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Особливість поточного і капітального ремонтів

Поточний ремонт

• Систематичний і 
своєчасний характер

• Проводиться 
періодично

• Забезпечує підтримку 
експлуатаційних 
якостей будинку

Капітальний ремонт

• Разовий характер

• Передбачає заміну, 
відновлювання, 
модернізацію

• Передбачає поліпшення 
експлуатаційних 
показників 
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Фінансове забезпечення робіт з поточного та 

капітального ремонтів

З джерел фінансових 
коштів, що  
поступають 
регулярно

Кошти 
співвласників

Будинки з 
ОСББ –
внески 

Плата за послуги 
утримання будинків і 

споруд  та прибудинкових 
територій (складова 

поточний ремонт)

Джерела визначаються залежно 
від характеру робіт / проекту (ЕЕ 

проекти, модернізація, придбання)

Власні кошти 
співвласників

Залучені кошти 

Поворотні 
(кредити)

Безповоротні 
(державні та місцеві 
програми, гранти)

3

Фінансування робіт з 

поточного ремонту

Фінансування робіт з 

капітального ремонту



Особливості джерел фінансування для ОСББ залежно 

від характеру робіт з ремонту 

Поточний ремонт (за результатами планового огляду будинку та з метою 
підготовки будинку до експлуатації в весняно-літній / осінньо-зимовий 
періоди)

• Внески на утримання будинку та прибудинкової території

• Внески в ремонтний фонд 
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Капітальний ремонт: ЕЕЗ та інші роботи з улаштування нових та заміни 

існуючих об'єктів/елементів

Джерела залучення коштів Джерела погашення коштів

Кредити КБ Внески в ремонтний фонд (накопичені)

ЕСКО-договір Плата за послуги з ЦО та ЦПГВ 

Державні / місцеві програмах з 

енергоефективності

Внески в ремонтний фонд (накопичені)



Особливості джерел фінансування для будинків, які 

обслуговує ЖЕК залежно від характеру робіт з ремонту

• Сплата співвласниками за послугу на утримання будинків і споруд та 
прибудинкової території по тарифу на послугу (складова - поточний 
ремонт)

Поточний ремонт (за результатами планового огляду будинку та з метою 
підготовки будинку до експлуатації в весняно-літній / осінньо-зимовий 
періоди)

• Місцеві програми (в першу чергу з ЕЕ)

• Кошти співвласників (розмір внесків визначений на зборах 
співвласників)

Капітальний ремонт: ЕЕЗ та інші роботи з улаштування нових та заміни 
існуючих об'єктів/елементів будинку
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Кошти виконавців послуг з централізованого 

опалення та постачання ГВ

• З практики спрямовується на встановлення/ модернізацію ІТП

• ІТП стає невіддільною частиною спільного майна 

багатоквартирного будинку (поліпшенням спільного майна)

• Витрати з утримання ІТП покладаються на співвласників 

відповідного багатоквартирного будинку

Джерела фінансування заходів з встановлення/ модернізації ІТП 

виконавцями послуг з централізованого опалення та постачання ГВ:

• Власні кошти підприємств (інвестиційна складова в тарифах на 

послуги з централізованого опалення та постачання ГВ)

• Залучені кошти: кредити МФО, гранти, місцеві програми
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Існуючі державні програми з енергоефективності

(інформація Держенергоефективності)
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Кредитування 
ОСББ від 
Укргазбанку

Кредитна 
програма 
"Ощадний дім" 
від Ощадбанку 
для ОСББ

Для 
ОСББ Кредитна 

програма "Тепла 
оселя" від 
Укргазбанку для 
фізичних осіб

Кредитна 
програма 
"Ощадний дім" 
від Ощадбанку 
для населення

Для 
фізичних 

осіб

(1-2 кв. 
буд-ки)



Місцеві програми соціально-економічного розвитку 

як джерело фінансування робіт з ремонту
Місцеві програми  згідно ЗУ «Про місцеве самоврядування» 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

• 22) затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових 

програм з інших питань місцевого самоврядування

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів

• 7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм 

соціально-економічного розвитку ...

