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ВСТУП

Предметом дослідження, результати якого представляємо в цьому звіті, була реконструк-

ція даху багатоквартирного будинку по вул. Мистецькій, 4, у селищі Решетилівка Полтавської 

області. Даний проект реалізувався в межах робіт, запланованих владою ОТГ на 2017 рік у «Про-

грамі по реалізації плану соціального і економічного розвитку селищної ради на 2017 рік»1.

Багатоквартирний будинок по вул. Мистецькій, 4, є власністю громади, а підтримка жит-

лового фонду в належному стані, в тому числі ремонт дахів багатоквартирних будинків, є од-

нією із основних функцій органів місцевого самоврядування. Зокрема, на виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад покладені повноваження у галузі будівництва: «організація 

за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів 

комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків»2. 

Реконструкція полягала в заміні покриття із плоскої на шатрову форму. Це пілотний про-

ект, і схожих робіт допоки в селищі не проводилося. 

Основною метою дослідження була оцінка необхідності, доречності та якості виконання 

реконструкції даху. Дослідники мали також визначити, наскільки дах нової конструкції відпові-

дає потребам жителів будинку та чи робота підрядника задовольняє замовника та мешканців.

Дане дослідження допоможе прийняти рішення щодо можливості поширення цього про-

екту на інші дахи такого ж типу, розташовані в селищі. Оцінка якості роботи підрядника дозво-

лить вирішити, чи варто залучати того ж виконавця до наступних робіт. 

На момент проведення дослідження ремонтні роботи на даху вже тривали, і тому була 

здійснена евалюація on-going, тобто поточне оцінювання під час реалізації проекту. Таке дослі-

дження дозволяє виявити конкретні проблеми що виникають при реалізації та сформулювати 

рекомендації для уникнення їх негативних наслідків .

1 Діючі програми Решетилівської селищної ради. Сайт Решетилівської селищної ради: reshetrada.
in.ua/docs/7skl/soc%20ek%202017.rar

2 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (підпункт 1 п. а ч. 1 ст. 31), офіційний сайт 
Верховної Ради України, законодавство: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ ОТГ

Решетилівська ОТГ є невеликою громадою в Полтавській області, створеною в грудні 2016 

(дата перших виборів 18.12.2016). Об’єднує Решетилівську селищну та Потічанську сільську 

ради. Населення громади на кінець 2016 р. складало 11 544 чол. У власності громади є 41 кому-

нальний будинок, в інших створено ОСББ. 1 грудня 2016 р. було затверджено бюджет громади 

у розмірі 50 мільйонів гривень. 

У даний час громада працює над втіленням у життя нового генерального плану Решети-

лівки, який Полтавська обласна рада затвердила наприкінці 2016 р. Він передбачає створення 

зон відпочинку, спальних районів, дитячих садків і шкіл та будівництво понтонного мосту че-

рез річку3.

Решетилівська об’єднана територіальна громада зайняла 28 місце в рейтингу фінансової 

спроможності, в якому оцінювалися 366 ОТГ. Це свідчить про хороші перспективи розвитку 

громади. 

Стоїть питання про надання Решетилівці статусу міста. 24 травня 2017 р. комітет Верховної 

ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

вже підтримав щодо надання Решетилівці статусу міста4. Остаточне рішення буде винесене 

парламентом.

3 Інтерв’ю з головою громади, Володимиром Кузьменком від 02.02.2107, опубліковане на сайті 
http://decentralization.gov.ua/news/4204.

4 Матеріал «Решетилівка стала містом» від 25.05.2017, опублікований на сайті http://kolo.news/
category/vlada/3824
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

 ● Протікання даху в будинку по вулиці Мистецькій, 4, в смт Решетилівка є 
основною проблемою жителів даного будинку. Вона є нагальною, в першу 
чергу для тих, хто живе на останньому поверсі, але це турбує і багатьох 
інших мешканців. 

 ● Проект реконструкції даху багатоквартирного будинку в селищі Решети-
лівка Полтавської області має вирішити проблему як протікання даху, так 
і виводу дощових та талих стічних вод через зовнішні водовідводи – замі-
сить виводу води через внутрішні конструкції, протікання яких призводи-
ло до підтоплення підвальних приміщень.

