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Співвласність – необхідність чи право вибору?

Власникам квартири у дво- або багатоквартир-
ному житловому будинку належать на праві спільної 
сумісної власності приміщення загального користуван-
ня, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, 
сантехнічне та інше обладнання за межами або всере-
дині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а 
також споруди, будівлі, які призначені для забезпечен-
ня потреб усіх власників квартир, а також власників 
нежитлових приміщень, які розташовані у житловому 
будинку 

(стаття 382 Цивільного кодексу України)

Чим відрізняється будинок, в якому створено ОСББ, від будинку, 
в якому ОСББ немає? Перш за все, – атмосферою людських стосунків. 
Мешканці знають одне одного та вітаються. А якщо виникне проблема, 
то згуртовуються задля її вирішення. По-друге, атмосферою, яка панує 
в місцях загального користування. По такому будинку поширюється 
аромат домівки. Ти підіймаєшся сходами або ліфтом і відчуваєш – цей 
будинок створений для життя. Це відбувається завдяки тому, що ОСББ 
виконує своє головне завдання – згуртувати співвласників для сприян-
ня використанню їхнього власного майна та управління, утримання та 
використання неподільного та загального майна. Співвласників – тобто 
осіб (фізичних та юридичних), яких об’єднує спільна власність. Влас-
ників житлових та нежитлових приміщень. Власниками цих приміщень 
можуть бути будь-які суб’єкти права  власності (держава, територіаль-
на громада, фізичні та юридичні особи). 

Для того щоб пояснити необхідність створення ОСББ в багато-
квартирному будинку позначимо кольорами різні форми власності, що 
закріплені Конституцією: державна, комунальна, приватна. Кожне жит-
лове та нежитлове буде зафарбовано в один з трьох кольорів відповідно 
до форми власності. Спільне майно буде мати всі три кольори. Всі три 
кольори будуть мати сходові клітини, стіни, дах, технічне оснащення 
будинку, все те без чого наша квартира не стане житлом. Спільне майно 
не має свого одноосібного власника, а знаходиться в спільній власності 
тих, хто володіє житловими та нежитловими приміщеннями. 

ОСББ можуть бути як дуже маленькі (менше 10 членів) так і 
дуже великі (більше 1000 членів). Бо, навіть, в одній квартирі може буди 
декілька співвласників. Маючи спільну власність співвласники мають і 
обов’язок спільно та за погодженням домовитись, як вони побудують 
свої відносини щодо володіння, користування та розпорядження цим 
майном. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку створю-
ється для того щоб  співвласники мали інструмент прийняття спільних 
рішень. Назва просто чудова – відображає суть взаємовідносин. Свої 
відносини члени ОСББ регулюють через обговорений та затверджений 
на загальних зборах статут.

Виникає питання: «А чи можна обійтись без створення ОСББ?». 
Відповідь: «Так. Можна не створювати. Але тоді співвласники повинні 
керуватися Цивільним кодексом та укласти багатосторонній договір і по 
кожному питанню досягати взаємної стовідсоткової згоди». 

Тобто вибір є. Але нема вибору нічого не робити і просто казати: 
«Не хочу!». Бо власність зобов’язує співвласників взаємодіяти. 

За діючим законодавством власник має право бути чи не бути 
членом ОСББ. Іронія долі «не члена» ОСББ полягає у тому, що він до-
бровільно відмовляється від своїх прав приймати участь в прийнятті рі-
шень. Але при цьому залишається  обов’язок брати участь у загальних 
витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території 
відповідно до своєї частки у майні будинку. Тягар утримання об’єктів 
власності  несуть всі співвласники. Дискусія про добровільність чи 
обов’язковість членства в ОСББ веде до висновку: членство в ОСББ 
невід’ємно пов’язано з правом власності на приміщення в багатоквар-
тирному будинку.

Наступний етап вибору полягає у тому, що ОСББ має право і 
зобов'язане самостійно вирішити: в який спосіб буде здійснюватися 
управління спільним майном; в який спосіб і хто буде здійснювати тех-
нічне обслуговування, санітарне утримання і поточний ремонт будинку 
та прибудинкової території. 

В житті завжди щось робити можна або самому, або можна ко-
ристуватись послугами професіонала. Так і для ОСББ: треба або само-
стійно здійснювати діяльність з управління або залучити управителя за 
договором. Управителем може бути або новий суб’єкт господарювання, 
або той самій ЖЕК, що історично обслуговував цей будинок. Та чи від-
повідають сьогодні існуючі ЖЕКи вимогам співвласників? Чи можуть 
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запропонувати співвласникам послуги з управління, включаючи залу-
чення коштів на проведення капітального ремонту?

Рано чи пізно перед співвласниками постає завдання зробити 
капітальні вкладення в ремонт своєї власності. Які роботи необхідно 
провести та де взяти кошти? Сподіватись на проголошену державою 
участь в організації та проведенні першого після приватизації капіталь-
ного ремонту? Але ж за півтора десятиліття с часу проголошення цих 
зобов’язань істотних зрушень не відбулось, а тільки зросла кількість 
будинків, що потребують капітального ремонту. Очікувати доти, поки 
потяг з грошами не зупиниться біля твого будинку? Накопичувати ко-
шти самостійно? Але потяг не зупиняється, а ціни зростають швидше, 
ніж відбувається процес накопичення. 

