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(CBA Phase ІІІ:  2015-2017)

 

Проект фінансується
Європейським Союзом

Проект спів-фінансується
та впроваджується ПРООН

Методичні рекомендації щодо підготовки та
реалізації мікропроектів

(Компонент розвитку міст)



Досвід ПРООН

17 проектів організацій громад у містах і селах України.

«Програма муніципального врядування та сталого розвитку»
2005-2013

340 проектів організацій громад у 29 містах України.

«Кожна краплина має значення»
2007-2014



Завдання Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
в сфері розвитку міст:

 Запровадити кращі практики та знання щодо: 
 принципів мобілізації громад та спроможності членів громад спільно

визначати та вирішувати пріоритетні питання розвитку.
 участі організацій громад у вирішенні питань місцевого розвитку

орієнтованого на громаду.

 Сприяти формуванню сучасних відносин та розвитку ринку послуг в житловому
секторі.

 Підтримати, на умовах спільного фінансування, реалізацію ініціатив організацій
місцевих громад, спрямованих на проведення капітального ремонту та
підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків, 
раціонального використання ресурсів, впровадження інноваційних технологій
та підвищення обізнаності населення.

 Сприяти впровадженню ефективних моделей надання якісних муніципальних
послуг та інноваційних практик електронного врядування. 

ОСББ



12 областей України

24 міста
чисельністю населення 10-150 тис. осіб
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 капітальні ремонти дахів;
 ремонт міжпанельних стиків; фасадів, утеплення;
 ремонт під'їздів / сходових клітин, дашків;
 заміна вікон, дверей місць загального користування;
 ремонт підвалів, цоколів, відмостки;
 заміна водопостачання, каналізації, опалення;
 заміна елементів системи електропостачання, освітлення;
 ремонт ліфтів.

Допомога ОСББ в організації та проведенні «часткового»
капітального ремонту конструктивних елементів або інженерних
систем багатоквартирного будинку (спільного майна співвласників), 
підвищенні енергоефективності.

 Основні типи мікропроектів/ види робіт:

 Умови співфінансування:

ПРООН – 50% але не більше ніж €12000 на один МП
МІСТО – 45%
ОСББ – не менше 5% + «нефінансовий внесок»

КОШТОРИСНА
ВАРТІСТЬ

Функція
Проекту
МРГ:

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  



«Нефінансовий внесок ОСББ» - покращення в будинку виконані
силами самих співвласників додатково (фарбування труби
газопостачання на фасаді будинку, прибирання територій після
закінчення робіт, встановлення лавок, урн, зелені насадження тощо). 

«Участь не менше ніж 80% домогосподарств» - забезпечує найбільш
ефективне використання коштів міжнародної технічної допомоги, при якому
максимально реалістична кількість членів громади приймають участь і отримують
користь від результатів реалізації ініціативи.

У багатоквартирному будинку одна квартира = одне домогосподарство. 

«Ініціатива належить громаді» - Проект МРГ підтримує ініціативи
(мікропроектні пропозиції), які визначені більшістю членів громади та
спрямовані на вирішення реальної пріоритетної проблеми (потреб) 
громади, 

ОСББ є виконавцем мікропроекту. ОСББ є
розпорядником коштів бюджету консолідованого для реалізації
ініціативи (мікропроекту); на конкурсних засадах обирає виконавця
робіт (підрядника); контролює процес виконання робіт; забезпечує
дотримання вимог якості та кінцевий результат..  

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  
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- Підготовка та реалізація мікропроекту



- Інформаційно – роз'яснювальна та просвітницька робота в місті

 Плакати (формату А3) – висвітлення та роз'яснення питань стосовно
мети створення та функцій ОСББ, нерозуміння яких демотивує
співвласників створювати об'єднання.

 Статті - роз'яснення; блоки “запитання - відповіді” в ЗМІ та на сайті
міськради.

 Тематичні відеоролики – демонстрація місцевими каналами
телебачення (як соціальна реклама).

