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Анотація 

При розробці підсистеми використовувався метод спостереження. Цей метод дозволив знайти 

та дослідити усі переваги і недоліки існуючих аналогів підсистеми взаємодії мешканців в 

автоматизованій системі управління. У ході спостереження також було отримано характеристики 

таких підсистем. На основі цих спостережень та отриманих даних було спроектовано та розроблено 

власну підсистему. 

Запропоновано нову підсистему для взаємодії мешканців багатоквартирних будинків у вигляді 

автоматизованої системи управління об’єднаннями співмешканців багатоквартирних будинків (ОСББ). 

Розроблена підсистема дає змогу побачити тарифні плани на комунальні послуги; сплачувати 

комунальні та додаткові послуги, які надаються об’єднанню; спілкуватись з іншими членами ОСББ; 

коментувати новини та голосування за нововведення; реєструвати декілька квартир та за 

необхідності видаляти власні зареєстровані квартиру чи квартири; переглядати статистику витрат 

на комунальні послуги за рік та порівнювати ці значення з середнім значенням у будинку у якому 

проживає користувач. Підсистема також має особливий функціонал як для простого мешканця так і 

для голови ОСББ. Дана підсистема розроблена за допомогою мови програмування С# на базі якої 

створено .NET Framework, з використанням технології ASP.NET MVC яка реалізовує патерн Model- 

View-Controller. Для організації бази даних, чудовим вибором Microsoft SQL Server 2017 є однією з 

провідних систем управління базами даних (СУБД), яка дозволить заощадити затрати на створення 

нових сервісів та додатків. Для роботи з візуальною частиною були використана мова програмування 

JavaScript та бібліотека Chart.JS, Bootstrap 4 та шаблон Paper Dashboard. Створення підсистеми для 

управління діяльності ОСББ є найкращим рішенням, враховуючи розвиток та доступність новітніх 

технологій. 

Дана підсистема немає недоліків аналогів та має додатковий фунціонал для контролю витрат 

на комунальні послуги у вигляді статистики. З’ясовано, що дана підсистема може бути вдосконалена 

розробкою окремого додатка для смартфонів та розсилкою повідомлень та сповіщення від підсистеми 

про нові події на популярні месенджери. Також використання хмарних сховищ для зберігання даних 

суттєво покращить надійність та роботу підсистеми. 
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Abstract 

When developing the subsystem, the method of observation was used. This method has allowed to find 

and explore all the advantages and disadvantages of existing analogues of the subsystem  interaction  of  

residents in an automated control system. During the observation, the characteristics of such subsystems were 

also obtained. On the basis of these observations and the obtained data, its own subsystem was designed and 

developed. 

A new subsystem for interaction of tenants of multi-apartment buildings in the form of an automated 

management system for association of co-owners of a multi-apartment building (AСMB) was proposed. The 

developed subsystem allows you to see tariff plans for utilities; to pay utility and additional services provided to 

the association; communicate with other members of AСMB; comment on news and voting for the innovations; 

register several apartments and, if necessary, remove their own registered flat or apartment; view utility cost 

statistics for the year and compare these values with the average values in the house where the user lives. The 

subsystem also has a special function for both a simple resident and the head of AСMB. This subsystem is 

developed using the C # programming language, based on the .NET Framework, using the ASP.NET MVC 

technology that implements the Model-View-Controller pattern. To organize the database, Microsoft SQL 



Server 2017 is one of the leading database management systems (DBMS), which will save you money on 

creating new services and applications. To work with the visual part, the JavaScript  programming language  

and the Chart.JS library, Bootstrap 4, and the Paper Dashboard template were used. Creating a subsystem for 

managing AСMB is the best solution, considering the development and availability of the latest technology. 