Зазвичай ми впевнені, що основна проблема - це гроші, але досвід 
роботи з міжнародними організаціями та експертами вчить, що це є наша 
велика помилка. Якщо існує законодавчо визначений механізм прийнят-
тя рішення співвласниками, розроблено бізнес-план, то є можливість 
залучення фінансових ресурсів на здійснення капітального відновлення 
будинку.(Такі схеми вже працюють не тільки у західних країнах, а й в 
наших близьких сусідів, наприклад, країнах Балтії)  Мешканці отрима-
ють комфортні умови проживання, продовження терміну служби свого 
будинку та відстрочку платежу за виконані роботи.

В цьому матеріалі ви зможете ознайомитись з описом пілотно-
го проекту «Стале самоуправління багатоквартирних будинків», який 
спрямовано на залучення населення до процесу управління в житловому 
секторі в містах Бердичеві Житомирської області та Ніжині Чернігів-
ської області. В рамках проекту розробляється фінансовій механізм, 
який дозволить залучати кредитні ресурси на оновлення будинків. 

Цей проект можемо назвати «першою ластівкою» в Україні, всі 
надбання цього проекту будуть використані для розповсюдження та ви-
користання максимальною кількістю співвласників, які зацікавляться 
та залучаться до процесу самостійного прийняття рішень у своєму бу-
динку.

Наріжним каменем цього механізму є прийняття співвласниками 
рішення щодо проведення робіт з ремонту/реконструкції будинку. Таке 
рішення приймається загальними зборами об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного будинку.

Кілька слів про ідею створення такого проекту та його актуаль-

ність 
Проект „Стале самоуправління  

багатоквартирних будинків”

(червень 2005 – травень 2008) фінансується Програмою соціаль-
них перетворень у Центральній та Східній Європі (MATRA) Міністер-
ства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Програма Матра (соціальної трансформації суспільства), запо-
чаткована  Міністерством закордонних справ Нідерландів у 1994 році, 
спрямована на  підтримку перехідних процесів в країнах центральної та 
східної Європи,  в тому числі, i в Україні, та побудови плюралістичного, 
демократичного  та конституційного суспільства.

Процес соціальної трансформації - це здійснення перетворень в 
державі,  її інститутах та неурядових організаціях з метою побудови  де-
мократичної держави, де кожна людина спроможна нести  відповідаль-
ність за створення свого власного життєвого середовища.  Підтриму-
ється діяльність, що стимулює процес зміни в державі, її  інститутах, 
громадських організацій та взаємозв'язки між ними.

Проект „Стале самоуправління багатоквартирних будинків” 
спрямовано на підтримку розвитку приватної ініціативи та залучення 
населення до процесу управління в житловому секторі на прикладі міст 
Бердичів Житомирської області та Ніжин Чернігівської області.

Ці міста було обрано як пілотні тому, що в Україні більшість міст 
з населенням до 100 тис мешканців та рівень доходів мешканців в ба-
гатоквартирних будинках суто відрізняється від великих міст - Києва, 
Донецька та інших.

Мета проекту: Створити нові об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків (надалі ОСББ), які в свою чергу підготують і 
запровадять реалістичні довготермінові плани утримання будинків 
і інвестиційні плани , тобто самостійно вирішать що треба зробити 
в їх будинках та виберуть варіант, якій відповість їх мріям по най-
ліпшому утриманню та їх гаманцю.  

Допомагають мешканцям у цій новій справі експерти з житлових, 
технічних, фінансових питань та реформуванню з Нідерландів , Латвії, 
України.

Інші міста  і співвласники отримають інформацію про переваги 
створення та повноваження ОСББ.
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Знову про гроші. Чотири роки тому експерти організацій май-
бутніх партнерів проекту дискутували про шляхи вирішення проблеми 
ремонту житлових будинків за рахунок кредитних ресурсів, та жалілися, 
що в Україні відсотки по кредитах надто високі, та строки їх повернення 
надто малі, щоб за їх рахунок можна було б вирішити це питання. Але ж 
представники фундації Agora Europa за демократію та культуру (Ні-
дерланди) пообіцяли , що допоможуть розробити проект, який надасть 
можливість використання більш дешевих позик зі ставками по кредиту 
більш прийнятими у країнах Європейського Союзу. Та вони дотрималися 
свого слова та залучили до партнерства в проекті  Голландський міжна-
родних фонд надання гарантій в житловій сфері (надалі DIGH).

За допомогою голландської організації DIGH розробляється ме-
ханізм отримання гарантій, щодо надання позики під низький відсоток 
на впровадження довгострокових інвестиційних планів.

Коротка інформація про партнерів, які впроваджують проект 
в Україні

Agora Europa за демократію та культуру  (Голландія)
Фундація була створена в 1990 в Нідерландах
Мета роботи організації –розвиток демократичного процесу за-

лучення громадян до прийняття рішень та  підживлення громадської дис-
кусії 

AGORA Europa за довгий час своєї роботи провела багато акцій, 
які мали на меті поліпшення відносин між владними структурами та гро-
мадою: конференції, телевізійні дискусії, крупно масштабні громадські 
дослідження, культурні проекти та дискусії

Міжнародна громадська організація
 «Центр сприяння житловим та муніципальним реформам»
Міжнародна громадська організація зареєстрована і працює в 

Україні з 1997 року
Місія організації полягає в сприянні громадянам, юридичним і фі-

зичним  особам, органам державної влади і місцевого самоврядування 
у врегулюванні суспільних відносин у житлово-комунальній сфері для 
створення безпечних і комфортних умов проживання.