Місцеві програми м. Тернопіль

• Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації 

будівель житлового фонду м. Тернопіль на 2015-2020 роки (рішення МР від 

27.01.15р. №6/55/4, 16 червня МР збільшила обсяг фінансування)

• Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

міста Тернополя на 2015-2016 роки (рішення міської ради від 27.01.15р. 

№6/55/5).
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План дій сталого енергетичного розвитку на 

2016-2020 м. Тернопіль

9

м. Тернопіль 6 липня 2012 року приєднався до Європейської ініціативи 

«Угода мерів» (Рішення Тернопільської МР від 06.07.12 р. № 6/22/23)

В рамках Проекту USAID місто в 2016 році підготувало оновлену 

версію ПДСЕР м. Тернополя на 2016-2020 роки (попередній варіант 

затверджений Рішенням Тернопільської міської ради від 29.11.2013 р. 

№ 6/39/2)

12 лютого відбулися громадські слухання оновленої версії ПДСЕР на 

2016-2020 роки 

ПДСЕР м. Тернополя  передбачає скоротити викиди парникових 

газів в місті до 2020 року на 22,15 % 

з них в секторі житлових будівель 9,7% за рахунок впровадження 

ЕЕЗ в житлових будинках



ЕЕЗ в секторі житлових будівель згідно 

ПДСЕР м. Тернопіль

Розділ 3. Таблиця 3.3.1 Заходи у секторі житлових будівель

• Заходи, що направленні на відновлення  будівель і інженерних систем 

житлових будинків (заходи капітального ремонту – виконавець Управління 

ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської МР)

• Комплексна термосанація 25 житлових будинків, в тому числі будинків ОСББ 

(виконавець Управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської МР)

• Встановлення ІТП у 10 житлових будинках (виконавець КП 

«Тернопільміськтеплокомуненерго»)

• Встановлення 140 ІТП з погодозалежним регулюванням на потреби опалення

та гарячого водопостачання на рівні будинків (виконавець КП 

«Тернопільміськтеплокомуненерго»)

• Влаштування ІТП з погодозалежним регулюванням та встановлення

лічильників тепла. Загалом передбачається встановлення 311 ІТП 

(виконавець КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»)
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Особливість фінансування робіт з ремонту після 

1 липня 2016 року (вимоги ЗУ №417)

• Витрати на капітальний і поточний ремонт – частина витрат 

співвласників на управління будинком

• Співвласники приймають рішення про:

1) вибір форми управління (ОСББ, УПРАВИТЕЛЬ)

2) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, 

реставрації, технічного переоснащення спільного майна ББ та 

визначення підрядників для виконання таких робіт;

3) механізм формування джерела фінансових ресурсів для 

проведення робіт з ремонту в залежності від вибраної форми 

управління.

ОСББ визначає механізм фінансування робіт з ремонту (порядок 

прийняття рішень та затвердження розмірів відповідних внесків) 

згідно ЗУ «Про ОСББ» 11



Послідовність прийняття рішень щодо фінансування 

робіт з ремонту за  умови визначення Управителя

Визначення 
управителя 

багато-
квартирним 
будинком

Визначення 
переліку робіт 
з поточного та 
капітального 
ремонтів та 
підрядників

Визначення 
вартості 

ремонтних 
робіт як 

частини витрат 
на управління
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Якщо співвласники ББ, в якому не створено ОСББ, не прийняли рішення про форму 

управління ББ, управління таким будинком здійснюється управителем, який 

призначається на конкурсних засадах виконавчим органом МР, на території якої 

розташований ББ. 

У такому разі ціна послуги з управління ББ визначається за результатами 

конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому Мінрегіоном, а договір про 

надання послуг з управління ББ строком на один рік від імені співвласників 

підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної МР, за рішенням 

якого призначено управителя. 

(Зазначаються в Договорі з Управителем)



Дякую за увагу!
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