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Ще 2 роки тому ОСББ «Покоління» по вул. Паркова, 95 у Краматорську (Донецька область) 
нічим не відрізнялося від типової дев’ятитоповерхівки. Звичайна «холодна» панельна 
будівля, де влітку спекотно, а взимку холодно. Але у вересні 2010 року все почало 
змінюватись, коли ОСББ виграло конкурс та виграло грант від Проекту USAID «Реформа 
міського теплозабезпечення в Україні». Згідно грантової угоди була проведена часткова 
модернізація системи опалення та теплоізоляція місць загального користування у будинку на 
суму близько 1 мільйона гривень. Угода передбачала трьохсторонню співпрацю, за умовами 
якої на модернізацію будинку 450 тис.грн виділив Проект USAID, (435 тис. грн.) - міська 
влада та 90 тис. грн самі мешканці будинку.  

Ці кошти дали можливість протягом року перетворити звичайний будинок на теплу та 
комфортну будівлю, де мешканці при отриманні якісних послуг з теплозабезпечення платять 
меншу ціну за тепло. Як їм це вдалося? Насамперед у всьому будинку було замінено 49 
звичайних вікон у під’їздах на енергозберігаючі. Також у всіх під’їздах встановили нові 
металопластикові двері. Але найголовніші роботи були проведені у підвалі будинку, де 
встановили систему регулювання подачі теплоносія у кожному з 9 під’їздів та замінено 
трубопроводи розподільчої системи будинку.  

Як розповідає голова ОСББ Кіра Кандаурова: «Всі ці заходи сприяли тому, що стало тепло 
одразу у всіх під’їздах, де замінили вікна та двері. Адже тепер тепло рівномірно 
розподіляється між поверхами, а відповідно і прогріває стіни будинку. І якщо раніше 
половина будинку не зігрівалася, бо тепло не доходило до верхніх поверхів – то тепер жителі 
усіх квартир живуть в однаково комфортних умовах». А щодо оплати послуг за тепло, то вже 
за період опалювального сезону 2010-2011рр ОСББ «Покоління» заощадило 37% або 282 
тис.грн. А в цьому опалювальному сезоні 2011-2012 показники ще покращилися і економія 
склала 39% або 351 тис.грн.  
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