Голландський міжнародних фонд надання гарантій в житловій 
сфері

DIGH – неприбуткова організація, яка створена об'єднанням гол-
ландських житлових корпорацій й іншими сторонами поза житловим 

сектором 12 квітня 2000р.
Ці корпорації – неприбуткові організації, які займаються розроб-

кою житлових проектів і володіють 40% соціального житлового фонду 
Голландії, що має загальну вартість понад 500 млрд.грн. 

За угодой з Міністерством житла Нідерландів, DIGH підтримує 
заходи з розвитку соціального житла за межами Нідерландів

Фонд DIGH діє як посередник між претендентами на фінансову 
підтримку міжнародних проектів суспільного житлового будівництва і 
постачальниками гарантій, позичок і/або пожертвувань. 

DIGH забезпечує доступ до прийнятних позик особам та організа-
ціям, які не можуть отримати доступних довгострокових кредитів

Це здійснюється з застосуванням кредитного рейтингу найвищої 
надійності  “triple-A” голландських житлових асоціацій для гарантій 
щодо позик у міжнародних пілотних проектах

Технологія досягнення цілей проекту полягає у реалізації таких 
заходів:

В м.м. Ніжині та Бердичеві організовані місцеві групи, відкрито 
офіси місцевих груп (приміщення надані виконкомами міських рад, об-
ладнання придбано за рахунок проекту).

Проведено дослідження в масштабах міст Бердичева та Ніжи-
на, щодо пріоритетів жителів по утриманню та поліпшенню якості їх 
житла:

- розроблено спеціальну анкету з питаннями про характеристики 
будинків, права власності квартир, умови проживання, нарікання меш-
канців, фінансування витрат на утримання будинків, особисту зацікав-
леність мешканців управляти утриманням будинків, поінформованість 
щодо ОСББ; 

- дослідження проведено у листопаді-грудні 2005 року;
- зразок анкети було надруковано в місцевій пресі;
- в кожному місті розповсюджено 10 тис. анкет серед  мешканців 

багатоквартирних будинків;
- анкети заповнювались жителями самостійно та вкидались у спе-

ціальні скриньки;
- повернуто 1602 анкети в Ніжині та 941 анкета в Бердичеві; 
- анкети опрацьовувані із використанням програми ACCESS;
- підготовлено звіт.
Проведено Загальні збори мешканців по результатам першого 
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дослідження пріоритетів мешканців міста Ніжина 03 березня 2006 року 
та міста Бердичева 15 березня 2006 року.

 Проведення активної інформаційної, роз’яснювальної роботи 
серед голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо 
необхідності реалізації заходів з ресурсозбереження в їхніх будинках.

 Виявлення інвестиційних пріоритетів кожного житлового бу-
динку шляхом проведення опитування кожного об’єднання.  Виявлення 
проектів, що мають найбільший потенціал щодо ресурсозбереження.

В рамках програми «Стале самоуправління багатоквартирних бу-
динків» відбулася навчальна поїздка представників органів місцевого 
самоврядування та голів найбільш ініціативних об’єднань міст Ніжина 
та Бердичева в Латвію з метою ознайомлення їх з практикою управ-
ління житловим будинком його співвласникам та програмами залучення 
позикових ресурсів на проведення термоізоляції будинків; були підго-
товлені інформаційні листівки з питань ресурсозбереження в житлових 
будинках і розповсюджені серед об’єднань співвласників  в містах Ні-
жині та Бердичеві.

Експерти Латвійської «Житлової агенції» поділилися своїм до-
свідом роботи з мешканцями багатоквартирних будинків, які є, на їх 
погляд, основними гравцями на ринку реновації та ремонтів. Це дуже 
слушна думка, бо все рівно за все платить кінцевий споживач.

Опис латвійської методики:
В нашей организации (Государственное агентство «Жилищное агент-

ство», Латвия) мы применяем несколько так называемых методик работы с 
жильцами. Одна из них - это организация Информационных дней в каком-либо 
из городов Латвии. Во время информационных дней мы рассказываем жиль-
цам многоквартирных жилых домов о вопросах управления и содержания, 
правовых аспектах квартирной собственности, вопросах энергоаудита и рено-
вации. В отдельно взятых случаях привлекаем жильцов уже реновированных 
домов, которые рассказывают о своих достижениях и всех связанных с этим 
трудностях. Необходимо упомянуть и о днях энергоэффективности, во время 
которых речь идет только о вопросах, связанных с правильным использова-
нием энергий в жилом доме. В этом случае мы привлекаем непосредственно 
энергоаудиторов, организации предлагающие услуги по реновации, банки, ор-
ганизации предлагающие материалы (утеплитель, новые окна, новое обо-
рудование теплоузлов). Естественно, в этом случае мы приводим примеры 
латвийской реновации, мнение  и преимущества для жильцов, уже живущих в 
реновированном доме. Во время дней энергоэффективности мы рассказываем 
о требованиях Европейского союза, действующих и планирующихся директи-

вах, Латвийских законодательных актах.
Мероприятия убеждения жильцов многоквартирных жилых домов - это 

участие в собрании жильцов непосредственно  в ‘проблематичном доме’. 
Иногда мы участвуем в такого рода собраниях: объясняем результаты либо 
необходимость энергоаудита, преимущества реновации, объясняем рыночные 
тенденции этого сектора. 

В рамках нашей работы мы проводим местные и международные конфе-
ренции, цель которых - раскрыть вопросы энергоэффективности, прогресс 
нашей страны на поприще введения Европейских законодательных норм. В 
рамках конференций привлекаются не только латвийские и зарубежные 
эксперты, но и представители государственного сектора – Самоуправлений, 
Министерств, Агентств и Государственных акционерных обществ.

