у будинку всіх необхідних договорів. 

Перспективні результати 

Якісне утримання будинків, їх ремонт і модернізація, 

підвищення енергоефективності та загальної якості життя 

у БКБ, формування відповідального відношення 

співвласників  до спільної власності. 



Функціональна схема порталу 

«Співвласники багатоквартирних будинків Одеси» 



Дякуємо за увагу 


