
Бюджет участі 2020 р. 
 
Для стимулювання створення та забезпечення ефективного функціонування 

ОСББ на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
рішенням сесії прийнято Програму підтримки та стимулювання створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки та Порядок реалізації даної 
Програми. 

Даною Програмою та Порядком передбачені заходи, на які з місцевого 
бюджету надається фінансова підтримка, шляхом спільного фінансування,  а 
саме : 

- часткове відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ за 
Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2020 роки; 

- часткове відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на  
впровадження заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків за 
Програмою Фонду енергоефективності “ЕНЕРГОДІМ”; 

- надання разової фінансової підтримки ОСББ на проведення ремонтних 
робіт; 

- надання разової фінансової підтримки ОСББ на проведення робіт з 
ремонту і модернізації інженерних мереж; 

- надання  разової фінансової підтримки ОСББ на проведення робіт з 
ремонту і модернізації ліфтів. 

Порядком реалізації Програми передбачено послідовність подання 
відповідних документів, перелік необхідних дій та встановлено розміри 
відшкодувань з міського бюджету. Рішення про включення учасників заходу до 
переліку ОСББ, які фінансуватимуться по Програмі визначається комісією з 
надання фінансової допомоги. 
 Таким чином, органом місцевого самоврядування надається фінансова 
допомога та зменшується фінансове навантаження на співвласників 
багатоквартирних будинків при створенні та функціонуванні ОСББ. 
 
 У 2020 році надано разову фінансову підтримку ОСББ на проведення 
ремонтних робіт, а саме :  
 
 1.ОСББ “Синевир”, вул. Штефана Августина, 16 в розмірі 30 000,00 грн. 
2.ОСББ “Доброліт” вул. Токаря Михайла, 80  в розмірі 30 000,00 грн. 
3.ОСББ “КОП”,  вул Єлізавети королеви, 30 в розмірі 64 874,00 грн. 



4.ОСББ “Молодіжний40”, вул.Великогірна, 40 в розмірі 58563,00 грн.        
5.ОСББ “Першотравнева Набережна 2”,  вул П.Набережна, в розмірі                 
2 106 063,50 грн. 
6.ОСББ “АЛМА”,  вул.Першотравнева Набережна,7 в розмірі 106 063,50 грн. 
7.ОСББ “Комфорт-14”, вул. Володимира Зайця, 14 в розмірі 30 147,00 грн. 
8.ОСББ “В Щасливій оселі”, вул. Берегівська, 28Б в розмірі 46 128,00 грн. 
9.ОСББ “Береста 40” вул. Береста Олексія,40 в розмірі 49 398,00 грн. 
10.ОСББ “Черемшина-4”, вул. Першотравнева Набережна,4 в розмірі                 
71 044,00 грн. 
11.ОСББ “Пентагон-25”, вул.Молодіжна, 25 в розмірі 58 883,00 грн. 
12.ОСББ “Береста-36”, вул. Олексія Береста, 36 в розмірі 70 353,00 грн. 
13,ОСББ “Береста-38” вул. Олексія Береста, 38 в розмірі 67 168,00 грн. 
14.ОСББ “Мрія-2016”, вул. Свято-Михайлівська, 35А в розмірі 96 170 грн. 
15.ОСББ “Ластівка 2019”, вул.Зріні Ілони ,174,176  в розмірі101 393,00 грн. 
16.ОСББ “Наш  дім 13”, вул.26  Жовтня в розмірі 33 845,00 грн. 
17. ОСББ “Кооперативна 71”,  вул. Кооперативна,71в розмірі 29998,78 грн. 
18.ОСББ “Грушевського 22Б”, вул. Грушевського 22Б в розмірі 30 000,00 грн. 
19.ОСББ “Цілюще джерело”, вул. Проніна Василія,116А в розмірі 29 900,75 грн. 
20.ОСББ “Індустріальна-37”, вул.Свято-Михайлівська, 37 в розмірі 116 760 грн. 
21.ОСББ “Оберіг-М”, вул.Свято-Михайлівська, 33 в розмірі 62 440 грн. 
22.ОСББ “Сороча-106”,  вул.Сороча,106  в розмірі 52 578,00 грн. 
23.ОСББ “Закарпатська-6”, вул Закарпатська, 6 в розмірі 121 388,00 грн. 
24.ОСББ “Сороча-106” , вул.Сороча, 108 в розмірі 53402,00 грн. 
25. ОСББ “Байк-31”, вул Свято-Михайлівська, 31в розмірі 105 921,00 грн. 
Разом   1 622 480,53 грн. 