Довольно часто проводятся встречи с жильцами. Жильцы могут созво-
ниться (либо написать) нашим специалистам и договорится о времени встре-
чи. При участии в подобного рода консультациях у жильцов появляется уве-
ренность в правильности выбранного пути и доверие к Государству. Нередко 
жильцы просят перепроверить выданный частным лицом энергоаудит. В 
основном в таких случаях подтверждаются результаты энергоаудита.

Для работы с жильцами мы также проводим телевизионные тема-
тические передачи, радиопрограммы, готовим материалы для печати. К 
нашей гордости, мы даже сняли фильм о энергоаудите и реновации, где 
мы и наши партнеры по проектам широко и понятно объясняем вопросы 
энергоэффективности.

В целях работы с жильцами многоквартирных ветхих домов мы также ис-
пользуем своего рода исследования, с помощью которых показываем основные 
направления развития жилищного сектора, возможные сроки эксплуатации, 
все те внесения которые дала бы реновация жилого фонда и, конечно же, про-
пагандируем идеи энергоаудита.

Естественно, что вся эта работа, подготовка конференций и материалов 
является бесплатной для жильцов. Это один из факторов, благодаря которо-
му у наших конференций довольно большая посещаемость.

На данный момент своей очереди ожидают новые мероприятия, новые 
прогрессивные идеи и подходы к тому, чтобы убедить наших жильцов в не-
обходимости надлежащего содержания и реновации их частной недвижимой 
собственности.

По материалам, предоставленным проекту Государственным 
агентством «Жилищное агентство», Латвия

Вивчивши латвійський досвід, ми вирішили, що будемо не тіль-
ки використовувати їхні надбання, а й розробляти свої рекомендації та 
форми роботи які, на наш погляд, є більш прийнятними для українських 
реалій.

Яка перша думка у пересічного мешканця , коли йде мова про кре-
дит? Ясна річ, що буде заставою? Чи потрібно закладати квартиру? Ну 
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й звісно, як кредит повертати.
Відповіді на два перші дуже важливі запитання ми отримали  

з латвійського досвіду. Заставою будуть майбутні грошові потоки: 
зобов’язання мешканців в майбутньому платити за обслуговування 
та ремонт. Квартиру не потрібно давати у заставу банку. Важливим 
є також, що якщо квартира продається в будинку ОСББ, яке взяло кре-
дит, то новий власник приймає на себе зобов’язання по сплаті позики.

В українському варіанті модель вийшла ще більш сприятливою 
для мешканців: в перших трьох домах, які зараз взяли кредит за допо-
могою енергосервісної компанії, платежі за послуги не стануть більше, 
повернення кредиту буде забезпечуватись за рахунок економії енергії, 
яка виникне після проведення реновації з використанням енергозберіга-
ючих заходів.

Надбанням проекту є розроблена форма інвестиційної заявки 
об’єднання для її заповнення і подання  в міськвиконкоми міст для уза-
гальнення та виявлення проектів із найбільшим потенціалом для ресур-
созбереження.  За допомогою такої заявки було проведено опитування 
об’єднань щодо їх інвестиційних потреб. В місті Бердичеві було запо-
внено 19 заявок і 5 заявок - у місті Ніжині. Із загальної кількості заявок 
відбираються 4 - 6 найбільш заявок на загальну суму не менше 3 млн. 
грн. Ця сума є мінімальною для одержання довгострокового кредиту 
голландського комерційного банку одним позичальником.

Розповсюдження інформації про інвестиційні потреби об’єднань 
серед компаній, що здійснюють діяльність у житлово-комунальному 
господарстві, зокрема у будівництві, продажі енергозберігаючого облад-
нання, теплоізолюючих матеріалів та будівельних сумішей, впроваджен-
ні заходів з енергозбереження, з метою виявлення їхньої зацікавленості 
у впровадженні  проектів,  попередньо обраних об’єднаннями.

Організація зустрічей між учасниками приватного сектору, які 
виявили зацікавленість у наданні послуг та/або виконанні робіт для 
об’єднань, та членами ініціативних груп або членів правління об’єднань, 
для обміну інформації про можливості одних та потреби інших. 

В рамках проекту інформація про інвестиційні потреби об’єднань 
міст Ніжина і Бердичева була розповсюджена серед енергосервісних 
компаній (ЕСКО), будівельних компаній в пілотних містах, та таких 
компаній як «Хенкель Баутехнік (Україна)», «Данфосс», які виявили 
бажання співпрацювати з містами в реалізації інвестиційних проектів з 

ресурсозбереження.
У містах проекту Ніжині та Бердичеві енергосервісною компа-

нією обстежено 20 житлових будинків та визначено перелік необхід-
них та рекомендованих  до впровадження ресурсозберігаючих проектів. 
Зроблено розрахунок вартості цих робіт та презентовано мешканцям 
кілька можливих варіантів їх впровадження .

Вибір проектів серед запропонованих до впровадження здій-
снюється об’єднаннями в ході переговорів та консультацій із енер-
госервісною компанією.  Остаточний перелік проектів визначається 
на підставі аналізу витрат та економії від їх впровадження.  Проектно-
кошторисна документація замовляється на проекти, які обрані 
об’єднаннями, виходячи з їх потреб та економічних можливостей.

 Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед 
об’єднань про підвищення інвестиційних можливостей співвласників 
багатоквартирного будинку при залученні довгострокових позикових 
фінансових ресурсів на впровадження капітальних заходів з поліпшення 
стану житлового будинку.