 ● У реалізації даного проекту є й певні недоліки:
• не вистачає залучення громадськості до обговорень. Оскільки беніфіціарами про-

екту є мешканці будинку, Оскільки беніфіціарами проекту є мешканці будинку, 

вони мають право безпосередню впливати на рішення, що їх стосуються;

• немає належного інформування мешканців про сам проект, його виконавців та за-

мовників і хід виконання робіт з реконструкції;

• також при реалізації проекту не дотримані рамки прозорості при виборі підряд-

ника на виконання робіт. 

 ● Оскільки кошти на реалізацію проекту були виділені з бюджету громади, 
прозорість в їх освоєнні є однією з основних вимог законодавства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

У смт Решетилівка Полтавської області частина п’яти- та дев’ятиповерхових будинків ма-

ють схожу конструкцію даху – плоску. В п’ятиповерхових будинках плаский дах має нахил до 

центру будинку, де проходить стік талої та дощової води. Стік води по трубі проходить через 

середину даху, всередині під’їздів, і через підвальне приміщення злив виходить на вулицю.

За словами одного з мешканців будинку: «Як в 90-х роках цей будинок ввели до експлуата-

ції і ми заселились у нього, так і протікає дах постійно. Його ремонтували, а він все одно проті-

кає». Слова цього мешканця підтверджують сусіди з дев’ятиповерхівок, які також згадують, що 

проблеми з дахом мають довгу історію – практично з моменту введення будинків в експлуата-

цію. Поточні ремонти усували проблему лише на незначний час. 

Всього у Решетилівці налічується 41 багатоквартирний будинок. Останніми роками що-

річно перекривають дах на двох з них, але до цього ремонтували дахи, що вже мають шатрову 

форму. Частина ремонтів проводилася із заміною шиферу на металопокривлю. 

П’ятиповерховий будинок по вул. Мистецькій, 4, збудований у 1990-му році, заселений у 

1991-му, має 105 квартир та є найбільшим у селищі за кількістю мешканців. Відповідно до листа 

виконавчого комітету Решетилівської селищної ради, станом на 01.04.2017 року кількість по-

стійно проживаючих за адресою смт Решетилівка, вул. Мистецька, 4, становить 226 осіб.

Останній капітальний ремонт у будинку проводився у 2010 році. Дах цього будинку плос-

кий. У 2015 році був проведений його поточний ремонт, але через рік-два після цього дах по-

чав протікати знову. Страждали не лише мешканці останнього поверху, адже, як описували 

мешканці, «вода витікала із стічної труби в середині під’їзду і затопляла сходовий майданчик». 

Мешканці будинку неодноразово звертались до приватного підприємства «Житлосервіс», 

яке здійснює обслуговування дому, з проханням вирішити питання даху. Належного результату 

це не приносило, заяви від мешканців приймались, але зробити капітальний ремонт даху під-

приємство не могло через брак коштів. 



7

Жителі будинку також неодноразово усно та письмово звертались до селищної ради, зби-

рали підписи під колективними зверненнями для проведення чергового ремонту даху будин-

ку, але селищна рада була неспроможна виконати реконструкцію даху через високу вартість 

таких робі (за словами селищного голови Володимира Кузьменка, у 2016 році бюджет Решети-

лівки складав усього 9 млн грн). 

Після приєднання Потічанської сільської громади, утворилася ОТГ, і в рамках реалізації 

реформи про децентралізацію змінилися принципи формування місцевих бюджетів, завдя-

ки чому надходження до бюджету новоствореної громади стали значно більшими. На 2017 р. 

вони заплановані на рівні близько 50 млн грн. Завдяки цим коштам з’явилася можливість кар-

динально вирішити питання даху шляхом його реконструкції – замість проведення чергового 

поточного ремонту.

Була замовлена експертиза, розроблена проектно-кошторисна документація, обраний 

підрядник, і в серпні почалась реалізація реконструкційних робіт.

У рекомендаціях, які супроводжують експертну оцінку стану даху було зазначено необ-

хідність зробити шатровий дах замість плоского. Таким чином, після детального розроблення 

проекту був обраний саме шатровий вид майбутнього даху.

