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1. Призначення програмного комплексу 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

proOSBB — багатофункціональний програмний комплекс, призначений для 

зручного ведення управлінського обліку та внесення даних для нарахування 

житлово-комунальних послуг організаціями, які самостійно здійснюють управління 

своїм багатоповерховим будинком (ОСББ) та управляючими компаніями. Окрім 

даного функціоналу програмний комплекс містить ряд інших модулів, які 

використовуються вищевказаними організаціями в повсякденній роботі. Робота 

користувача програмного комплексу реалізується за допомогою веб інтерфейсу, 

який є інструментом для роботи з базою даних.  

Програмний комплекс дозволяє:  

 забезпечити єдиний підхід до організації діяльності ОСББ та управляючих 

компаній;  

 налагодити взаємодії між ОСББ, управляючими компаніями та мешканцями;  

 забезпечити прозорість та оптимізацію діяльності ОСББ;  

 підвищити рівень зацікавленості мешканців та їх активну участь у житті будинку;  

 вивести якість послуг на новий рівень;  

 спростити процедуру надання інформаційних послуг населенню;  

 підвищити рівень прогресивності населення в рамках інформатизованого 

суспільства.  

З детальним описом даних модулів можна ознайомитись у навчальних 

посібниках, розміщених в кабінеті користувача.  

 

2. Стартова інформаційна web-сторінка 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.1. Верхня панель сайту 

Дана частина сайту є закріпленою і постійно доступною для відображення 

незалежно від того, на якій сторінці в той чи інший момент Ви працюєте. В даному полі 

розміщується: 

- логотип та назва програмного продукту: 

- кнопки для переходу на інші сторінки сайту – Головна, Про нас, Пошук будинку, 

Контакти; 

 - кнопка, призначена для переходу до особистого кабінету 

користувача; 

- кнопка, призначена для виходу з особистого кабінету користувача, 

з’являється під час роботи в особистому кабінеті, застосовується за необхідності зайти 

в систему з іншого облікового запису або перейти до головної сторінки сайту; 

- дозволяє перейти на сторінку ProOSBB в мережі Facebook. 

  

2.2. Слайдер  

Слайдер – це частина головної сторінки сайту, яка містить 1-3 основних 

зображення та текстову коротку інформацію про продукт (слоган тощо).  

На основному слайді сайту горизонтально розміщено 3 кнопки: 

«Переглянути презентацію» - дозволяє завантажити в pdf-форматі та 

переглянути презентацію, яка містить опис програмного комплексу, його функціоналу 

та призначення; 

«Як підключитись» - при натисканні на цю кнопку з’являється спливаюче вікно, 

в якому розміщено інформацію про правила підключення до програмного комплексу з 

можливістю завантаження шаблонів необхідних документів; 
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«Замовити зворотній зв’язок» - при натисканні на дану кнопку, з’являється 

спливаюче вікно, в якому необхідно зазначити номер Вашого телефону та ім’я та 

натиснути «Надіслати». Оператор зателефонує на вказаний номер протягом 

найближчого часу: 

 

 

 

На слайді нижче розміщено 3 інформаційних блока (колонки) однакової ширини 

– «Про нас», «Наш сервіс» та «Останні новини». 

Про нас 

В даному інформаційному блоці розміщена коротка інформація про програмний 

комплекс та його основне призначення. 

Наш сервіс  

Даний інформаційний блок складається з 3-х полів, в яких коротко описано 

основні переваги програмного комплексу для різних груп користувачів сайту – 
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управляючих компаній, голів правління ОСББ, мешканців будинку. При натисканні на 

будь-яке поле під ним з’являється відповідна інформація. 

Останні новини 

На головній сторінці розміщено зображення, заголовок та дата розміщення 

останньої новини, при натисканні здійснюється перехід до розділу «Новини». 

 

 

 

Якщо у Вас виникли запитання щодо роботи із сайтом, необхідно прогорнути 

сторінку сайту вниз та на наступному слайді натисніть кнопку «Зворотній зв’язок»: 

 

 

 

Відкриється розділ «Контакти», в якому розміщена форма електронного 

звернення.  