 Інноваційним підходом до забезпечення сталого функціону-
вання об’єднань співвласників та якісного виконання ними своєї осно-
вної функції – забезпечення якісного утримання житлового будинку в 
рамках проекту запропоновано не лише залучення об’єднаннями профе-
сійної компанії-підрядника, яка може забезпечити виконання робіт з ре-
сурсозбереження «під ключ», а і створення передумов для фінансування 
таких проектів за рахунок позикових коштів.

 Партнером програми є голландське  агентство з надання га-
рантій у житловій сфері - DIGH, яке взяло на себе зобов’язання під 
власні гарантії залучити під прийнятні відсотки (до 8% річних у націо-
нальній валюті) кредитні ресурси голландських комерційних банків для  
українського позичальника, який реалізовуватиме інвестиційні проекти 
у житловому фонді.

Умови позики:
В місцевій валюті (також можливо у євро)
Довгостроково (до 30 років)
Обсяг фази/стадії: 0,5-1,5 млн. євро
Макс. 75% інвестування в проект
Як ми бачимо, голландська агенція має намір надати кредит на 

75% від вартості проекту. Таким чином, є потреба зібрати з мешканців 
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чи залучити якімсь іншим чином 25% .
Експерти проекту весь час тісно та плідно співпрацювали з пред-

ставниками  Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України - та й визріло спільне рішення: залучити для ОСББ , які при-
ймають участь в проекті кошти з державного та місцевого бюджетів в 
рамках національних програм реформування ЖКГ.

Зрозуміло, що цей процес є довготривалим та процесійно дуже 
складним, бо всі кошти повинні пройти через тендерну процедуру.

Для реалізації кредитного механізму в рамках проекту розро-
блено пакет необхідних документів, які мають створити умови для за-
безпечення повернення кредитних ресурсів голландському банку, і є 
прийнятними для голландської агенції з надання гарантій в житловій 
сфері (DIGH)

Пакет документів
для реалізації кредитного механізму

- залучення позикових довгострокових ресурсів на фінансування 
заходів з поліпшення стану житлових будинків, у яких створені ОСББ

- удосконалений типовий статут об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку, який чітко встановлює умови прийняття рішень 
між членами об’єднання щодо проведення робіт капітального характеру 
в житловому будинку;

- типовий договір підряду між об’єднанням та компанією – підряд-
ником на виконання робіт з ресурсозбереження з відстроченням терміну 
оплати по ньому і гарантіями щодо забезпечення економії ресурсів при 
споживання житлово-комунальних послуг мешканцями будинку;

- типовий договір застави позовних вимог компанії підрядника, 
забезпечених договорами із не членами об’єднання на здійснення капі-
тальних внесків об’єднанню та протоколом загальних зборів об’єднання 
із членами об’єднання на регулярне здійснення членських внесків на по-
гашення заборгованості перед компанією – підрядником;

- типовий кредитний договір між компанією підрядником, гол-
ландським страховим агентством та голландським банком на залучення 
кредиту голландського банку;

- пакет документів для відкриття кредитного рахунку в україн-
ському комерційному банку, який обслуговуватиме рахунок за кре-
дитом голландського комерційного банку чи агентства – нерезидента 

України;
- шаблон бізнес-плану, необхідного для подання компанією пози-

чальником на одержання кредиту для впровадження ресурсозберігаю-
чих заходів у житлових будинках об’єднань, який відповідає вимогам 
голландського страхового агентства;

- проект протоколу загальних зборів об’єднання про прийняття 
рішення щодо впровадження інвестиційного проекту із залученням ком-
панії підрядника на умовах відстрочки платежу.

Довгостроковими результатами проекту є:
1.Створення 10 нових об’єднань співвласників у кожному з міст 

проекту, які будуть в змозі поліпшити якість свого проживання .
2. Кожний з 20 ОСББ отримав допомогу у розробці планів ефек-

тивного управління та енергозбереження.
3.Вже 3 ОСББ за допомогою голландських та українських екс-

пертів підготовлені для отримання кредитів для реалізації розроблених 
планів.

За допомогою голландської організації DIGH ( Голландська між-
народна організація для надання гарантій житловім спілкам) та україн-
ських банків буде створено механізм доступного фінансування ОСББ в 
рамках пілотних проектів.   

4. Органи місцевого самоврядування  інших міст України мають 
можливість ознайомитись з результатами та надбаннями проекту для 
розповсюдження позитивного досвіду 

Планується проведення національної конференції для представни-
ків ОСББ  та органів влади, де за допомогою відеоматеріалів, публіка-
цій, посібників будуть представлені результати проекту та запропонова-
ні навчальні матеріали.

В процесі реалізації проекту виявлено сильні та слабкі сторони 
організації взаємовідносин у поточній організації та процесі реформу-
вання житлово-комунально господарства України, виявлено перелік за-
конодавчих документів, які потребують значних змін, та приведення у 
відповідність з іншими законодавчими актами. Створено Міжнародну 
робочу групу, яка має на меті допомогти українським законотворцям у 
вирішенні цих питань. Але це тема наступної нашої зустрічи на сторін-
ках цього видання.

Завершуючи нашу розповідь про проект «Стале самоуправління 
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багатоквартирних будинків» можно сміливо заявити, що:
Досвід реалізації цього проекту довів, що спільна співпраця 

місцевою влади, держави, з підтримки  ініціативи мешканців має ре-
альний ефект. На сьогоднішній день для реалізації робіт з реновації 
та ремонту у трьох домах міста Бердичева, вже залучено кредитних 
коштів 500 тис євро, отримано з державного бюджету 17, 9% від вар-
тості проекту, місцевою владою профінансовано проектні роботи.