This subsystem has no drawbacks of analogues and has an additional function to control the cost of 

utilities in the form of statistics. It has been discovered that this subsystem can be improved by developing a 

separate application for smartphones and sending messages and notifications from the subsystem about new 

events on popular messengers. Also, the use of cloud storage for storing data greatly improves the  reliability 

and operation of the subsystem. 
Keywords: board subsystem, AСAB, Web technologies. 

 
 

Вступ 

 

В Україні з 1 липня 2016 року набув чиннос ті закон № 417-VIII «Про особливос ті здійснення 

права власнос ті в бага токвар тирному будинку» [1]. 

Це спричинило по требу у забезпеченні с талого функціонування будинку та налаш туванню 

взаємодії мешканців з ме тою благоус трою т а кон тролю над  т акими  об’єднаннями  співмешканців 

бага токвар тирних будинків. Один з варіан тів рішення такої проблеми є розробка підсис теми взаємодії 

мешканців у ав тома тизованій сис темі управління об’єднаних співвласників бага токвар тирного 

будинку. О т ж е задачею даної робо ти є аналіз наявних таких сис тем, розробка моделі взаємодії 

співмешканців бага токвар тирних будинків та розробка власної ав тома тизованої сис теми управління 

об’єднаннями співмешканців бага токвар тирних будинків з ме тою зменшення ви тра т кош тів т а часу 

на управління такими об’єднаннями, покращення взаємодії співмешканців,  збільшення  швидкос ті 

прийня т т і рішень т а надання інформації про важливі події для мешканців ОСББ. Крім того зручною 

влас тивіс тю т акої сис т еми є о тримання рахунків за о тримані послуги (комунальних та інші пла теж і) 

т а мо жливіс ть їх спла ти через відповідний ін терфейс. 

Задачі  ОСББ  полягаю т ь  в  реалізації  прав  викорис тання  спільного  майна   членів   ОСББ, 

нале жному у триманні прибудинкової тери торії т а будинку, виконання членами ОСББ обов'язків, 

пов'язаних із діяльніс тю об'єднання. 

Діючими особами в ОСББ є мешканці т а голова ОСББ. 
Об’єднання відповідно до [1] т а с т а ту ту ОСББ має нас тупні права: 

а) склада ти договори; 

б) прийма ти рішення щодо кош тів об’єднання; 

в) обира ти підрядників, ухвалюва ти договори які ст осую ться управління, експлуа т ації. Технічне 

переобладнання майна з фізичними особами т ак і з юридичними; 

г) кон тролюва ти усіх грошових внесків та пла те ж 

ів; ґ) вс т ановлюва ти як буде проходи ти спла ти; 

д) планува ти викорис т ання спільного майна відповідно до с т а ту ту об’єднання; 

е) с творюва ти органи управління. 

Ав тома тизована сис тема управління об’єднаних співвласників бага токвар тирного будинку 

повинна дава ти змогу усім співвласникам бра ти учас ть у вдосконаленні жит лових умов, кон тролюват и 

благоус трій будинку та швидко вирішува ти проблеми, які виникаю ть у ОСББ. 

Зареєс тровані об’єднання співвласників бага токвар тирних будинків та усі співмешканці у т акій 

сис темі маю ть увесь набір по трібних засобів для полегшення взаємодії мі ж собою. Корис тувачам 

надає ться уся ак туальна інформація про с тан т а майбу тні плани ОСББ. У європейських країнах т акі 

сис теми пройшли перевірку часом т а набули широкого в жи тку. 

При    с творенні     ав т ома тизованої     сис теми     управління     об’єднаних      співвласників 

бага токвар тирного будинку по трібно зверну ти увагу на облік фінансування, бо це є одним із головних 

аспек тів функціонування [9]. 