 
 У 2020 році надано разову фінансову підтримку ОСББ  на проведення 
ремонту та модернізації інженерних мереж, а саме :  
                                                                                                              
1.ОСББ “Синевир”, вул. Штефана Августина, 16 в розмірі 30 000,00 грн. 
2..ОСББ “КОП”, вул Єлізавети королеви, 30  в розмірі 64 874,00 грн. 
3.ОСББ “Молодіжний40”, вул.Великогірна, 40  в розмірі 58 563,00 грн. 
4.ОСББ “Першотравнева Набережна,2” вул П.Набережна, 2   в розмірі                 
106 063,50 грн. 
5.ОСББ “АЛМА”, вул.Першотравнева Набережна, 7 в розмірі 106 063,50 грн 
6.ОСББ “Окружна 11”, вул.Окружна,11  в розмірі 30 000,00 грн.                   
7.ОСББ “В Щасливій оселі”, вул. Берегівська, 28Б   в розмірі 46 128,00 грн. 
8.ОСББ “Пентагон-25”, вул.  Молодіжна, 25  в розмірі 58 883,00 грн. 
9.ОСББ “Береста-36”, вул. Олексія Береста, 36  в розмірі 70 353,00 грн. 



10.ОСББ “Береста-38” вул. Олексія Береста, 38  в розмірі  67 168,00 грн. 
11.ОСББ “Наш дім-35”, вул.Осипенка Олександра ,35А,35Б,35В в розмірі                 
60 548,00 грн. 
12.ОСББ “Наш  дім 13”, вул.26Жовтня, 13   в розмірі 33 845,00 грн. 
13.ОСББ “Ластівка 2019” вул. Зріні Ілони,174,176    в розмірі 101 393,00 грн. 
14. ОСББ “Кооперативна 71”,  вул. Кооперативна, 71  в розмірі 29 998,77 грн. 
15.ОСББ “Сакура 5”, вул. Свято-Михайлівська, 5  в розмірі 37 617,00 грн 
16.ОСББ “Береша-3”, вул. Береша Андрія, 3  в розмірі 88 110,00грн 
17.ОСББ “Молодіжний тріумф”, вул. Молодіжна,19 в розмірі  64 544,00 грн. 
18.ОСББ “Грушевського 22Б”, вул. Грушевського 22Б   в розмірі 30 000,00 грн. 
19.ОСББ “Цілюще джерело”, вул.Проніна Василія, 116А  в розмірі 29 900,76грн 
20.ОСББ “Закарпатська 8”, вул Закарпатська, 8 в розмірі 81 374,00 грн. 
21.ОСББ “Злагода”,  вул. Парканія Івана, 10 в розмірі  30 000,00 грн. 
Разом  1 225 426,53 грн. 
 
 У 2020 році надано разову фінансову підтримку ОСББ  на часткове 

відшкодування частини кредитів, а саме :  
1.ОСББ «Молодіжний тріумф»  в сумі   51 150 ,00  грн. 
2.ОСББ «Першотравнева Набережна-2» в сумі    98  351,00 грн. 
3. ОСББ «Доброліт»  в сумі  476  931 грн. 
4. ОСББ «Оберіг-М» в сумі 136  675,00 грн. 
5.ОСББ « Закарпатська 6»  в сумі 600 000 грн. 
6.ОСББ  “Сяйво 71 А”  в сумі 47 471,00 грн. 
7. ОСББ «Черемшина-4»  в сумі 75  680,00 грн. 
8. ОСББ «Наш дім-35» в сумі 251  115,00 грн. 
Разом 1 737 373,00 грн. 
 

 
 Отже, у 2020 році з бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади по Програмі підтримки та стимулювання 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
надано  4 585 280,06 грн. 

 


