
ourhome.in.ua 
сервіс для мешканців квартир, 

Управляючих Компаній та Об'єднань Співвласників 



ЖЕКи скасовуються, власники квартир мають: 

 Створити Об'єднання Співвласників 

 Обрати Управляючу Компанію самостійно 

 Змиритись з тим кого призначить влада 

 

На відміну від ЖЕКів, Управляючі Компанії 
конкурують, зацікавлені в рекламі, комунікації з 
клієнтами для їх утримання, продажу 
додаткових товарів (послуг). 

01.07.16¹ виник ринок обслуговування 
багатоквартирних будинків 

1 – закон № 417-VIII 



16 785 000¹ квартир в Україні 

966 100 000² кв.м. заг.площа цих 
квартир 

1,5 грн./кв.м.³ сплачується за 
утримання на місяць (зростатиме) 

 

17 339 800 000 грн. обсяг ринку (на рік)  

Кошти використовуються не 
ефективно та не прозоро 

 

 

Обсяг ринку обслуговування 
багатоквартирних будинків 

1, 2 - за даними www.ukrstat.gov.ua 
3 - Постанова КМУ від 01.06.2011 р. №869 

http://www.ukrstat.gov.ua/


 Відсутність інформації про УК 

 Відсутність можливості публічно впливати на УК 

 Власники квартир потребують зручної та 
достовірної інформації 

Проблеми ринку 



Конкуренти 



Ми пропонуємо не тільки сервіс для 
управляючих, ОСББ та їх клієнтів, 

але й є платформою: допомагаємо 
компаніям більше заробляти, а 

клієнтам обирати кращих 

Наша унікальність 



 

 Вибір компанії для свого 
будинку 

 

 Публічний вплив на компанію 

 

 Замовлення послуг для 
будинку/квартири 

Пропозиція мешканцям 



 Сайт для компанії 

 Продаж додаткових послуг 

 Візуалізація надійності компанії 
(рейтинг та верифікація) 

 Канал публічної комунікації з 
клієнтами (відгуки) 

Пропозиція Управляючим 



5% ринку це 10491 будинок, або 48 305 тис. кв.м. 
 
Вартість сервісу: 0,05 грн./кв.м. на місяць, або 240 грн. з 
будинку, чи 3 грн. з квартири це 3% від суми за обслуговування 
будинку при тарифі 1,5 грн. Орієнтовна рентабельність 50% 
 
1 рік: 525 будинків (5%) – розробка функціоналу, початок продажів, 
самоокупність! 
2 рік: 3 672 будинки (40%) – прибуток від 5 800 000 грн. 
3 рік: 10 491 будинків (100%) – прибуток від 14 500 000 грн. 

 
Вартість компанії за 3 роки (прибуток х 5):  

від 72 500 000 грн. (2 900 000$) 
 

Наша ціль <= 5% ринку 



80 000$: 
 

 R&D (з мобільним додатком) - 32 000$ 

 Витрати на продаж, підтримку 
функціонування сервісу (на 1 рік) - 38 000$ 

 Маркетинг - 10 000$ 

 

Потреба в інвестиціях 



 ведення бази клієнтів та кабінет клієнта 

 сайт ОСББ з форумом  

 прозора online–бухгалтерія 

 e-mail/sms розсилки 

 оплата онлайн 

 біржа осіб та компаній які надають супутні послуги  

 call center 

 мобільний додаток 

 

Планований функціонал 



 Дмитро CEO, власник юридичного бізнесу, досвід 
роботи в секторі b2b, експерт у сфері ОСББ 

 

 Євген CTO, senior ruby developer 

 

 Тетяна ruby developer 

 

 Сергій маркетолог, консультант avto.ria.ua 

Команда 


