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проекти, що допомогають
ОСББ бути ефективними

   

 

 



• проект «Секретаріат та Експертний Хаб з 
енергоефектисності» 

• проект «Трансформація ринку в напрямку
енергоефективного освітлення»

• проект «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду»

   

 

 



проект «Секретаріат та Експертний Хаб з 
енергоефектисності» 

проект ПРООН 

впроваджується за підтримки

Уряду Словацької Республіки (SlovakAid)

   

 

 



проект «Трансформація ринку в напрямку
енергоефективного освітлення»

проект ПРООН 

впроваджується за підтримки

Глобального екологічного фонду (GEF)

   

 

 



проект «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду»

проект ПРООН 

впроваджується за підтримки

Європейського Союзу (EU)

   

 

 



проект «Секретаріат та Експертний Хаб з 
енергоефектисності» 

надання інформаційно-консультаційної та 
методичної допомоги урядовим інституціям, 
що долучені до прийняття рішень у сфері
ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів та енергозбереження

Отримувачі допомоги: офіси Віце-прем’єр-
міністрів, СКМУ,  Мінрегіонбуд, 
Держенергоефективності



проект «Секретаріат та Експертний Хаб з 
енергоефектисності» 

Асоціації ОСББ можуть використовувати
проект, щоб доносити інформацію про 
потрібні зміни до осіб, що приймають
урядові рішення та розробляти
альтернативні варіанти рішень



проект «Трансформація ринку в напрямку
енергоефективного освітлення»

• дослідження сектору енергоефективного
(ЕЕ) освітлення та удосконалення
законодавчої бази;

• удосконалення системи стандартизації та 
сертифікації продукції ЕЕ освітлення;

• запуск системи утилізації джерел світла, що
містять ртуть;

• просування енергоефективних технологій
освітлення в житловий сектор.



проект «Трансформація ринку в напрямку
енергоефективного освітлення»

Ініційовано внесення змін до постанови КМУ 
«Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження». 

Новація: відшкодування частини суми кредитів, 
залучених на придбання освітлювальних приладів з 
класом енергоефективності не нижче «А» для 
мешканців квартир у багатоквартирних будинках. 



проект «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду»

• популяризувати підхід до місцевого
врядування і сталого розвитку;

• збільшити енергоефективність на 
місцевому рівні;

• підтримати створення бази даних і мережі
для обміну передовими практиками і 
знаннями щодо мобілізації громад і 
врядування за участі громад.



проект «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду»

• Мікро-проекти для ОСББ в 25 містах 12 
областей 

• Навчально-просвітницькі програми для 
ОСББ

Цільові групи: 1 000 організацій громад, 300 
ОСББ, 1 000 сільських рад, 25 міських рад. 



проекти, що допомогають ОСББ бути 
ефективними

www.undp.org.ua

www.lampochki.org.ua

www.cba.org.ua

   

 

 

http://www.undp.org.ua/
http://www.lampochki.org.ua/
http://www.cba.org.ua/