Нормативно-правове забезпечення створення та  
функціонування ОСББ.

Питання створення та діяльності об'єднань співвласників ба-
гатоквартирного будинку регулюються спеціальним Законом України 
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Поряд-
ком державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного 
будинку» (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
11.10.02№ 1521), Типовим статутом об'єднання співвласників багато-
квартирного будинку (затвердженим наказом Держжитлокомунгос-
пу України від 27.08.03№ 141 і зареєстрованим у Мін’юсті України 
12.12.03 за № 1155/8476). 

За законом «Про приватизацію державного житлового фонду» вiд 
19.06.1992 № 2482-XII, «власники квартир багатоквартирних будин-
ків є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного об-
ладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь 
у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової 
території відповідно до своєї частки у майні будинку». 

Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України вiд 16.01.2003 
№ 435-IV, «власникам квартири у дво- або багатоквартирному житлово-
му будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення 
загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, елек-
тричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квар-
тири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, 
які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також 
власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будин-
ку».

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирно-
го будинку» від 29 листопада 2001 року N 2866-III (далі – закон про 

ОСББ) визначає правові та організаційні засади створення, функціону-
вання, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих 
приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання 
обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

Відносини, що регулюються цим Законом:
- порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквіда-

ції об'єднань, асоціацій;
- відносини суб'єктів права власності щодо користування та роз-

порядження нерухомим майном у об'єднанні, асоціації;
- відносини між об'єднаннями та асоціаціями;
- відносини між об’єднаннями, асоціаціями і органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування;
- відносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - 

об'єднання або ОСББ) - юридична особа, створена власниками для спри-
яння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і 
використання неподільного та загального майна ;

Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його чле-
нів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та викорис-
тання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надхо-
дження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством 
та статутними документами.

В одному житловому комплексі може бути створене тільки одне 
об'єднання.

Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, 
що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та 
користування спільним майном членів об'єднання, належне утриман-
ня будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в 
отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за 
обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних 
з діяльністю об'єднання.

Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для за-
безпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення дого-
ворів з фізичними чи юридичними особами.

Об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до 
закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, 
а також розрахункові рахунки в установах банку.
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Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одер-
жання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.

Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і май-
ном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та 
обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.

Створення об'єднання відбувається шляхом скликання і прове-
дення установчих зборів об'єднання (Стаття 6 закону про ОСББ)

Об'єднання може бути створене в будинку будь-якої форми влас-
ності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також влас-
ника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих примі-
щень, а також власників нежилих приміщень.

Для створення об'єднання скликаються установчі збори.
Скликання установчих зборів здійснюється власником будинку 

або ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників 
квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється 
власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів 
до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в 
письмовій формі і вручається кожному власнику під розписку або шля-
хом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні 
про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скли-
каються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості мож-
ливих учасників зборів.

Дуже важливою є інформація про склад співвласників багато-
квартирного будинку. По-перше, існує законодавча вимога кожного 
співвласника письмово попередити про проведення установчих збо-
рів. По-друге, необхідно знати достовірну кількість співвласників для 
прийняття правильного рішення про наявність або відсутність кворуму 
при проведенні установчих зборів.

Відомості про зміст документів, котрі підтверджують (засвідчу-
ють) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені дані про речові 
права окремої особи на нерухоме майно і витяги з Державного реєстру 
прав, що містять інформацію про встановлення, зміну чи припинення дії 
речових прав на нерухоме майно, — органи державної реєстрації нада-
ють тільки власникові (власникам) нерухомого майна, його спадкоємцям 
(правонаступникам, якщо йдеться про юридичних осіб) або особам, на 

користь яких вчинено обмеження, чи іншим суб’єктам речового права, 
а також органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, 
їхнім посадовим особам, якщо запит зроблено у зв’язку зі здійсненням 
їхніх повноважень, визначених у законах. Всім іншим особам доступ до 
даних Державного реєстру прав заборонено. Отримання інформації є 
платним.

З зазначеним вище підстав у ініціативної групі зі створення ОСББ 
можуть виникнути проблеми при зборі відомостей про власників житло-
вих та нежитлових приміщень. Тим часом представники органів місце-
вого самоврядування чи державних органів виконавчої влади матимуть 
змогу одержати всю потрібну інформацію за умови, що на них через 
відповідне рішення буде покладений обов’язок здійснювати кроки щодо 
створення ОСББ. 

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю 
голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше 
п'ятдесяти відсотків власників.

У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце 
і час проведення установчих зборів. Новопризначені установчі збори 
можуть бути скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не від-
булися.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рі-
шення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, 
у протоколі із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»).

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), 
які присутні на установчих зборах.

Кожний власник на установчих зборах має один голос, неза-
лежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у 
його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.

Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затвер-
джують його статут. Статут розробляється на основі типового статуту, який 
затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства від 27 серпня 2003 року № 141 “Про затвер-
дження типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку та Типового договору відносин власників житлових і не житло-
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вих приміщень та управителя”.
Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують ство-

рення об'єднання, здійснюються безоплатно у порядку, встановленому 
постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону Укра-
їни “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”» від 11 
жовтня 2002 року № 1521, зі змінами.