ТЕОРІЯ ПРОЕКТУ
В евалюації буде використано підхід, який базується на реконструкції «теорії проекту». 

Аби відповісти на питання, чи проект має шанси принести очікувані ефекти, на етапі проекту-

вання потрібно чітко окреслити цілі проекту. Згідно з загальноприйнятими основними стан-

дартами цілі мають бути (акронім SMART):

• Конкретні (specific)

• Вимірювальні (measurable)

• Досяжні (achievable)

• Реалістичні (realistic) 

• Визначені в часі (time-bound)

Отже, спробуємо з початку оцінити, наскільки сам проект відповідає принципам SMART. 

Реконструкція даху безумовно є добре сконкретизованим проектом – відомо, який дах потріб-

но реконструювати (конкретний). В проектній документації записано також, як новий дах має 

виглядати (вимірювальний ефект), а також, в яких часових рамках має змінитися. Досяжність і 

реалістичність проекту залежать передусім від наявності потрібних ресурсів.

Загальна схема реконструкції теорії проекту представлена на графіку 1. Нижче обговорю-

ємо всі елементи проекту, вказуючи, яким чином вони вписуються в теорію проекту.
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Графік 1. Схема реконструкції теорії проекту

Проблемою, для вирішення якої здійснюється даний проект, є постійне протікання даху 

на одному з багатоквартирних будинків Решетилівки. Проект впроваджується з метою:

• Вирішити проблему даху 

• Перевірити технологію заміни плоского даху на шатровий. У випадку позитивного ре-

зультату, дана технологія буде застосована в ремонтах інших будинків

Ресурси:

• кошти селищного бюджету;

• планується залучення додаткових коштів від Газопромислового управління «Полтава-

газвидобування» в сумі 350 тис. грн.

• кадрові, а саме: підрядна організація, яка виконує роботи по реконструкції даху та спе-

ціалісти селищної ради, які здійснюють контроль за роботою підрядника.

Дії:

• проведення експертизи стану даху будинку;

• замовлення та виготовлення проектно-кошторисної документації;

• обрання підрядника, який виконає реконструкцію даху;

• реалізація реконструкції даху;

Чинники успіху 

• мешканці активно підтримають ідею реконструкції даху;

• підрядник виконає замовлення якісно і у встановленні строки;

• шатровий дах не буде протікати, і подальші поточні ремонти будуть вже не потрібні;
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Чинники поразки:

• населення обуриться на методи проведення реконструкції та почне перешкоджати пі-

дряднику у реалізації проекту;

• підрядник виконає роботу неякісно або з порушенням строків;

• не вистачить фінансування для реалізації проекту;

• конструкція шатрового даху не виправдає себе, і буде протікати;

Короткострокові ефекти:

• дах більше не буде протікати;

• кращим стане теплозберігання на верхніх поверхах;

• стічні води більше не будуть підтоплювати підвальні приміщення

Довгострокові ефекти:

• більше не потрібно буде проводити поточні ремонти, отже економія бюджетних коштів;

• мешканці будинку на будуть витрачати додаткові кошти на ремонт стін та стелі, що 

вкрилися пліснявою;

• покращення стану здоров’я жителів будинку, адже у будинку більше не буде плісняви.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проекту проводилось у форматі евалюації on-going, тобто під час фактич-

ної реалізації проекту. Такий тип евалюації концентрується, передусім, на оцінці актуальності 

проекту та ефективності його впровадження. Оцінюється також система адміністрування про-

ектом, зокрема адекватність обміну інформацією, документообіг, реалізація фінансових планів 

і завдань; виявляються законодавчі і адміністративні бар’єри, а також аналізуються причини їх 

появи.

Територіально дослідження було проведено в смт Решетилівка Полтавської області.

Для дослідження були обрані якісні методи, а саме:

• аналіз рішень ради, які стосуються даного будинку;

• рішення виконавчого комітету Решетилівської селищної ради №135 від 01.06.2017 р. 

