
Яку інформацію ви знайдете на сайті? 

На сайті постійно оновлюється контент, створюються актуальні теми для обговорення, 

публікуються новини, події, анонси планових семінарів та конференцій. Уся ця 

інформація зібрана на головній сторінці сайту. За допомогою фільтру ви можете 

сортувати інформацію за типом:  

✔ Новини      

✔ Події       

✔ Пости в мікроблозі  

А за допомогою розширеного фільтру ви можете відфільтрувати публікації за 

вибраними параметрами.  



Якщо ви хочете слідкувати за публікаціями певного автора або бачити у стрічці новин 

публікації з певним тегом, ви можете підписатися на автора та тег. Для цього наведіть 

на аватар автора або на назву тегу та клікніть на кнопку «Підписатися». 



Публікації авторів та з тегами, на які ви підписалися, будуть відображатися на 

головній сторінці в розділі «Мої підписки». 

Для наших користувачів ми створити Бібліотеку матеріалів, в якій ви знайдете всю 

інформацію щодо створення і ефективного управління ОСББ, а саме: 

1. Право власності в ОСББ 

2. Створення ОСББ 

2.1  Розвінчання міфів про ОСББ 

2.2  ОСББ як форма управління 

2.3  Процедура створення ОСББ 

2.4  Початок діяльності 

2.5 Шаблони документів 

3. Створення і діяльність ОСББ 

4. Ефективне управління ОСББ 

5. ОСББ: співпраця з органами місцевого самоврядування  

6. Енергоефективність та енергозбереження 

7. Питання соціального захисту 

8. Взаємодопомога, добросусідство та безпека в умовах воєнного стану 

9. Зруйноване житло 

10.  Історії ОСББ  

11.  Корисні посилання 

https://osbb-ok.org.ua/libraries


Ознайомитися з матеріалами можна тут: 

Якщо ви не знайшли матеріал, що вас цікавить, перейдіть до розділі «Запитання-

Відповіді». Тут є збірка найпоширеніших запитань від користувачів. 

https://osbb-ok.org.ua/help
https://osbb-ok.org.ua/help


Якщо ви не знайшли відповіді на своє запитання, ви можете написати нашій підтримці,

і ми надамо відповідь вам найближчим часом. Форма заявки розташована внизу 

розділу «Запитання-Відповіді». 

Якщо Ви не знайшли відповіді на свої запитання в інформаційних матеріалах, також можна 

отримати експертне консультування у чатботі у Телеграм https://t.me/OSBBOK_BOT 

Свої реакції на публікації можна відзначити, поставивши лайк/дизлайк чи залишивши 

коментар. Таким чином ви можете впливати на рейтинги певної публікації, автора та 

власний. 




