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Рекомендації щодо реалізації проекту з підвищення теплозахисних 
характеристик огороджень житлового будинку 

 
Реалізація проекту з підвищення теплозахисних характеристик огороджень житлового будинку 
може бути здійсненою згідно вимог ДСТУ Б А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения проектной документации для строительства» К., 2004 у наступній 
послідовності: 
 
1. Замовнику (ОСББ або ЖБК) необхідно здійснити збір вихідних даних для початку проектних 
робіт. До складу таких даних входять: 
 

 проведення енергетичного аудиту будинку і розробка техніко-економічного обґрунтування 
проекту (ТЕО). Розробка виконується спеціалізованими організаціями, які мають право на 
проведення енергетичного аудиту, або проектними організаціями; 

 технічні умови (ТУ) на проектування від органів державного пожежного нагляду, органів 
СЕС, інспекції з енергозбереження, органів архітектурного нагляду, охорони праці, 
теплопостачальної організації; 

 акт обстеження об’єкту реконструкції – будівлі; 
 завдання на проектування; 
 архітектурно-планувальне завдання (АПЗ); 
 дозвіл на реконструкцію будинку від органів місцевого самоуправління; 
 паспорт будівлі, існуючий проект будівлі, висновки про результати обстеження будівельних 

конструкцій. 
 
Вихідні документи, які зазначені вище, за дорученням Замовника (ОСББ), можуть готувати проектні 
організації, які будуть здійснювати розробку проекту термомодернізації будинку. 
 
У будь якому разі для одержання технічних умов і дозволів необхідні кошти (до 2-3 тис. грн.). 
Оперативне отримання технічних умов могло б дати можливість здійснити перший реальний крок 
на шляху до реалізації проекту. 
 
Процес отримання технічних умов і дозволу на реконструкцію будинку офіційно може тривати 20-30 
днів. 
 
Для прискорення необхідно: 
 

 підготовити і долучити до запиту на технічні умови від СЕС висновки державної санітарно-
епідеміологічної експертизи МОЗ України на усі теплоізоляційні матеріали, які будівельники 
планують використовувати в конструкції теплової ізоляції будівлі (вимоги п.1,12 ДБН В.2.6 -
31.2006. «Теплова ізоляція будівель»); 

 підготовити і прикласти до запиту на ТУ від органів пожежного нагляду сертифікат 
відповідності теплоізоляційних матеріалів вимогам ДБН В.1,1-7-2002 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва» К.2003, або прикласти відповідний лист – дозвіл Державного 
департаменту пожежної безпеки про відповідність матеріалів пожежним вимогам; 

 для одержання ТУ від Інспекції з енергозбереження підготувати «Техніко-економічне 
обґрунтування» (ТЕО) згідно вимог ДБН А.2.2-3-2004 з розрахунками про економічну або 
іншу доцільності здійснення такого проекту. 

 
2. Замовнику необхідно заключити угоду з проектною організацією на розробку проекту 
термомодернізації будинку. Проект виконується, як правило, в одну стадію – робочий проект (РП).  
 
3. Узгодження і комплексна державна експертиза проекту – здійснюється  службами 
Укрінвестекспертизи з місцевими органами містобудування і організаціями, від яких були отримані 
технічні умови на проектування.  
 
Цей етап триває 1-2 місяці. Оплату за виконання узгоджень і експертизи проекту здійснює 
Замовник. Представлення проектної документації на узгодження і експертизу також здійснює 
Замовник. Проектувальник, за необхідністю, приймає участь у розгляді проектних рішень в 
експертних організаціях. За дорученням Замовника експертиза і узгодження проектної документації 
може здійснюватись Проектувальником за окрему плату. 
 
Затверджує проектну документацію Замовник, що підтверджує факт прийняття під його повну 
відповідальність рішень, які прийняті у проектній документації. 