«Про розгляд вихідних даних на реконструкцію покрівлі по вул. Мистецька, 4, смт Ре-

шетилівка Полтавської області»;

• групове інтерв’ю з мешканцями будинку (2 колективні бесіди з 3-4 мешканцями будин-

ку одночасно);

• індивідуальні поглиблені інтерв’ю з мешканцями будинку №4 по вулиці Мистецькій в 

селищі Решетилівка та інших будинків із такою ж конструкцією даху (загалом було взя-

то 8 індивідуальних інтерв’ю з мешканцями будинку №4 та 2 інтерв’ю із мешканцями 

інших будинків);
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• індивідуальні поглиблені інтерв’ю з підрядником та робітниками (загалом 5 інтерв’ю – 

одне з підрядником і 4 з робітниками);

• індивідуальні поглиблені інтерв’ю з депутатами селищної ради (загалом 3 інтерв’ю);

• індивідуальні поглиблені інтерв’ю відповідальними особами з реалізації даного про-

екту: працівниками виконавчих структур ради, що відповідають за реалізацію даних 

робіт, представниками комунальних служб (загалом 3 інтерв’ю).

Всього опитано 30 осіб Решетилівської громади.Також був проведений візуальний огляд 

даху. 

Було проаналізовано інформацію в мережі Інтернет, а саме:

• на сайті Решетилівської селищної ради: (reshetrada.in.ua/docs/7skl/soc%20ek%202017.

rar) Програму по реалізації плану соціального і економічного розвитку селищної ради; 

• видання місцевих ЗМІ: ЕнергоЛайф.інфо (http://energolife.info/ua/2017/

Utilities/4765/У-Решетилівці-почали-застосовувати-новації-в-ремонті-дахів-багатопо-

верхівок.htm доступ був 20.10.2017 року).

На запит про інформацію було отримано, вивчено та проаналізовано:

• зведену проектно-кошторисну документацію;

•  договір із підрядником;

• експертний висновок обстеження технічного стану по об’єкту «реконструкція покрівлі 

по вул. Мистецька, 4, в смт Решетилівка Полтавської області»;

• завдання на проектування «реконструкція покрівлі по вул. Мистецька, 4, в смт Решети-

лівка Полтавської області»;

• комплекти креслень: архітектурно-будівельні рішення по реконструкції покрівлі по 

вул. Мистецька, 4, в смт Решетилівка Полтавської області.

Метою аналізу вказаних вище джерел було визначення, на якій правовій підставі прийня-

то рішення про реконструкцію даху багатоквартирного будинку №4 по вулиці Мистецькій в се-

лищі Решетилівка Полтавської області, які документи були для цього розроблені та яким чином 

оформлені. Також інформація, отримана із вказаних вище джерел, дозволила дізнатись про 

рівень висвітлення інформації про даний проект для населення. 

Проведення інтерв’ю із депутатами селищної ради та відповідальними особами з реаліза-

ції даного проекту (представниками виконавчих структур ради, що відповідають за реалізацію 

даних робіт) дало можливість установити, чому для реконструкції обрали саме цей будинок, 

звідки та скільки коштів було виділено на реконструкцію, яким чином був обраний підрядник 

для виконання робіт.
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Метою проведення інтерв’ю із робітниками, які виконують роботи з реконструкції даху, 

було встановити, чи дотримуються при реконструкції будівельні стандарти, чи вкладаються у 

строки виконання робіт, яким чином саме їх фірма була обрана для виконання даної роботи.

Інтерв’ю із мешканцями будинку дозволили встановити, чи реконструкція даху відпові-

дає їх потребам, чи це було першочерговою проблемою в їх будинку, чи задовольняє їх даний 

проект, наскільки мешканці були залучені владою при прийнятті рішення щодо реконструкції 

даху в їх будинку.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

В цьому розділі презентуємо результати проведеного дослідження. Розпочинаємо з ана-

лізу причин прийняття рішення про реконструкцію даху та презентації самого проекту – його 

цілей та підходів до реалізації згідно з документами селищної ради та з точки зору основних 

зацікавлених сторін: влади, виконавців робіт та мешканців будинку.

