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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Питання ефективності проведення капітального ре�

монту й модернізації в багатоквартирних будинках є до�

сить складними. Це пов'язане з більшими ресурсними

витратами, але у зв'язку з активним включенням влас�

ників житлових приміщень у фінансування ремонтних

робіт, обговорення нових підходів до організації ефек�

тивного проведення капітального ремонту й модерні�

зації стає з кожним роком все більш актуальним.
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THE THEORETICAL ASPECTS EFFECTIVENESS EVALUATION OF MODERNIZATION
OF APARTMENT BUILDINGS

Розглянуто стан і перспективи модернізації багатоквартирних будинків. Узагальнено статистику

вікової структури будинків. Визначено теоретичні передумови оцінки ефективності капітального ре�

монту і модернізації. Проаналізовано особливості оцінки економічної та соціальної складових загаль�

ної ефективності. Окремо досліджено специфіку врахування енергоефективності при розрахунку інтег�

рального показника ефективності. Підкреслено необхідність аналізу впливу функціонального зношен�

ня будівель. Обгрунтовано необхідність впровадження програмно�цільового методу з метою стиму�

лювання залучення інвестицій в будівництво і модернізацію житлових будинків.

The state and prospects of the modernization of apartment buildings are examined. The statistics of the

age structure of buildings are generalized. Theoretical prerequisites for evaluating the efficiency of overhaul

and modernization are determined. The features of the assessment of the economic and social components

of overall efficiency are analyzed. Separately the specificity of energy efficiency was considered when

calculating the integral efficiency index. The necessity of analysis of the effect of functional wear of buildings

is underlined. The necessity of introduction of the program�target method for the purpose of stimulating

the attraction of investments into the construction and modernization of apartment houses is substantiated.
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Таким чином, актуальність теми даної статті обумов�

лена необхідністю розробки сучасних методів оцінки

ефективності капітального ремонту й модернізації

спільного майна в багатоквартирних будинках, що доз�

волить підвищити ефективність використання ресурсів

при проведенні ремонтних робіт і поліпшити якісні ха�

рактеристики існуючого житлового фонду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти модернізації та капітального

ремонту житлових будівель і розглянуті в роботах
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П.Т. Бубенка, О.В. Димченко, М.А. Ольховської, І.В. За�

патріної, Т.Б. Лебеди, [1—3] та багатьох інших дослід�

ників. У роботах А.А. Стеценко і Е.Г. Мельник проанал�

ізовано зарубіжний досвід використання програм у ЖКГ

і житловому будівництві [4—5]. Але варто звернути ува�

гу на недостатню розробленість питання оцінки ефек�

тивності капітального ремонту в умовах обмежень,

включаючи період тривалої економічної кризи. Крім

того, недостатньо розкрита тема альтернативних мож�

ливостей інвестування у сферу втримування й ремонту

житлового фонду із залученням програмно�цільового

методу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад

формування системи оцінювання ефективності капіталь�

ного ремонту й модернізації багатоквартирних будинків,

зокрема, з використанням програмно�цільового методу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Високий рівень фізичного й функціонального зно�

шення житлового фонду України є однією з ключових

проблем, що гальмують реформування всієї житлово�

комунальної системи країни. Рисунок наочно ілюструє

вікову структуру житлових будинків нашої країни та

очевидні ризики, що вона виявляє.

Переважна частина багатоквартирних будинків, які

у своїй більшості були побудовані до 1980 року, потре�

бують капітального ремонту — а це понад 800 млн кв.

м. Житло країни у містах і селах налічує сьогодні 10,2

млн одно� та багатоквартирних будинків, у яких знахо�

диться 19,4 млн квартир. Майже половина житлового

фонду і половина мешканців сконцентровані у багаток�

вартирних будинках. Тому особливої уваги вимагають

240 тис. багатоквартирних будинків площею 464 млн кв.