На даний час дос тупні аналоги  таких сис тем  [2,3,4]. Наприклад, у  [2] було проаналізовано усі 

т ипові  па терни,  правила  с творення   для   розробки   підсис тем.  Також   з   [3]   при   проек туванні 

ав тома тизованої сис теми управління незале жно від її рівня дер ж авного, регіонального, виробниц тва чи 

організацій, розробку т реба поділи ти на  блоки,  для  легкої  і  зрозумілої  розробки  ав тома тизованої 

сис теми управління. У [4] було вс т ановлено, що підсис тема повинна включа ти об’єк т керування, 

керуючу час тину людину опера тора. Основна увага при розробці була прику та до керуючої час тини, 



т ак як вона є середньою ланкою мі ж корис тувачем т а самою сис темою, так як у ній знаходит ься 

увесь функціонал. 

Аналіз кількісних та якісних харак терис тик аналогів [2,3,4] дозволив визначи ти існуючі недоліки 

т а переваги т аких підсис тем. До аналогів, які брались для дослід ження віднося ться: «ОСББ24», 

«ОСББ-365», «Розумне ОСББ», «OCBB.UA». 

Беручи до уваги характ ерис тики, переваги т а недоліки аналогічних підсис тем управління 

взаємодією мешканців, мо жна с твори ти порівняльну таблицю з аналізом підсис тем взаємодії 

мешканців в ав тома тизованих сис темах управління об’єднаних співвласників бага токвар тирного 

будинку наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз підсис тем взаємодії мешканців в ав томат изованих сис темах 

управління 

 

Харак терис тика 

Назва 

Розумне 
ОСББ 

ОСББ24 ОСББ365 OSBB. UA 

Архі тек тура ПЗ 
клієн т- 

серверна 
клієн т-серверна 

клієн т- 
серверна 

клієн т-серверна 

Ін терфейс корис тувача Web Web Web Mobile 

Модель бази даних Реляційна Реляційна Хмара Реляційна 

Облас ті, які 

під тримую ться 

сис темою 

 

Всі облас ті 
 

Всі облас ті 
 

Всі облас ті 
Лише Вінницька 

облас ть 

 

Висновки 

 

За [6] було визначено вимоги до програмного забезпечення та сис темних  вимог,  перевірено 

повно ту визначення вимог, вс тановлено цілі проект ування сис теми, визначення програмних і сис темних 

завдань тес тування підсис теми, визначення крит еріїв прийня т т я програмного продук ту т а / або 

комп'ю терної сис теми. 

За резуль та т ами  дослід ження  аналогів  т а  досвіду  розробки  аналогічних  підсис тем  було  

вс т ановлено, що зазвичай такі сис теми побудовані на базі дворівневої клієн т -серверної архі тект ури 

програмного забезпечення підсис теми взаємодії мешканців в ав тома тизованій сис темі управління 

об’єднаних   співвласників   бага токвар тирного   будинку   або   за   трирівневою    клієн т -серверною 

архі тек турою, що є однією з провідних концепції для с творення розподілених веб-дода тків. 

Дворівнева клієн т-серверна архі тек тура складаєт ься з набору серверів клієн тів т а мере ж, для 

передачі даних мі ж серверами т а клієн тами [7]. 

Архі тек тура т акого програмно забезпечення складає ться з графічного рівня, логічного рівня т а 

рівня бази даних, де зосеред жена більша час тина бізнес логіки та серверного рівня [8]. 

Програмне забезпечення підсис теми взаємодії мешканців в ав тома тизованій сис темі управління 

об’єднаних співвласників бага токвар тирного будинку включає: 

а) клієн тський дода ток; 

б) сервер дода тків; 

в) сервер бази даних, який реалізує ться засобами. 
Технічне чи  апара тне  забезпечення  ав тома тизованої  сис теми  управління   –  це  сукупніс ть 

т ехнічних засобів, які покликані реалізовува ти належ ним чином функції сист ем чи підсис тем [11]. 