 Передачі у форматі “talk-show” – на місцевих каналах телебачення та
радіо.

 Тренінги-семінари для членів /голів правлінь ОСББ, персоналу ОМС, 
ЗМІ.

 Оглядові візити (приклад кращих ОСББ міста, обмін досвідом)

Інструменти та методи впливу



“Координаційна рада” – консультаційно - дорадча “група”, яка
складається з представників активно працюючих ОСББ міста та ОМС. 

У залежності від завдань, які вирішує “КР”, та задля забезпечення прозорості
процесу, можуть приймати участь й інші особи (представники ЗМІ наприклад).

Значний попит – обмежена пропозиція (фінансовий ресурс) -
як прийняти рішення?

Інструмент міста

Принципи оцінювання та ухвалення мікропроектів ОСББ
 наявність необхідної документації;
 відсутність обмежень щодо реалізації (юридичних, технічних, інших);
 рівень підтримки ініціативи співвласниками (членами громади);
 реалістичність, економічна доцільність ініціативи;
 хто обслуговує будинок ОСББ;
 пріоритетність ініціативи відносно ініціатив інших ОСББ міста;
 розмір фінансової участі ОСББ;
 часові рамки реалізації ініціативи;
 особливості реалізації;
 інші суттєві фактори.

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  



- Моделі співфінансування мікропроектів громад
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Перелік документів мікропроектної пропозиції (МПП)

 лист – звернення ОСББ (назва МП, сума внеску ОСББ);

 лист – звернення Міської ради (сума внеску);

 копія рішення «Координаційної ради» про підтримку проекту;

 заповнена заявка на грантову підтримку (мікропроектна пропозиція) за встановленою формою;

 копія свідоцтва / витягу з реєстру про Державну реєстрацію ОСББ;

 копія Статуту ОСББ;

 довідка банка (або Держказначейства) з реквізитами рахунку ОСББ;

 копія Протоколу (1) загальних зборів ОСББ з рішеннями (за підписами не менше ніж 80 % 
домогосподарств) по таких питаннях:
 про затвердження пріоритетності завдань ОСББ
 про обрання членів робочої (функціональної) групи, яка вивчить можливості та підготує

необхідну інформацію для розгляду загальними зборів щодо способу виконання пріоритетного
завдання силами громади (ОСББ), а також забезпечить проведення конкурсу для визначення
підрядника);

Проекту МРГ, для прийняття ним рішення про фінансування мікропроекту, 
необхідно надати такі документи:

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  



Перелік документів мікропроектної пропозиції (МПП)

 копія Протоколу (2) загальних зборів ОСББ з рішеннями (за підписами не менше ніж 80 % 
домогосподарств) по таких питаннях:
 про виконання визначеного пріоритетного завдання (проведення часткового капітального

ремонту);
 про затвердження загальної вартості проекту (фінансовий + не фінансовий внески, 

спонсорська допомога тощо);
 про участь ОСББ у Проекті МРГ;
 про затвердження розміру фінансової участі співвласників будинку (квартир і н/ж

приміщень); 
 про надання повноважень голові правління підписувати документи/угоди з ПРООН та з

підрядними організаціями;
 про затвердження суми складової внеску на подальше утримання та обслуговування

покращеного майна. 
 копія Дефектного акту, креслення (ескіз, малюнок) з розмірами або ПКД, кошторис

виконавця робіт - переможця конкурсу (найбільш економічно вигідна пропозиція);
 копія в газеті про проведення конкурсу щодо визначення виконавця робіт (оголошення про

проведення процедури закупівлі);
 копій цінових пропозицій (не менше трьох) отриманих ОСББ;
 копія Протоколу засідання та рішення комітету з визначення (на конкурсних засадах) 

виконавця робіт (комітету з конкурсних торгів).

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  



- Загальні принципи, визначення, вимоги.  

Фінансові аспекти реалізації мікропроектів

Після прийняття Проектом МРГ рішення підтримати мікропроект ОСББ, ПРООН
укладає з ОСББ Грантову Угоду. 