м (42,7% житлового фонду), де проживають 21,7 млн

осіб (47,6% населення). Якщо припустити, що мінімаль�

на вартість капітальних ремонтів багатоквартирних бу�

динків складатиме близько 500 грн. за кв. м., то це ви�

магатиме коштів в обсязі до 200 млрд грн., або у пере�

рахунку на одного мешканця — близько 10 тис. грн. [7].

При цьому система капітального ремонту, що діє, має

аварійно�відновлювальний характер і слабко враховує

питання ефективності ремонтних робіт.

Виходячи з цього, у найближчі

роки відбуватиметься поступовий пе�

рехід на самофінансування власника�

ми робіт з капітального ремонту, що

означає збільшення обсягів відтво�

рення житлового фонду з паралель�

ним зростанням витрат ресурсів на

підтримку стабільної роботи нової

системи. Варто відзначити, що потре�

би громадян у комфортному житлі з

кожним роком збільшуються. Тепер

уже неможливо усувати тільки фізич�

не зношення будинку. Головними те�

мами на різних майданчиках стають

функціональне зношення й підвищен�

ня енергоефективності.

У підсумку питання оцінки ефективності капіталь�

ного ремонту й модернізації житлового фонду, удоско�

налювання методів організації проведення ремонтних

робіт, а також альтернативні варіанти їх фінансового за�

безпечення в умовах кризових явищ вимагають глибо�

кого вивчення.

Одним із ключових моментів, що гальмують проце�

си зниження перевитрати ресурсів, — слабка швидкість

впровадження нових технологій і інновацій. Це підкрес�

лює необхідність проводити капітальний ремонт винят�

ково тільки після того, як буде проаналізована мож�

ливість застосування модернізації якого�небудь конст�

руктивного елемента й ефективність від цих дій

При оцінці ефективності повинні бути розглянуті

наступні пункти, перш ніж буде ухвалене рішення про

проведення капітального ремонту в багатоквартирно�

му будинку:

— соціально�економічна ефективність;

— можливість модернізації й позитивні ефекти від

її проведення;

— впровадження енергозберігаючих заходів, мож�

ливості залучення сторонніх інвестицій і одержання ко�

ристі від даних заходів;

— ефективність із погляду всіх зацікавлених сторін.

Слід зазначити, що точкові заходи пропонують вже

давно. Так, досить часто можна чути пропозиції про про�

ведення санації, як комплексу заходів для довгочасної

економії енергетичних ресурсів шляхом скорочення

втрат, а також підвищення ринкової вартості нерухо�

мості. Такі заходи мають і соціальний, і економічний

ефект, який може бути виражений у наступному:

— зменшення викидів в атмосферу вуглекислого

газу;

— скорочення субсидій по безробіттю;

— підвищення соціальних відрахувань і податкових

внесків від громадян;

— зниження комунальних платежів за опалення й

можливість підвищення плати за квадратні метри та ін.

Надалі, розробивши методи з оцінки ефективності

капітального ремонту, можна буде розглядати їхнє впро�

вадження в інші структури, наприклад, у систему керу�

вання енергозбереженням, засновану на інформаційно�

кібернетичній моделі. Власне система впорядковує відно�

сини, а наявність зворотного зв'язку з населенням доз�

волить проводити ремонт будинку більш ефективно, за

рахунок чіткого поділу функцій і відповідальності.
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Рис. 1. Розподіл житлових будинків за роками побудови
станом на 01.01.2015

Джерело: [6].
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Існуючі на сьогоднішній день наукові праці, пов'я�

зані із проблематикою капітального ремонту, не дозво�

ляють належним чином оцінити ефективність капіталь�

ного ремонту для всіх стейхолдерів даного процесу.