Технічне забезпечення підсис теми взаємодії мешканців в ав тома тизованій сис темі управління 

об’єднаних співвласників бага токвар тирного будинку складає ться з: 

а) серверів, на яких зберігає ться інформація про корис тувачів т а об’єднання; 

б) серверів, на яких зберігає ться інформація, яка ст осує ться особових рахунків корис тувачів; 
в) серверів, на яких зберігає ться інформація, яка ст осує ться банківських рахунків корис тувачів; 

г) ін терне т кабелі зв’язку; 

ґ) персональні комп’ю тери корис тувачів т а адмініс тра торів. 

Програмне забезпечення підсис теми управління об’єднанням співвласників бага токвар тирного 

будинку розроблено у середовищі Microsoft Visual Studio 2017 і предс т авляє собою веб-дода ток для 

управління діяльніс тю одного чи кількох об’єднань співвласників бага токварт ирних будинків. 



Розроблене програмне забезпечення складає ться з трьох основних компонен тів: Model, View, 

Controller. 

Модель (model) - це клас, який описує певну таблицю чи дані. 

Предс т авлення (view) – це візуальна час тина веб-дода тку або ін терфейс для корис тувачів. 

Кон тролер (Controller) є класом, який забезпечує зв'язок мі ж корис тувачем т а сис темою, 

предс тавленням та сис т емою т а предс т авленням з базою даних. Кон тролер опрацьовує інформацію, 

яка надходи ть від корис т увача т а від бази даних. 

Розроблена підсис теми слугує для покращення зв’язку мешканців один з одним, та полегшення 

управління такими об’єднаннями. Споча тку  корис тувачеві  по трібно зареєс трува тись. Пот ім 

надісла ти заяву на додавання себе т а свою кварт иру чи квар тири у в же зареєс троване об’єднання. 

Якщо ж об’єднання не зареєс троване у сис темі, його по трібно зареєс т рува ти головою обєднання. 

Після додавання корис тувача у об’єднання, йому надає ться мо жливіс ть: 

а) спілкува тись з іншими мешканцями; 

б)    оплачува ти  комунальні   послуги та дода т кові послуги, які надаю ться конкре тним 

об’єднанням мешканців, у якому корис тувач зареєст рований; 

в) с творюва ти пропозиції на голосування; 

г) прийма ти учас ть у голосуваннях поданих пропозиції; 
ґ) обговорюва ти усі новин та подій, які винесені на розгляд мешканцям; 

д) змінюва ти свої персональні дані; 

е) виходи ти з об’єднання, якщо квар тира була продана корис тувачем чи з якихось інших причин 

він в тра тив власніс ть над квар тирою; 

є) дос тупу до с т а тис тика по за тра т ах на комунальні послуги для порівняння своїх за тра т до 

середнього значення у об’єднані мешканців; 

Розроблена підсис тема зобра жена на рисунках 1 т а 2. 
 

Рисунок 1 – Вигляд розробленої підсис теми 



 
 

Рисунок 2 – С торінка с т а тис тики ви тра т на комунальні послуги 

О т ж е в резуль та ті аналізу  та  розробки  було  с творено  підсис тему взаємодії  мешканців  в 

ав тома тизованій  сис т емі  управління  об’єднаних   співвласників   бага токвар тирного   будинку. 

Підсис тема має зрозумілий та зручний ін терфейс т а увесь необхідний функціонал для управління 

об’єднанням,  зокрема  дає  мо жливіс ть  спілкуват ись  з  іншими   мешканцями,   оплачува ти  послуги,   

с творюва ти пропозиції на голосування т а прийма ти учас ть у голосуваннях поданих пропозиції, 

відслідковува ти т а порівнюва ти с т а тис тику ви тра т на комунальні послуги своїх ви тра т т а 

аналогічних середніх ви т ра т для усього ОСББ. 

Дану підсис тему мо жна покращи ти, додавши до неї дода ток для смар т фонів т а с творивши 

розсилку повідомлень сист еми т а сповіщення про нові події на популярні месенд жери т акі як: Telegram, 

Viber, WhatsApp. Покращення апара тного забезпечення полягає у розміщенні усіх даних у «хмарній базі 

даних». 
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