Після підписання Грантової Угоди, ОСББ невідкладно
підписує з визначеним на конкурсних засадах
виконавцем робіт відповідний Договір.

Максимальна сума коштів участі ПРООН у реалізації
мікропроекту ОСББ не може перевищувати €12000.

Кошти ПРООН надходитимуть на рахунок ОСББ трьома траншами:

1й транш – 15% суми внеску ПРООН (ОСББ отримає після підписання Грантової Угоди)

2й транш – 75% суми внеску ПРООН (після звіту про використання коштів 1го траншу)

3й транш – 10% суми внеску ПРООН (після закінчення всіх робіт, надання звіту про проведення
«Громадського аудиту» та використання коштів 2го траншу.

ОСББ сплачує кошти власного внеску разом з
коштами 1го траншу отриманого від ПРООН.



Приклад:  ОСББ «Газда»

Мікропроект «Заміна труб підвальних розгалужень
систем каналізації, ГВ, ХВ та опалення».

Кошторисна вартість мікропроекту - 450,000 грн.

Внесок ОСББ (5%) – 22,500 грн.
Внесок МІСТО (45%) – 202,500 грн.
Внесок ПРООН (50%) – 225,000 грн.
---------------------------------------------

Сума грантової Угоди – 225,000 грн.

1й транш – 33,750 грн.
2й транш - 168,750 грн.       
3й транш - 22,500 грн.

Приклад 2: ОСББ «Розумні співвласники»

Мікропроект «Будівництво двоскатного даху».

Кошторисна вартість мікропроекту - 900,000 грн.

Внесок ПРООН – 276,000 грн. (курс - 23 грн./ €)

900,000 грн. - 276,000 грн. = 624,000 грн.

ОСББ + МІСТО = 624,000 грн.
---------------------------------------------

Сума грантової Угоди: 276,000 грн.

1й транш – 41,400 грн.
2й транш - 207,000 грн.       
3й транш - 27,600 грн. 

УВАГА: суми коштів зазначені в Грантовій угоді не підлягають коригуванню чи перегляду
через коливання цін або курсів валют – (п.3.2 Грантової угоди).

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  



Для отримання ІІ траншу
1.Лист від ОСББ
2.Лист від Муніципального координатора проекту
3.Проміжний фінансовий звіт
4.Копію оголошення про визначення виконавця (підрядної організації) на конкурсних засадах
5.Копії цінових пропозицій, отриманих ОСББ та розглянутих комітетом із визначення виконавця (підрядної
організації) на конкурсних засадах
6.Копія Протоколів розкриття цінових пропозицій та рішення комітету з визначення виконавця (підрядної
організації) на конкурсних засадах
7.Копія Договору (кошторис, реєстраційне свідоцтво, кваліфікаційний сертифікат/ліцензія – за необхідності) з
підрядною організацією обраною на конкурсних засадах
8.Копія проектно-технічної документації (креслення, схеми, плани, кошториси)
9.Копії платіжного доручення та банківської виписки що підтверджують перерахування підрядній організації коштів
І-го траншу та внеску ОСББ
10.Акти виконаних робіт, відомостей про передачу м/т цінностей, товарні чеки (якщо такі вже були
виконані/отримані/придбані)

Для отримання ІІІ траншу

1.Лист від ОСББ
2.Лист від Муніципального координатора проекту
3.Проміжний та остаточний фінансові звіти
4.Копії Актів виконаних робіт
5.Копії платіжного доручення та банківської виписки що підтверджують перерахування коштів ІІ-го траншу
підрядній організації
6.Громадський аудит
7.Копія протоколу про затвердження Громадського аудиту

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  

Звітність та отримання коштів



Громадський аудит

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  

Після завершення реалізації проекту члени громади (жителі будинків або члени громади навчального
закладу), які проголосували за його реалізацію на умовах співпраці з Програмою розвитку ООН та взяли
участь у реалізації, зробивши власний фінансовий і трудовий внесок, мають законне право щодо
наступного:

 отримати інформацію про результати виконання проекту;
 ознайомитися з документами, що підтверджують повне і якісне виконання робіт та прийняття в

експлуатацію;
 ознайомитися з документами, що підтверджують правильність використання залучених коштів;
 дати оцінку рівню поінформованості членів громади про хід виконання проекту;
 висловити свої зауваження щодо якості виконаних робіт та використаних матеріалів;
 висловити зауваження або надати пропозиції щодо покращення діяльності організації громади

або її виконавчого органу в майбутньому.

Громадський аудит є процесом, в якому члени громади незалежно оцінюють діяльність їхньої
організації та функціональної групи. Також можна запрошувати до участі в процесі громадського аудиту
представників підрядної організації (компанії), міської ради та її виконавчого комітету, депутатів міської
ради, співробітників муніципального відділу підтримки, представників інших місцевих організацій
розвитку, що брали участь у проекті, а також представників донорської організації. 



Закупівлі за кошти
ПРООН

- Загальні принципи, визначення, вимоги.  

Замовники - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а
також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність
не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з
таких ознак:

юридична особа є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена
розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених
бюджетною програмою, в межах такого фінансування;



 Виконати поставлені завдання;

 Отримати більше та кращої якості;

 Запобігти проявам недовіри з боку членів громади
та виникненню конфліктних ситуацій. 

Ваші важливі досягнення:

 Ви створили дієздатну громаду;

 Ви визначили пріоритети щодо покращення умов
власного життя; 

 Ви змогли залучити необхідні людські, матеріальні та фінансові
ресурси;

Ви можете досягти більшого !
При розумному та дбайливому використанні коштів громада зможе:

Закупівлі за кошти ПРООН



У цьому Вам допоможе:
 Розуміння загальних принципів, знання правил і вимог

щодо закупівлі товарів, робіт та послуг.

 Знання загальних принципів щодо:

 визначення необхідних обсягів робіт та кількості матеріалів;

 методів отримання та аналізу цінових пропозицій;

 методів визначення кваліфікованого виконавця;

 розуміння та тлумачення певних видів технічної документації.



Загальні принципи придбання товарів, 
робіт та послуг:

максимальна економія та ефективність; 

добросовісна конкуренція серед учасників;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання проявам корупції;

відкритість та доступність інформації з питань закупівель.



ЗАКОН УКРАЇНИ
Про здійснення державних закупівель

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883)

Стаття 2. Сфера застосування Закону
Цей Закон застосовується до всіх замовників та

закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що
вартість предмета закупівлі (без урахування податку
на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) 
дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 
мільйон гривень.



Товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі
сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і
газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням товарів, якщо
вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, 
капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і
невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, 
геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та
супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, 
сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які
включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не
перевищує вартості самих робіт.

Послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, 
транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-
дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове
обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні
послуги, поточний ремонт.

Терміни та визначення відповідно до законодавства

Закон України «Про здійснення державних закупівель



Пункт 1.2  Угоди між ПРООН та організацією –
реципієнтом визначає наступне:

“Усі закупки, що здійснюються в рамках цієї
Угоди повинні здійснюватися згідно правил
ПРООН, відповідаючи принципам прозорості
та конкурентності”.



Правила ПРООН щодо закупівлі
товарів, робіт і послуг

 Вартістю до $100 – може виконуватися за готівку, але з
обов'язковим наданням постачальником самого товару і
товарного чеку на нього. 

 Вартістю від $100 до $1000 – виконуються тільки за
безготівковим розрахунком на підставі рахунку-фактури
отриманої від постачальника.

 Вартістю від $1000 до $3000 – виконуються тільки за
безготівковим розрахунком на підставі кращої з трьох цінових
пропозицій (рахунків-фактур) отриманих від щонайменше трьох
різних постачальників.