В частині щодо реєстрації об'єднання зазначеною вище постано-
вою затверджено Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників 
багатоквартирного будинку, яким визначено, що державна реєстрація 
об'єднання проводиться органом місцевого самоврядування за місцем 
знаходження багатоквартирного будинку. Відповідно ж до Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самовря-
дування повинні сприяти створенню об'єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків.

Уповноважена загальними зборами особа подає безпосередньо 
або надсилає рекомендованим листом реєстраційну картку, яка одно-
часно є заявою про державну реєстрацію об'єднання (зразок наведено 
у додатку 1 до Порядку); протокол установчих зборів; два примірники 
оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами 
законодавства; список членів об'єднання, складений згідно з додатком 2 
до Порядку.

Відповідно до закону про ОСББ оформлення і реєстрація всіх до-
кументів, що засвідчують створення об'єднання здійснюється безоплат-
но. Статут об'єднання затверджується загальними зборами об'єднання. 
Статут розробляється на основі Типового статуту. Його використання 
як основи передбачає внесення до нього певних змін, які не повинні су-
перечити законодавству. Необхідності підписання статуту всіма члена-
ми об'єднання та нотаріального посвідчення підписів учасників установ-
чих зборів, якими підтверджується рішення про затвердження статуту, 
законом про ОСББ не передбачено.

Одночасно відносини, які виникають у сфері державної реєстра-
ції юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, регулює За-
кон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців»(далі - закон про реєстрацію), який набрав чинності 
з 1 липня 2004 року. Дія закону про реєстрацію, відповідно до частини 
першої статті 3, поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних 
осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та 

підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців. 
Частиною другою статті 3 визначено, що законом можуть бути 

встановлені особливості державної реєстрації. Частиною третьою цієї 
ж статті встановлено, що юридичні особи для яких законом встановлені 
особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи 
лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому за-
коном про реєстрацію.

Вимога статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо підписання статуту 
всіма членами об'єднання та нотаріального посвідчення їх підписів не 
розповсюджується на об'єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку тому, що питання створення і реєстрації об'єднання врегульовані 
окремим спеціальним законом.

Крім того, згідно із статтею 16 цього ж закону про реєстрацію, з 
метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивіль-
ного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізич-
них осіб - підприємців створено Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр). 
Включення відомостей до Єдиного державного реєстру проводиться без 
оплати.

З огляду на зазначене вище Держпідприємництво своїм листом 
від 11.04.2006 р. N 2797 «Про державну реєстрацію об'єднань спів-
власників багатоквартирних будинків» рекомендує органу місцевого 
самоврядування обрати один з двох наступних варіантів реєстрації 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

У разі встановлення виконавчими органами порядку державної 
реєстрації об'єднань у відповідності із вимогами закону про ОСББ, дер-
жавну реєстрацію новоутвореного об'єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку проводити згідно із таким порядком з наступним вклю-
ченням відомостей про це об'єднання до Єдиного державного реєстру 
на підставі відомостей з реєстраційної картки - форма N 6 та видачею 
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Датою реєстрації 
об’єднання , яка проставляється у свідоцтві про державну реєстрацію 
юридичної особи єдиного зразка, є дата її реєстрації відповідно до свідо-
цтва про державну реєстрацію об'єднання, видану виконавчим органом. 

У разі, якщо виконавчим органом прийнято рішення проводити 
державну реєстрацію об'єднання відповідно до вимог закону про реєстра-
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цію, необхідно при оформленні документів для реєстрації об'єднання до-
тримуватись окремих вимог закону про ОСББ, які не протирічать зако-
ну про реєстрацію, а державну реєстрацію юридичної особи - об'єднання 
проводити шляхом внесення відомостей з реєстраційної картки - форма 
N 1, але без оплати, відповідно до вимог закону про ОСББ. 

Вище зазначеним листом Держкомпідприємництво також вважає, 
що затверджений установчими зборами статут об'єднання не повинен 
містити відомостей про його членів, та може бути підписаний голо-
вою цих зборів, а його підпис, відповідно до вимог законодавства, 
повинен бути посвідчений нотаріально. 

До нотаріального засвідчення установчих документів (аби не ви-
трачати зайві кошти) слід зарезервувати найменування ОСББ у дер-
жавного реєстратора.

Об’єднання може буди створено шляхом реорганізації житлово-
будівельних кооперативів у об'єднання (стаття 5 закону про ОСББ).

Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів. Від-
повідно до статуту (положення) кооперативу збори можуть прийняти 
рішення про реорганізацію кооперативу в об'єднання. З моменту при-
йняття цього рішення зазначені збори вважаються установчими зборами 
об'єднання і далі проводяться відповідно до вимог закону про ОСББ.

Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного 
кооперативу, які повністю сплатили вартість жилих приміщень і належ-
ної частки у вартості нежилих приміщень та іншого майна і виявили 
таке бажання.

У разі неповної оплати вартості жилих приміщень і належної 
частки у вартості нежилих приміщень та іншого майна окремими чле-
нами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у 
зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, з метою вступу 
до об'єднання за згодою власника невиплаченої частки майна.

Створені відповідно до статті 5 закону про ОСББ об'єднання звіль-
няються від сплати реєстраційного збору.

Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка 
є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багато-
квартирному будинку.

Членство в об'єднанні є добровільним (стаття 9 закону про ОСББ) 
і може набуватися одночасно з створенням об'єднання при проведенні 
установчих зборів, а також індивідуально, на основі письмової заяви, в 

будь-який момент його існування.
Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої пись-

мової заяви власника за згодою об'єднання. Порядок прийняття до 
об'єднання визначається статутом.