Фактори, що виявляють вплив на проведення ремонту,

вивчені точково, а економічний ефект, найчастіше, має

переважне значення в ухваленні рішення. У дійсності

досить часто можна зустріти ситуацію, коли люди го�

тові збільшити витрати на ремонт, якщо будуть впевнені,

що це підвищить комфорт їх проживання. Прискорене

зростання цін на житлову нерухомість, особливо в пер�

спективних регіонах країни, підштовхує людей до дум�

ки, що квартира є майбутнім активом, і власники все

частіше починають більш пильно опікуватися про своє

й спільне майно в багатоквартирному будинку. Є певна

частка ОСББ, у яких громадяни самі готові ефективно

управляти будинком, і в таких реаліях усе більше вини�

кає необхідність глибокого пророблення методів оцін�

ки ефективності не тільки капітального ремонту, але й

усього житлово�комунального господарства.

Ключове питання, що вимагає першочергової ува�

ги: чи існує можливість використовувати напрацьований

вітчизняний досвід у сфері відтворення житлового фон�

ду в межах організації й проведення ефективного капі�

тального ремонту. Позитивна відповідь спирається на

досвід використання програмно�цільового методу.

Принцип програмно�цільового планування і управ�

лення програмами капітального ремонту загального

майна в багатоквартирних будинках повинен спиратися

на формулюванні і взаємозв'язку технічних, економіч�

них, соціальних, енергозберігаючих та інших завдань і

заходів з урахуванням ефективного використання об�

межених ресурсів.

Застосування програмно�цільових методів при ви�

рішенні питань капітального ремонту пов'язано з наступ�

ними моментами:

— особливою соціальною і економічною значимі�

стю завдань, що вирішуються;

— відсутністю можливості вирішити проблеми в най�

ближчій перспективі;

— необхідністю об'єднання дій різних міських

структур, окремих виробничих галузей та широкої гро�

мадськості.

Нині діюча система капітального ремонту має про�

грамно�цільову спрямованість, яка полягає в позначенні

мети, установленні виконавців, завданні термінів і про�

позиції основних джерел фінансування. При цьому по�

вного документа з цього питання немає, а все вищезаз�

начені заходи витікають з нормативно�правових актів, що

ухвалені останнім часом. Таке упущення тягне за собою

різночитання на різних рівнях влади, а також нерозумін�

ня перспектив розвитку системи капітального ремонту

ключовими учасниками — власниками квартир і при�

міщень у будинках. Крім того, з ходу реалізації програ�

ми можна зробити висновок, що її основною метою є

стабілізація положення в частині скорочення фізичного

зносу будинку, в той час, як важливі напрями, зокрема,

перехід на планово�попереджувальний режим або ефек�

тивне планування ремонту, навіть не розглядаються.

Повноцінна розробка програми дає можливість по�

значити ключові орієнтири капітального ремонту бага�

токвартирних будинків, об'єднає організаційну, соціаль�

ну і економічну складові на основі ефективності, що

дозволить приймати оптимальні рішення при складанні

короткострокових планів. Таким чином, програмно�

цільовий підхід не підміняє собою проектний метод, а

скоріше має доповнювати його, тому що останній є

найбільш успішним для залучення сторонніх інвестицій

у ЖКГ.

Ключові завдання переходу до планово�попереджу�

вального режиму проведення капітального ремонту

можна визначити таким чином:

1. Створення повноцінної бази даних по всім бага�

токвартирним будинкам у кожному населеному пункті.

2. Аналіз можливостей та шляхи впровадження

енергозбереження при проведенні капітального ремон�

ту.

3. Перехід від дотаційного фінансування капіталь�

ного ремонту за рахунок бюджетних коштів на планове

нагромадження коштів у фондах багатоквартирних бу�

динків з урахуванням інфляційної складової.

4. Збільшення можливостей реприватизації житло�

вого фонду.

5. Розробка заходів щодо залучення інвестицій в

дану галузь.

6. Створення прозорого механізму вибору підряд�

ників з виконання робіт капітального характеру і поси�

лення контролю над їх гарантійними зобов'язаннями

перед власниками і фондами.