Умовний курс: $1,00 = 22.10 грн.



Правила ПРООН стосовно закупівлі товарів, робіт і послуг
(продовження)

 Вартістю від $3000 до $10000 – виконуються тільки за
безготівковим розрахунком на підставі кращої з щонайменше
трьох цінових пропозицій (рахунків-фактур) отриманих від трьох
різних постачальників та з обов'язковим укладанням Договору з
постачальником (виконавцем робіт), цінова пропозиція якого була
визнана найкращою.

 Вартістю від $10000 до $30000 – виконується на підставі
оцінки цінових пропозицій, їх відповідності специфікаціям, 
графікам поставок (виконання робіт), існуючим розцінкам, з
обов'язковим підписанням уповноваженими особами Протоколу
про визначення найкращої цінової пропозиції та обов'язковим
укладанням Договору з постачальником (виконавцем робіт), 
цінова пропозиція якого була визнана найкращою.

Пам’ятайте! Вам звітувати перед громадою…



Хто має право виконувати процедуру
закупівлі?

Для органів самоорганізації населення (будинкового, вуличного, 
квартального, сільського, селищного комітетів): 

Члени органу самоорганізації населення наділені повноваженнями
відповідно до затвердженого жителями Положення про цей орган
самоорганізації населення.

Стаття 12 п.2 пп. 3; 6 Закону України “Про органи самоорганізації населення”

Для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

Члени правління об’єднання відповідно до Статуту об’єднання
затвердженого загальними зборами його членів.

До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання
відноситься:  затвердження договорів (угод), укладених на суму, 
що перевищує визначену в статуті об'єднання.
Стаття 10 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”

!

N 2625-III від 11.07. 2001 року.

N 2866-III від 29.11.2001 року. 



Хто має право виконувати процедуру закупівлі?
(продовження)

Для об’єднань громадян (громадських організацій, їх спілок, союзів, 
асоціацій тощо):
Члени (учасники) об’єднання громадян наділені повнова-
женнями відповідно до статутного документу об’єднання.

Відповідно до Статті 13 “Статутні документи об'єднань громадян“ Закону України “Про
об’єднання громадян”. N 2460-XII від 16.06.1992 року.



Як знайти виконавця?

Оголошується конкурс на виконання
робіт по заміні труб систем ХВП, ГВП, 
опалення, каналізації у підвальних
приміщеннях житлового будинку по
вул. Гарній 5А. 
Компанії, які бажають взяти участь у
конкурсі та мають ліцензію на
здійснення вказаних робіт, можуть
оглянути об’єкт та отримати технічне
завдання кожного дня

з 10:00 до 17:00. 
Контактний тел: ХХХ-ХХ-ХХ. 
Голова правління ОСББ - Непідкупний Н.Н.
Член правління – Сумлінний Д.Д.

Будинковий комітет будинку №1 
по вул. Чудовій запрошує будівельні
компанії відповідного профілю
прийняти участь у конкурсі на
виконання робіт по ремонту суміщеного
даху будинку.  
Оглянути дах та отримати технічне
завдання можна кожного дня

з 10:00 до 17:00. 
Контактний тел: ХХХ-ХХ-ХХ.
Керівник комітету - Домовий О.К.
Секретар – Барабашкин М.У. 

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ



Як знайти виконавця?
1. Зверніться до Муніципального відділу підтримки (МВП)
 МВП надасть перелік компаній та організацій, які можуть виконати або вже виконували роботи у

попередніх проектах та інформацію щодо якості виконаних робіт. 
 МВП порадить як розмістити оголошення в місцевій газеті та на дошці оголошень у міській раді. 
 МВП допоможе отримати базові консультації щодо процедури вибору виконавця, вимог

законодавства та стандартів виконання робіт та якості матеріалів.
2. Перегляньте місцеву пресу (Інтернет) у якій друкуються оголошення про

надання послуг та виконання робіт.
3. Складіть список компаній - потенційних виконавців.
4. Зателефонуйте у кожну компанію (керівнику або головному інженеру), 

надайте інформацію про характер робіт які необхідно виконати, дізнайтеся
про наявність ліцензії, умови отримання кошторису, можливість виконання
робіт у визначені Вами строки, гарантійні умови.