Щоб надіслати повідомлення, введіть Ваше ім’я, електронну пошту, номер 

телефона та текст повідомлення у відповідні поля на натисніть «Відправити»: 
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Відповідь на Ваше запитання надійде на зазначену електронну адресу або в 

телефонному режимі. 

На наступному слайді розміщена форма для пошуку будинку в системі, що 

дозволяє перевірити чи підключений Ваш будинок до ПК proOSBB. У формі пошуку 

необхідно ввести: назву міста, назву вулиці, номер будинку (поля відкриваються 

почергово) та натиснути кнопку «Пошук»: 

 

 

Якщо Ваш будинок підключений до програмного комплексу proOSBB, Ви 

отримаєте наступне повідомлення: 
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Щоб розпочати роботу з програмним комплексом, необхідно пройти процедуру 

реєстрації - натиснути кнопку «Зареєструватись» та заповнити реєстраційну форму, 

слідуючи підказкам системи. 

Якщо Ваш будинок не підключений до системи, необхідно повернутися до 

першого слайду, натиснути кнопку «Як підключитися», детально ознайомитися з 

правилами підключення та пройти відповідну процедуру. 

На останньому слайді сайту розміщена наступна інформація: 

- перелік головних партнерів проекту – логотип організації та її назва, при 

натисканні на логотип в сусідній вкладці браузера відкривається офіційний 

сайт організації; 

- блок «Про сервіс» - відображається коротка інформація про програмний 

комплекс; 

- блок «Контакти» - відображається адреса, контактні номери телефонів та 

електронна адреса, за якими можна звернутися з усіх питань, що стосуються 

програмного комплексу; 

- блок «Повідомити про помилку» - якщо Ви помітили будь-яку помилку на 

сайті та бажаєте повідомити про неї розробникам, введіть інформацію у поле 

«Опис помилки» та натисніть <OK>: 
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3. Реєстрація користувача та вхід в особистий кабінет 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.1. Реєстрація користувача в ПК proOSBB 

 

Для реєстрації в системі необхідно зайти на сайт https://proosbb.com, у верхньому 

правому куті сторінки натиснути кнопку синього кольору «Особистий кабінет»: 

 

 

 

У вікні, що відкривається ввести необхідні дані, та натиснути в правому нижньому 

куті кнопку «Зареєструватися»: 

 

 

 

https://proosbb.com/
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Відкривається форма для заповнення реєстраційних даних, в якій необхідно 

зазначити наступну інформацію: 

 назва вулиці (потрібно обрати із випадаючого списку); 

 номер будинку; 

 номер квартири; 

 номер особовий рахунок (важливо!!!); 

 прізвище; 

 ім’я; 

 логін; 

 е-mail адреса; 

 пароль; 

 підтвердження пароля. 

Після заповнення реєстраційної форми потрібно поставити відмітку у комірці    

«Я ознайомлений і приймаю умови користування сайтом», після чого стане 

активною кнопка «Зареєструватись».  

Необхідно натиснути кнопку «Зареєструватись»: 
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Також Ви можете зареєструватися в програмному комплексі через акаунт, 

зареєстрований в мережі Facebook або Google (за його наявності). Для цього потрібно 

натиснути відповідну кнопку внизу реєстраційної форми та підтвердити реєстрацію у 

вікні, що відкривається: 

 

 
 

 

3.2. Вхід користувача в особистий кабінет 

 

Після реєстрації на сайті, щоб розпочати роботу в системі, Вам необхідно увійти  

до свого особистого кабінету. 

Натисніть кнопку «Особистий кабінет» на головній сторінці сайту: 

 

 

У спливаючому вікні, що відкривається, введіть свій логін та пароль входу в 

систему. Після чого натисніть кнопку синього кольору «Увійти»: 
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Відкривається Ваш особистий кабінет з переліком пунктів меню в лівому полі 

екрана для перегляду інформації, що стосується Вашого будинку: «Моє помешкання», 

«Характеристика будинку», «Управління будинком», «Обслуговування будинку» тощо: 

 

 

 

Щоб детально ознайомитися з функціоналом особистого кабінету, необхідно 

переглянути навчальний посібник, розміщений в кабінеті користувача. 

 

Дякуємо, що користуєтесь нашим сервісом! 


