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ОСББ як замовник виконання будівельно 

монтажних робіт з термосанації будівель і 

впровадження джерел чистої енергії



Склад проекту з ремонту житлового будинку

• дефектний акт, завдання на проектування;

• архітектурно-будівельні рішення;

• технологічні рішення (при необхідності);

• рішення з інженерного обладнання;

• проект організації капітального ремонту;

• кошторисна документація;

для об'єктів благоустрою проект повинен включати:

• загальна пояснювальна записка;

• організація ремонтно-будівельних робіт;

• оцінка впливу на довкілля;

• робоча документація;

• кошторисна документація.
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Вартість робіт з ремонту будинку

• Вартість розробки проектно-кошторисної документації з 

ремонту житлових будинків та благоустрою 

визначається за Правилами визначення вартості 

проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що 

здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000 (із 

змінами та доповненнями) на підставі "Сборника цен на 

проектные работы для капитального ремонта зданий и 

сооружений" із застосуванням поправкового коефіцієнту 

(за додатком 2 до зазначеного ДБН) та індексів 

визначення кошторисної вартості проектно-

вишукувальних робіт (лист Держбуду від 02.02.2005 N 

7/8-73).
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http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0285241-00
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v8-73509-05


Розрахунки за виконані роботи

• Розрахунки за виконані роботи повинні проводитись на 

основі « Акта приймання виконаних підрядних робіт» ( 

форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних 

підрядних робіт» (типова форма N КБ-3), про що 

вказується в угоді на виконання робіт.

• При виконанні робіт власними силами виконавця послуг 

роботи приймаються представником виконавця і 

власником будинку.
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http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0237202-02


Перідичність виконання капітального ремонту

Для приймання заявок від мешканців на виконання 

поточного ремонту необхідно мати журнал і організувати 

систему приймання таких заявок. З урахуванням того, що 

один раз за 6….9 років в будинку повинен бути проведний

плановий капітальний ремонт, у ході якого повинні 

виконуватись і усі роботи з поточного ремонту, в річний 

план поточного ремонту необхідно включати приблизно 

15…..17 % всієї житлової площі будинку. 
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Нормативна документація

• ДБН А.2.2-3-2004  зі змінами «Склад , порядок 

розроблення, погодження та затвердження проектної

документації для будівництва»К.,2004];

• Закон  України « Про регулювання містобудівельної

діяльності»№ 3395-V1 від 19.05.2011.

Умовою виконання у будинку капітального ремонту є не 

наявність несправності якихось елементів і систем 

будинку, а тривалість ефективної експлуатації його

елементів. Об’єм робіт з капітального ремонту 

визначається за результатами технічного обстеження, 

визначення фізичного і морального зносу житлового

будинку і дефектного акту, який узгоджується власником

будинку, виконавцем послуг, Підрядником і інвестором.6



Основні учасники  процесу будівництва

Відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» основними учасниками  відносин у 

сфері житлово-комунальних послуг і робіт з утримання 

будинків і виконання будівельних робіт прибудинкових 

територій  є наступні:

• власник приміщення, будинку, споруди, житлового 

комплексу або комплексу будинків і споруд, прибудинкової 

території  (далі - власник). 

• споживач;

• виконавець  житлово-комунальних послуг;

• управитель;

• підрядник будівельно-монтажних робіт. 7



Замовник будівельно-монтажних робіт

Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір

щодо забудови території і подала в установленому

законодавством порядку відповідну заяву.

Право на виконання будівельних робіт реалізується

власником або користувачем земельної ділянки

(Замовником) за умови використання її відповідно до

вимог містобудівної документації.

Функції Замовника проектної документації і виконання

будівельно монтажних робіт з капітального ремонту і

рекострукції будинку має право виконувати ОСББ (ст.16

Закону України про обєднання співвласників

багатоквартирного будинку). 8



Послідовність дій Замовника

1) Отримання Замовником (або проектувальником за 

дорученням замовника) вихідних даних - містобудівних 

умов і обмежень, технічних умов і завдання на 

проектування;

2) розроблення проектної документації та проведення у 

випадках, передбачених її експертизи;

3) затвердження проектної документації;

4) виконання підготовчих та будівельних робіт;

5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів;

6) реєстрація права власності на об'єкт містобудування.
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Відповідальність Замовника

Відповідальність за якість проектних рішень і дотримання 

вимог нормативної документації несе Проектувальник.

Затвердження проектної документації Замовником є 

фактом прийняття під його повну відповідальність 

рішень, передбачених у документації,  а також 

відповідальність перед державою за дотримання 

обов'язкових вимог нормативів та нормативних документів, 

порядку погодження та експертизи проектної документації, 

за дотримання вимог державної інвестиційної політики з 

питань раціонального використання фінансових, 

матеріально-технічних та трудових ресурсів. 
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Функції Замовника на етапі розроблення проекту

• Подання проектної документації на погодження, 

експертизу та затвердження є обов'язком 

Замовника

• Проектувальник за необхідності бере участь у розгляді 

проектних рішень в експертних організаціях. 

• За дорученням замовника подання проектної 

документації на погодження та експертизу може взяти на 

себе проектувальник за його згодою та за окрему 

оплату.
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Функції    Замовника на етапі початку будівництва

Після набуття права на земельну ділянку, вибору

підрядника, підписання з ним угоди на виконання

будівельних робіт, Замовник повинен подати та

зареєструвати в інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю (ДАБК) декларацію про початок

виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання

будівельних робіт і підготувати Повідомлення про початок

виконання підготовчих робіт не пізніше ніж за один

календарний день до початку виконання підготовчих

робіт.

Наступний етап – отримання дозволу на будівельні

роботи в інспекції ДАБК і інформування виконавчих

органів влади про початок будівельних робіт.

.
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Функції замовника на етапі завершення будівництва

- подача  в ДАБК декларації про завершення будівництва і 

готовність обєкту до експлуатації;

- коригується або складається енергетичний паспорт 

будинку;

- письмове повідомлення міцевих органів влади або 

місцевого самоврядування  про введення в експлуатацію 

закінченого будівництвом;

- реєстрація права власності на об'єкт містобудування.

необхідно памятати, що замовник, який має намір щодо будівництва

у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури населеного пункту. 13



Вимоги до впровадження джерел чистої енергії
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• Вимога ДСТУ Н Б В.3.2-3:2015:

• Не допускається застосовувати теплові насоси, сонячні 

батареї, сонячні колектори для систем опалення, гарячого 

водопостачання, охолодження та кондиціонування:

• а) у будинку з класом енергоефективності нижче С, 

визначеним відповідно до ДБН В.2.6-31;

• б) разом з внутрішньобудинковими інженерними 

системами, що мають клас енергоефективності технічного 

оснащення, автоматизації, моніторингу й управління 

нижче С, визначеним згідно з ДСТУ Б EN 15232; 

• в) разом з внутрішньобудинковими інженерними 

системами, обладнання (насоси, терморегулятори, лампи 

тощо) яких мають клас енергоефективності нижче А.



Дякую за увагу
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