Памятайте! Від вдалого вибору виконавця залежить:
Скільки грошей Ви збережете громаді зараз й у майбутньому;
Якість виконання робіт;
Стан Вашої нервової системи зараз й у майбутньому.

Вам звітувати перед громадою…



Як знайти виконавця?
(продовження)

5. Надішліть запит щодо цінових пропозицій щонайменше
трьом компаніям з тих, які підтвердили свою зацікавленість
у співробітництві.

Не забудьте зазначити у запиті:
найменування та юридичну адресу громади;
вид, місце та строки виконання робіт;  
вимоги щодо якості матеріалів;
місце, строк і спосіб подання цінової пропозиції;
істотні умови договору (графік оплат, вимоги щодо

документації, звітності тощо).

Памятайте ! Ви можете вимагати від компаній надання ними підтвердженої
документально інформації про наявність дозволу або ліцензії на
провадження відповідної діяльності (якщо обов’язковість наявності дозволу
або ліцензії передбачена законодавством). 
(Відповідно до Статті 15 Закону України «Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти»



Як отримати цінову пропозицію?

 Специфікація товару

 Кількість

 Умови поставки

ПРОПОЗИЦІЯ
РАКИ ЖИВІ
10 грн./ шт.

Без ПДВ
EXW-річка

Ліцензія №

 Вид послуги

 Вимоги щодо послуги

ПРОПОЗИЦІЯ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
1 люд/м -10 грн.

Транспорт –
КОБИЛА

Ліцензія №

Істотна інформація

НА ТОВАРИ

НА ПОСЛУГИ



Як отримати цінову пропозицію?

 Вид робіт

 Обсяги

 Креслення / Проект

 Необхідні матеріали

 Коефіцієнти складності

 Кваліфікація фахівців

 Необхідне устаткування

 Дозволи

РАХУНОК
За виконання
кошторисної
документації:

5000000 грн.

L.Tulovsky

 Інше
А ще…

РОБОТИ



Як визначити виконавця?

1. Проведіть попередню кваліфікаційну оцінку компаній запитавши:
 Розцінки на матеріали; 
 Розцінки на роботи;
 Наявність дозволів / ліцензій;
 Де і коли виконували подібні роботи.

2.  Зробіть таблицю. У кожній позиції матеріалів та робіт укажіть одиницю
виміру, яка буде однакова для всіх компаній. Проставте відповідну вартість
кожної одиниці виміру у колонці кожній компанії. Підрахуйте суму кожної з
колонок.  Найменше значення суми показує яка саме компанія зробить ту ж
саму роботу дешевше за інші.

Микола Іван Петро Дмитро

Труба 2”/2.5   1 пог.м 10 грн.         7 грн.        8 грн.         9 грн.

Кран ¾” 1 шт 9 грн.          8 грн.       8 грн.         8 грн.

Фарбування 1 пог.м 2 грн.          3 грн.        2 грн.         3 грн.

Зварювання 1 стик 5 грн.          6 грн.        5 грн.         4 грн.

Підсумок:                    26 грн. 24 грн.    23 грн.     24 грн.

СПОСІБ 1:

Одиниці
виміру



Як визначати виконавця?

1.  Зробіть Ваш запит стандартним для всіх компаній:

Найменування Ціна за од.      К-ть Сума
1. Труби сталеві 25/2,5                              100 пог. м
2. Труби сталеві 50/3,0                                50 пог. м
3. Фланці сталеві 50 шт.
4. Крани п/с 25                                             50 шт.
5. Фарбування труб 150 пог. м
6. Монтаж сталевих труб 150 пог.м
7. Монтаж металоконструкцій 3 тони

Всього з ПДВ:

ПОРАДА: Не витрачайте Вашого часу на компанію, яка
відмовляється безкоштовно надавати таку інформацію.