Покажемо, як ці цілі бачать головні ініціатори проекту і як до них ставляться мешканці. По-

тім опишемо хід реалізації та систему адміністрування проектом, врешті поміркуємо над якістю 

виконання і перспективами розширення цього проекту на інші будинки селища.

Проект реконструкції даху в документах селищної ради 

Даний проект реалізувався в межах робіт, запланованих владою ОТГ на 2017 рік у «Про-

грамі по реалізації плану соціального і економічного розвитку селищної ради на 2017 рік», за-

твердженою 13 сесією 7 скликання, передбачено, в рамках покращення технічного стану інф-

раструктури житлових будинків, провести «капітальний ремонт даху будинків вул. Мистецька, 

Покровська, 25, Покровська, 45, 50Б,Старокиївська, 9» (на що закладено 5400 тис. грн з місце-

вого бюджету).

У рішенні виконавчого комітету Решетилівської селищної ради №135 від 01.06.2017 р. 

«Про розгляд вихідних даних на реконструкцію покрівлі по вул. Мистецька, 4, смт Решетилівка 

Полтавської області» було затверджено:

•  дефектний акт на реконструкцію покрівлі будинку;

• завдання на проектування реконструкції будинку;

• визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єкту;

• довідку відомості обсягів робіт об’єкту;

• довідку про вартість матеріалів на стадії інвесторської документації;

• розрахунок кошторисної заробітної плати для будівельно-монтажних та ремонтно-бу-

дівельних робіт для середнього розряду 3,8 у будівництві по об’єкту.



12

Причини прийняття рішення про реалізацію проекту реконструкції даху

Звісно, основною причиною реалізації даного проекту був поганий стан даху. Однак у се-

лищі є ще інші будинки, дахи яких перебувають у подібному стані. Основними причинами ви-

бору саме будинку №4 по вул. Мистецькій для пілотного проекту є:

• він є найбільшим у селищі за кількістю мешканців;

• обсяг покрівлі теж є найбільшим серед усіх багатоквартирних будинків;

• саме мешканці цього будинку найбільше та найчастіше скаржилися на протікання даху.

Мешканці будинку наголошували на тому, що із дахом старої – пласкої конструкції – по-

стійно виникали проблеми. Його необхідно було постійно ремонтувати.

Мешканка будинку: «Спальня, коридор, комора, зала, кухня – скрізь протікав дах. Навіть 

«вибивало» електрику. Спочатку реагували – латали руберойд, смолили щілини над кварти-

рами. Але надовго це не допомагало».

Дана проблема була основною як у мешканців п’ятого поверху, так і для мешканців інших 

поверхів. Оскільки дах протікав безпосередньо у квартири на останньому поверсі, на сходо-

вий майданчик та у підвальне приміщення.

Для вирішення питання мешканці неодноразово звертались до організації «Житосервіс» 

що займається обслуговуванням будинку, а згодом збирали підписи та направляли звернення 

до голови селищної ради.

Через незручну в обслуговуванні конструкцію жоден підрядник не давав гарантію довше 

1-го року. Отже, ремонти були потрібні майже кожного року. Це призводило до дуже нераціо-

нального використання коштів, людських ресурсів та часу, який витрачався. 

За результатами звернення громадян виконавчим комітетом Решетилівської селищної 

ради був замовлений експертний висновок про стан покрівлі у будинку №4 по вулиці Мис-

тецькій у смт Решетилівка Полтавської області (проведений експертом з технічного обстежен-

ня будівель і споруд В.Н. Рожко).

Висновки експертизи наступні:

• технічний стан покрівлі – непридатний до експлуатації;

• впродовж подальшої експлуатації покрівлі може відбутися збільшення параметрів де-

фектів (пошкоджень) в їх конструкціях (елементах) та виникнення нових, що, в свою 

чергу, може привести до зниження їх експлуатаційної надійності та технічного стану 

– аварійний.

З метою забезпечення експлуатаційної придатності покриття та покрівлі будинку було ре-

комендовано влаштувати шатрове покриття будівлі. Шатрове покриття має зменшити снігове 

навантаження на плити покриття, які на сьогодні зазнали значних прогинів.
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Представник виконкому Решетилівської селищної ради: «Новий дах має свої принади: су-

часний вигляд, теплозбереження, гідроізоляція. Така реконструкція може стати прикладом для 

України».