7. Розробка сучасних стандартів якості житлових

багатоквартирних будинків, яким повинен відповідати

весь багатоквартирний житловий фонд після завершен�

ня циклу капітального ремонту.

Варто відзначити, що рішення всіх вищезазначених

завдань має знайти своє відображення в застосуванні

оцінки ефективності. У підсумку капітальному ремонту

мають підлягати тільки будинки, де його проведення

економічно обгрунтовано. Під економічним обгрунту�

ванням мається на увазі обов'язкове поєднання показ�

ників і соціальної, і бюджетної ефективності. Для інших

будинків повинен бути розроблений окремий алгоритм

виведення на ефективність, в тому числі за допомогою

реновації або реконструкції, за рахунок залучення

фінансування від інвесторів.

Крім того, розробку такої програми треба пов'язу�

вати із стратегічним планом міста, який мають розроб�

ляти муніципалітети за підтримки регіональної влади з

відображенням ключових шляхів і цілей.

Розробка і подальша реалізація даної програми має

бути заснована на таких ключових принципах, як:

— повна забезпеченість фінансовими, людськими

та інформаційними ресурсами;

— несуперечність чинним нормативно�правовим ак�

там усіх рівнів управління, а також основним очікуван�

ням власників приміщень;

— цільове орієнтування на досягнення кінцевого

результату;

— послідовність визначення етапів реалізації із за�

значенням кінцевого досягнутого результату і пара�

метрів, за яких можна зробити висновок, чи досягнута

проміжна мета.

Заходи, що розробляються в рамках програми, по�

винні бути чітко структуровані по групах і реалізовува�

тися, виходячи з визначених пріоритетів.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

При реалізації програмно�цільового підходу до про�

веденню капітального ремонту загального майна в ба�

гатоквартирних будинках повинні бути досягнуті на�

ступні результати:

1. Проведено капітальний ремонт у всіх багатоквар�

тирних будинках, включених до програм, де обгрунто�

вана його ефективність.

2. У будинках, де проведення капітального ремон�

ту не ефективно, розроблені і реалізовані додаткові

механізми з підвищення даного показника або запро�

поновані варіанти розселення.

3. Досягнуто суттєве зниження спожитих ресурсів

у багатоквартирних будинках.

4. Знижено витрати бюджету на фінансування ка�

пітального ремонту, їхній механізм формування спи�

рається на стимулювання власників на певні заходи

(підвищення енергоефективності, реконструкцію, рес�

таврацію) за рахунок публічних субсидій.

5. Збільшено якість надання житлово�комунальних

послуг населенню.

6. Фінансове забезпечення ремонту здійснюють

власники приміщень з використанням позикових коштів

і за допомогою залучення інвестицій при посередництві

органів місцевого самоврядування.

7. Основна політика ціноутворення реалізується

виходячи з рішень, прийнятих на загальних зборах влас�

ників квартир.

8. Сформовано конкурентне середовище в ремон�

тно�будівельній сфері, сфері управлення та обслугову�

вання багатоквартирних будинків.

9. Система капітального ремонту заснована на пла�

ново�попереджувальній моделі з урахуванням індиві�

дуального планування і спостереження за кожним ба�

гатоквартирним будинком.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Необхідно додатково розробити показники соці�

альної, бюджетної, комерційної ефективності і при�

вести їх до єдиного показника. З урахуванням існу�

ючих підходів з впровадження енергозберігаючих

технологій треба об'єднати всі показники в єдину си�

стему елементом, що визначає, якої буде економіч�

на ефективність від проведення капітального ремон�

ту.

Розробивши і впровадивши програмно�цільовий

підхід при реалізації регіональних програм, можна

буде найякісніше проводити їх актуалізацію. Зас�

тосовуючи оцінку ефективності при плануванні і

організації капітального ремонту можливо скоро�

тити фінансові затрати, паралельно збільшивши

соціальну складову у цикл відтворення житлового

фонду.
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