
Ініціатива «Добрі сусіди – одна країна»: 
формуємо  активних власників житла та лідерів 

енергоефективності  зі шкільної лави

Проєкт «Добрі сусіди – одна країна»



Головна мета:  розвиток культури 
добросусідства  та громадянської активності в 
багатоквартирному житловому секторі цільових 
міст через сприяння руху ОСББ
Виконавець:  ВБО «Інститут місцевого 
розвитку»
Підтримка:  проєкт USAID «Демократичне 
врядування у Східній Україні»
Термін упровадження: квітень 2021 р. –
вересень 2022 р.

Огляд проєкту «Добрі сусіди – одна країна

ь

Пам'ятай, що, коли ти чогось хочеш, увесь Всесвіт буде сприяти 
тому, щоб твоє бажання збулося              (Пауло Коельо «Алхімік)

»



Робочий план проєкту «Добрі сусіди – одна 
країна»

2 Комплексна інформаційно-
комунікаційна кампанія 
щодо добросусідства

1 Початковий етап

Навчальна кампанія 
3 ОСББ   4 ОМС

5 Консультативна та 
менторська підтримка

6 Створення громадських 
неприбуткових об'єднань

7 Кампанія з обміну 
досвідом між ОСББ

8 Кампанія з мобілізації 
співвласників ОСББ

9 Кампанія з 
налагодження діалогу 
між ОСББ та ОМС

10 Адвокаційна 
кампанія

11 Завершення 
проєкту

РОБОЧИЙ ПЛАН



Створення Телеграм-каналу проєкту та чат-боту



Комплексна інформаційно-комунікаційна 
кампанія щодо добросусідства



Комплексна інформаційно-комунікаційна 
кампанія щодо добросусідства



Комплексна інформаційно-комунікаційна 
кампанія щодо добросусідства



Навчальна кампанія для ОМС та ОСББ 
Семінари, вебінари, навчальні ролики, консультації 



Креативне перетворення громадського простору



Створення ОСББ в режимі реального часу



Проект «Енергоефективні школи: нова генерація»



Ми в регіонах України



Чому ми можемо навчити?
Освітній компонент проєкту: три онлайн-курси, які схвалені
МОНУ для використання у ЗЗСО
«Мій енергоефективний будинок» для 4-го класу
«Основи енергопостачання та енергозбереження» для 6-8
класів
«Абетка з основ житлово-комунального управління» для 9-
11 класів
Реєстрація закладів освіти та окремих учнів у самостійному
форматі на платформі проєкту є відкритою та безкоштовною



Курс «Мій енергоефективний будинок»

Діти дізнаються:
-звідки беруться вода, тепло та світло 
у квартирі та будинку
-чому потрібно берегти енергію 
-як управляти своїм будинком через 
створення ОСББ
-які права та обов’язки мають 
співвласники тощо. 

Мета: формування житлово-комунальної та екологічної 
грамотності учнів початкової школи 

Новими знаннями учні діляться зі своїм оточенням, 
насамперед із батьками



Головні герої – родина Господарів та їх казкові 
друзі



Власники квартир та нежитлових 
приміщень є співвласниками 
спільного майна свого будинку. 
Отже, вони є співвласниками й 
самого будинку.

– Круто! – вигукнув Тарасик. – Тепер 
ми знаємо, що наша родина не лише 
Господарі, а й «Співвласники» 
будинку!

Тема 3. Тарасик та Катруся дізнаються від 
Домовичка які бувають і кому належать будинки



Кожен має усвідомити: як тільки у нього з’явилося право власності, 
він отримав й обов’язок утримувати та обслуговувати майно, що 
йому належить

Тема 5. Домовичок допомагає розібратися, як 
можна управляти будинком

Будь-який будинок також потрібно постійно утримувати, 
обслуговувати та ремонтувати 

У багатоквартирному будинку його співвласники мають спільно 
вирішувати важливі питання. Що саме треба робити і коли? Хто 
буде це робити? Скільки коштуватимуть необхідні роботи? Звідки 
взяти гроші? Тобто займатися управлінням багатоквартирним 
будинком



Три форми управління будинком
1. Безпосереднє управління багатоквартирним будинком його 
співвласниками
2. Замовлення послуги з управління будинком управителю
3. Управління через створення ОСББ



Тема 6. Тарасик і Катруся дізнаються від 
Домовичка, чому треба створювати ОСББ

Допоможіть Катрусі та Тарасику 
відповісти на запитання Домовичка:
1. Які негаразди побачили Тарасик та 
Катруся у своєму будинку?
2. Хто і як управляє будинком, де живуть 
Господарі?
3. Якими є переваги створення ОСББ?
4. Які обов’язки має голова правління 
ОСББ?
5. Чому важливо залучати співвласників 
до діяльності ОСББ?



Тема 7. Домовичок роз’яснює, хто такі виконавці 
та споживачі ЖКП і які вони мають права та
обов’язки



Тема 16. Дружні сусіди – доглянутий будинок і 
задоволений Домовичок



Курс «Абетка з основ житлово-комунального 
управління»
Мета: формування ефективного
власника житла та свідомого
споживача житлово-комунальних
послуг

Практичний компонент - ділова
гра «Розумний будинок» –
віртуальний багатоквартирний
будинок, в якому учні створюють
ОСББ Може вивчатися індивідуально,

без залучення вчителів та
реєстрації школи



Нашим дітям сподобався посібник 
«Таємниці багатоквартирного будинку» 



Будинок моєї мрії
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