Процес прийняття рішення та вибору підрядника

Наступні кроки після прийняття рішення про реконструкцію – це розробка кошторисної 

документації та вибір підрядника. 

Залишилось питання щодо процедури обрання підрядника, оскільки тендер не прово-

дився і проектно-кошторисна документація розроблялась вже конкретним підприємцем.

Представник виконкому Решетилівської селищної ради: «Тендер проводити в разі, якщо 

сума є меншою за 1,5 млн грн – не потрібно. Підрядник – ФОП Крицький – вже робив ремонти 

дахів по вул. Покровській, 2/5, 54, 55, 60, і нас задовольнила якість цих робіт. Підрядника оби-

рали на розширеному засіданні виконкому».

Відповідно до Зведеного кошторисного розрахунку вартості реконструкції покрівлі бу-

динку по вул. Мистецькій, 4, підготовленого ФОП Крицьким О.А., загальна вартість будівельних 

робіт складає 1  185  239 грн, «інших витрат» (технічний нагляд, проектні роботи, експертиза 

проектної документації, кошти на здійснення авторського нагляду тощо) – 307 499 грн. Разом: 

1 492 738 грн. Вочевидь, що на самого Крицького покладається здійснення саме будівельних 

робіт. Основну суму має заплатити Решетилівська селищна рада. Також планується залучення 

додаткових коштів від Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» в сумі близько 

350 тис. грн.
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На час здійснення евалюації вже було освоєно такі суми:

Також проект майбутньої реконструкції не виносився на обговорення із мешканцями. 

Більшість мешканців будинку точно не знають, які саме роботи відбуваються на даху їх будинку, 

з чиєї ініціативи та за які кошти. Не знають графіку робіт та коли має закінчитися реконструкція.

Мешканка будинку: «Було лише оголошення – знімайте антени (у п’ятницю), а роботи – з 

понеділка... Жінка з 7-го під’їзду сказала, що планують зробити за 2-3 місяці, до дощів».

Хоча відповідна стаття про майбутній ремонт була опублікована в місцевій газеті «Реше-

тилівський вісник» ще до початку робіт (див. додаток 1). Також певну інформацію мешканці 

отримували під час спілкування з владниками.

Депутат селищної ради: «Були збори, хотіли створити в домі ОСББ, приходив заступник 

селищного голови Юрій Шинкарчук, тоді ж розповідав про реконструкцію».

Оцінка якості роботи підрядника 

Договір підряду №10-07/17 підписаний між виконавчим комітетом Решетилівської селищ-

ної ради та фізичною особою-підприємцем Крицьким О.А. 20.07.2017 р. Договірною ціною ро-

біт визначено 807 285 грн. Щоправда, передбачено можливість перегляду договірної ціни, що 

має бути обґрунтовано розрахунками та оформлено сторонами шляхом складання додаткової 

угоди.

У договорі не прописано чіткого графіку виконання робіт, лише зазначено, що він набуває 

чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2017 року. Втім, у разі невиконання стороною 

своїх зобов’язань, договір «продовжує свою дію в невиконаній частині до повного її виконання».

У договорі вказано, що в разі неякісного виконання робіт, а також виявлення недоліків та 

дефектів на протязі гарантійного терміну, підрядник за свій рахунок повинен усунути недоліки, 

допущені з його вини в погоджені в дефектному акті терміни. Проте ані параметрів, за якими 

можна оцінити якість, ані самого гарантійного терміну в договорі не зазначено.
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Втім, особливих нарікань на роботу підрядника наразі немає. Бригада, яка виконує робо-

ти з реконструкції покрівлі будинку, працює швидко та охайно. Сміття біля будинку, у під’їздах 

відсутнє. 

У спілкуванні із мешканцями вони завжди чемні.

Підрядник адекватно реагує на зауваження щодо роботи його підлеглих, а саме: початок 

робіт виконувала інша бригада робітників і зарекомендувала себе не дуже добре. Працювали 

повільно, неохайно і дозволяли собі неввічливе звернення до жителів будинку. Після скарги на 

їхні дії, вся бригада була звільнена і замінена на іншу.

