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. № 244/01-15
Головам районних рад

З 1 жовтня 2018 року в Україні здійснюється реалізація проекту
«Об’єднання
співвласників
будинків
для
впровадження
сталих
енергоефективних рішень» (далі - Проект), що фінансується Європейським
Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
Зазначений Проект надаватиме підтримку у створенні нових та
зміцненні потенціалу існуючих ОСББ, а також інформуватиме населення про
переваги впровадження енергоефективних рішень у житловому секторі. Більш
детальна інформація про Проект зазначена на сайті Мінрегіону за посиланням:
Ьйр://\¥\уду.тіпге§іоп.§оу.иа (рубрика «Напрямки діяльності» - «Житловокомунальне господарство» - «Житлова політика» - «Діяльність ОСББ»).
Зацікавленість органу місцевого самоврядування в реалізації вказаного
Проекту на території громади буде братися до уваги при визначенні
пріоритетності
надання
технічної підтримки. Для
підтвердження
зацікавленості та готовності сприяти реалізації проекту у місті, селищі чи ОТГ
необхідно надіслати на адресу Проекту (01023, Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс
706). Лист стандартного змісту, наведеного у додатку.
Копію
листа
прохання
ууасЬе5ІауДгеІуак@ипс1р.ог£.

надіслати

на

електронну

адресу:

Ініціативні групи та ОСББ можуть реєструватися для участі в Проекті на
офіційному сайті за посиланням: \улу\у.Ьоизе5.іп.иа/ге£І5І:га1;іоп.
Контактною особою з питань, що пов’язані з реалізацією Проекту в
області, є Вячеслав Третяк - регіональний координатор ПРООН, тел. 0667120198 або 067-3830149, електронна пошта: ууасЬез1ау.ІгеІуак@ ипф.ог§.
Додаток на 1 арк.

Перший заступник
голови ради

Н. Андрійчук

Додаток
Стандартний зміст листа органу місцевого самоврядування щодо зацікавленості у співпраці з
проектом НОІІ5ЕЗ:

вул. Еспланадна 20, офіс 706
Київ 01023, Україна
Керівнику програми ПРООН з
досягнення Цілей сталого розвитку
в регіонах
пану Мустафі Саіт-Аметову

Шановний пане Саіт-Аметов,

Від імені _____________ ради дозвольте засвідчити високу повагу
Програмі розвитку ООН та повідомити про наступне.
_____________ рада, ознайомившись з інформацію про проект
ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих
енергоефективних рішень» (далі - Проект), висловлює зацікавленість в його
результатах та готовність сприяти в реалізації Проекту на території
_________ громади.
Просимо розглянути можливість надання підтримки в рамках Проекту
ініціативним групам зі створення ОСББ та існуючим ОСББ з метою зміцнення
їхнього потенціалу на території нашої громади, а також можливість залучати
представників__________ради до заходів Проекту.
Контактною особою з питань участі в Проекті з бо ку _______ ради є
_________ (тел.________, моб. тел._________ ).