СПОСІБ 2:

2.  Порівняйте результати.



ПЕРЕВІРКА ТА АНАЛІЗ КОШТОРИСУ
 Перед виконанням будь-яких робіт, пов’язаних з ремонтом, 
реконструкцією, покращенням технічного стану, виконанням будівельних
робіт, заміною старого або встановленням нового обладнання
складають кошторис.

 Кошторис, як правило, складається з двох частин. В одній частині
підраховують кількість та вартість необхідних матеріалів, а в другій –
обсяги та вартість запланованих робіт. 

Кошторис матеріалів.
У кошторисі матеріалів вказується найменування, кількість та вартість
матеріалів, необхідних для виконання робіт. Вартість матеріалів
обов’язково має бути вказана з урахуванням ПДВ ( або по кожній позиції, 
або на загальну суму вартості матеріалів). 

На що звертати увагу?
 одиниці виміру;     
 ціна за одиницю;
 кількість;

сума позиції з урахуванням ПДВ;
відповідність матеріалів обсягам

запланованих робіт .



ПРИКЛАД 1
№ Найменування Од.

виміру
К-кість Ціна за

одиницю
Сума

1 БІТУМ
БУДІВЕЛЬНИЙ

100 кг 186,72 2,17грн 405,18 грн

Одиницею виміру зазначено 100 кг. Це означає, що вказану кількість
186,72 необхідно помножити на 100 кг. Тобто, потрібно придбати 18672 
кг бітуму будівельного. При цьому, ціною за одиницю матеріалу вказано
2,17 грн. Якщо 18672 кг. помножити на 2,17 грн. то отримаємо суму
40518,24 грн., а не 405,18 грн. як вказано у кошторисі.
Отже, одиницею виміру мало бути вказано 1 кг, а не 100 кг.

ПРИКЛАД 2

№ Найменування Од.
виміру

К-кість Ціна за
одиницю

Сума

1 БЕНЗИН ( УАЙТ-СПИРИТ ) Т 0,44 1666,67
грн

733,33
грн

У цій позиції кошторису вказано два матеріали, вартість яких різна. 
Вартість тони бензину (А-76) – 1666,67 грн. А вартість тони уайт-спириту -
520 грн. Отже, щоб не платити потрійну ціну, необхідно буде проконтро-
лювати який саме матеріал використає виконавець.



Кошторис вартості робіт.
 Кошторис вартості робіт відображає обсяги та вартість запланованих
робіт.  Оцінка (перевірка) кошторису вартості робіт базується на тих самих
принципах що й перевірка кошторису матеріалів, а саме:

 одиниці виміру; 
 ціна за одиницю;
 обсяги робіт по кожній позиції; 
 загальна сума кожної позиції. 

 Додаткову увагу приділяють відповідності обсягів робіт до кількості
матеріалів. Тобто: якщо в кошторисі матеріалів зазначено 135 пог. м
сталевих труб, то обсяг кожної позиції виконання будь яких робіт
(прокладка, фарбування, ізолювання) стосовно цих труб не повинен
перевищувати 135 пог. м. 



І ось нарешті Ви визначили того “єдиного і неповторного”
виконавця, який відповідає всім вимогам.

Настав час укласти договір підряду.
Ви є ЗАМОВНИКОМ !

Про права і обов’язки замовника, права і обов’язки
підрядника (виконавця), а також про порядок
укладання договорів Ви дізнаєтесь прочитавши
Главу 61 “Підряд” Цивільного Кодексу України та
Главу 20 “Господарські договори” Господарського
Кодексу України.

Успіху Вам!
І пам’ятайте! Вам звітувати перед громадою…



ДАЛІ БУДЕ….
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Проект ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
вул. Еспланадна 20, 7й поверх, офіс 708
01601,  Київ, Україна.
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Моб: +38 (050) 381-8902
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