Мешканка будинку: «Був сильний ураганний вітер годин у 5-6 вечора – летіли з даху 2 ли-

сти заліза, добре, що на задній двір. Бригади ремонтників міняються. Остання бригада – люб’яз-

ні, ввічливі, добросовісні, працюють добре Бабульки під під’їздами на них не скаржаться».

Контроль за роботою бригади працівників, які виконують реконструкцію, здійснює під-

рядник, регулярний моніторинг – відповідальні особи виконавчого комітету Решетилівської 

селищної ради Полтавської області. Працівники є кваліфікованими.

Працівник на даху: «Десь з місяць працюю на цьому об’єкті. Зі мною укладено трудовий до-

говір. Бригада – 6 чоловік. Більше не потрібно. Психологічно складно спрацюватися – тому пра-

цює 1 бригада. Простоїв немає. Працюємо з 7.00 до 19.00. Можемо трохи затриматись з робочих 

моментів. Субота, неділя – вихідні. Нам фірма зняла квартири у цьому ж будинку, отже, маємо 

змогу відпочивати, харчуватися та митися. Маю досвід – переробляли плаский дах на шатровий 

в іншому населеному пункті Полтавщини. Чітких строків проведення робіт немає – повинні пра-

цювати якісно та швидко. Якщо зробимо добре, то протікання такого даху неможливі».

Однак при проведенні евалюації було помічено, що робітники при виконанні монтажних 

робіт на покаті шатрового покриття не були закріплені страхувальними поясами. Що є пору-

шенням техніки безпеки на об’єкті будівництва.



Мешканка будинку: «Я бачила, як працюють: 1 стоїть прив’язаний, інший – без страховки. 

Техніка безпеки точно страждає».

На даний момент проект реконструкції покрівлі будинку мешканців повністю задовольняє.

Депутат селищної ради: «Знаю, що текло з 5-го по 1-й поверхи. Сума коштів, які виділялися 

на ремонт даху, не здалася мені завеликою. Шатрові дахи робити – доцільно. Навіть чоловік на 

дачі перекривав будиночок – теж зробив шатрову покрівлю. По завершені робіт на Мистець-

кій, 4, планують шатрові дахи робити й на інших будинках. Можливо, мансардового типу».

ВИСНОВКИ 

1. Потреби мешканців будинку №4 по вул. Мистецькій в смт Решетилівка ви-
явлені вірно.

2. Доречно розроблений метод ліквідації проблемного питання. Оскільки 
реконструкція даху має на меті усунути саму проблему протікання даху, 
а не вирішити її тимчасово. Таким чином мешканці отримують фактично 
подвійну покрівлю – залишену стару пласку та зведену над нею шатрову, 
і буде змінено метод виводу талої та дощової води не через внутрішню 
структуру будинку, а через зовнішні відводи для води. У подальшому ви-
рішиться проблема і для мешканців перших поверхів. Тала вода більше не 
буде затоплювати підвальні приміщення, що добре відобразиться на стані 
всіх приміщень.

3. Утім, до планування та розробки проекту не було залучено громаду. Недо-
статньо проводились обговорення із мешканцями. Мешканцям будинку не 
було запропоновано подавати пропозиції та зауваження щодо проведен-
ня ремонтних робіт в їхньому будинку. Належне інформування населення 



17

про початок реконструкції, стан робіт та очікуваний результат – відсутні. 
Навіть жодних інформаційних стендів чи оголошень біля будинку немає. 

4. Також для громадян відсутня інформація про підрядника, який виконує 
роботи за даним проектом. Тобто не налагоджений зворотній зв’язок між 
виконавцем і отримувачами кінцевого результату.

5.  Мала увага приділяється техніці безпеки при проведенні ремонтних робіт, 
що є значним недоліком у реалізації проекту.

6. При укладенні договору підряду не були враховані норми чинного зако-
нодавства. Зокрема ст. 7 договору підряду №10-07/17 встановлено засте-
реження про конфіденційність, що є недопустимим при виконанні робіт та 
послуг за бюджетні кошти.

7. Бригада, яка працювала на даху під час здійснення евалюації, зарекомен-
дувала себе добре. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 ● Біля об’єкту, на якому проводяться роботи, розмістити оголошення з ін-
формацією про мету проекту, контактами виконавців, замовників та ос-
новною інформацією про хід робіт;

 ● залучати громаду до обговорень та консультацій, що дозволить більш де-
тально виявляти потреби мешканців;

 ● в подальшому при обранні підрядника застосовувати процедуру прове-
дення тендеру/конкурсу для забезпечення більш прозорої діяльності се-
лищної ради;

 ● застосувати результати даного проекту з реконструкції покриття даху до 
інших будинків зі схожими проблемами;

 ● звернути увагу на дотримання вимог техніки безпеки працівниками при 
проведенні робіт з ремонтів та реконструкцій.
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ДОДАТКИ

1. Матеріал «Мешканці будинку по вул. Мистецькій в Решетилівці дочекалися ремонту даху»  

(21 липня 2017):

Покрівля, яка востаннє капітально ремонтувалась років з сім тому, вже впродовж кількох 

років попри поточні ремонти завдавала чималого клопоту мешканцям верхніх поверхів – у їхні 

квартири під час дощів чи танення снігу затікала вода, а електрощитові на сходових майданчи-

ках взагалі перетворювались на водоспади, що викликало особливе занепокоєння. Крім того, у 

багатьох квартирах через підвищену вологість стіни вкривалися пліснявою. Мешканці будинку 

неодноразово зверталися за допомогою до ПП «Житлосервіс», куди сплачують кошти за утри-

мання багатоповерхівки, але там тільки розводили руками. У Решетилівській селищній раді, 

куди люди були вимушені звернутись, через брак коштів нічим зарадити не могли. І от цьогоріч 

в бюджеті об’єднаної громади знайшли 1 млн 289 тис. грн. для повної реконструкції аварійного 

даху. Причому проблему вирішили кардинально – плоский дах, який значно складніше обслу-

говувати і утримувати замінять на «шатрову» покрівлю із сучасних гідроізолюючих матеріалів 

та металопрофілю. Виконати роботи за місяць-півтора обіцяє ФОП Крицький, підрядник з Пол-

тави, який вже зарекомендував себе високою якістю робіт, відремонтувавши дахи на будинках 

по вул. Покровській, 54, 55, 60. 

Роботам з реконструкції даху по вул. Мистецькій передувала ґрунтовна експертиза, яка 

мала на меті встановити чи витримає будинок нову покрівлю, виготовили спеціальний проект 

і розпочали ремонт. 

– Ми нарешті не будемо з жахом чекати чергового дощу, зможемо зробити в квартирах 

хороші ремонти, не боячись, що завтра вони будуть зіпсовані та й будинок тепер виглядатиме 

більш сучасно. – не приховуючи радості, кажуть мешканки будинку, які вийшли поспостерігати 

за роботою будівельників. – Ми вдячні, що Решетилівська селищна рада і Володимир Кузьмен-

ко особисто дотримали слова і ми матимемо хорошу покрівлю. 

Уважно за початком робіт спостерігають заступник селищного голови Юрій Шинкарчук та 

начальник відділу ЖКГ Сергій Тищенко, бо ж реконструкція такого плану виконується в селищі 

вперше і після її апробації так само можна буде ремонтувати покрівлю на інших «плоских» ба-

гатоповерхівках. 

– Те, що ми зараз робимо – це свого роду унікальна річ, бо ж досі в Решетилівці ми ремон-

тували лише будинки зі скатними дахами. – каже Юрій Шинкарчук – Перш ніж розпочати про-

ект, ми багато консультувались та й підприємство-підрядник має неабиякий досвід у виконанні 

робіт такого плану. Тож ми переконані, що відтепер мешканці будинку на десятиліття забудуть 

про всі прикрощі, які доводилось терпіти через аварійний дах.

http://reshetylivka.com.ua/novyny/2140-meshkantsi-budynku-po-vul-mystetskii-v-

reshetylivtsi-dochekalysia-remontu-dakhu.html