Членство в об'єднанні припиняється на підставі поданої письмо-
вої заяви власника приміщення або з інших підстав відповідно до статуту 
об'єднання.

Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового 
комплексу, які не є членами об'єднання, можуть укладати з об'єднанням 
угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

Органами управління об'єднання є загальні збори його членів, 
правління, ревізійна комісія об'єднання (стаття 10 закону про ОСББ).

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.
Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами ста-

туту об'єднання.
Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше полови-

ни членів об'єднання.
Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є 

обов'язковим для всіх членів об'єднання.
Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених ста-

тутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане 
членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендова-
ним листом).

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому по-
рядку.

До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання від-
носиться:

- затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
- обрання членів правління об'єднання;
- питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній 

власності членів об'єднання;
- затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що переви-

щує визначену в статуті об'єднання;
- визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;
- прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або 

про зведення господарських споруд;
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- визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів 
об'єднання і правління;

- визначення обмежень на користування об'єктами, які перебува-
ють у спільній власності об'єднання;

- прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебува-
ють у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним осо-
бам;

- затвердження угод про заснування товариств або участі у това-
риствах.

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники 
від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо 
оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів 
представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосу-
вання, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представни-
ків.

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосу-
ються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використан-
ня майна або умови проживання.

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається 
правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності 
об'єднання, визначених статутом.

Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним 
зборам.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний 
склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

До компетенції правління відноситься:
- підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
- здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання 

внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості 
згідно з законодавством;

- розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого 
загальними зборами об'єднання кошторису;

- укладення договорів з суб'єктами підприємництва, які виконують 
роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

- ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про ді-
яльність об'єднання;

- скликання та організація проведення загальних зборів членів 

об'єднання або зборів представників.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльніс-

тю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа членів 
об'єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про за-
лучення аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад за-
тверджуються загальними зборами.

Управління неподільним та загальним майном житлового комп-
лексу об'єднання згідно статті 12 закону про ОСББ може здійснювати 
у формі: 

- управління неподільним та загальним майном через статутні ор-
гани об'єднання; 

- передачі всіх або частини функцій по управлінню неподільним 
та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за догово-
ром; 

- делегування визначених статутом повноважень по управлінню 
неподільним та загальним майном житлового комплексу асоціації. 

Форма управління неподільним та загальним майном житлового 
комплексу може бути змінена в будь-який час у встановленому законом 
про ОСББ порядку.

Якщо за рішенням загальних зборів функції з управління передані 
за договором управителю, то відносини власників приміщень і упра-
вителя регулюються статтею 13 закону про ОСББ. 

У разі передачі частини функцій по управлінню неподільним та загаль-
ним майном житлового комплексу юридичній особі між власником приміщення 
і цією юридичною особою укладається окремий договір на основі типового до-
говору, який затверджено наказом Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003 року № 141 
“Про затвердження типового статуту об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку та Типового договору відносин власників житло-
вих і не житлових приміщень та управителя”.

Укладення договору між власником окремого приміщення у 
житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить від 
членства в об'єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель 
є однією особою.

У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачу-
вати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та 
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відповідної частки загального майна об'єднання має право звернення до 
суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

Право на звернення до суду виникає у об'єднання через шістдесят 
днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.

Управитель здійснює управління спільним майном членів ОСББ.
Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку склада-

ється з неподільного та загального майна.
Неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, 

яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних еле-
ментів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують на-
лежне функціонування жилого будинку;

Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності спів-
власників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не підлягає 
відчуженню.

Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового 
комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на 
умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі 
підземні, майстерні тощо).

Загальне майно перебуває у спільній частковій власності спів-
власників багатоквартирного будинку.

Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених 
законом про ОСББ та цивільним законодавством межах розпоряджа-
ються спільним майном.

При відчуженні приміщення в жилому будинку право на частку 
неподільного майна підлягає відчуженню разом з приміщенням без 
виділення частки в натурі (стаття 19 закону про ОСББ).

Об'єкти права спільної власності на майно можуть бути передані в 
користування фізичній або юридичній особі або групі осіб у разі, якщо 
це не пов'язано з порушенням прав і інтересів інших співвласників непо-
дільного та загального майна, які охороняються законом.

Порядок визначення часток обов'язкових платежів на утри-
мання, експлуатацію та ремонт спільного майна надано в статті 20 за-
кону про ОСББ.

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання 
і ремонт неподільного майна у багатоквартирному будинку встановлю-
ється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у 
власності фізичних або юридичних осіб.

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання 
і ремонт загального майна та в інших спільних витратах у багатоквар-
тирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі при-
міщень, що перебувають у користуванні фізичних або юридичних осіб.

Частка участі співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) 
у квартирі, де проживають два і більше власників жилих приміщень, 
співвласника нежилого приміщення на утримання і ремонт визначається 
відповідно до його частки як співвласника приміщення.

Спори щодо визначення частки в обов'язкових платежах на утри-
мання і ремонт неподільного та загального майна, в інших спільних ви-
тратах вирішуються в судовому порядку.

Обов’язкові платежі є одним з джерел формування коштів 
об’єднання.

Кошти об'єднання надходять та зберігаються на рахунках у бан-
ківських установах і використовуються виключно за їх призначенням.

Використання та розпорядження коштами здійснюється відповід-
но до статуту та затвердженого кошторису.

Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами 
об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом (стаття 21 за-
кону про ОСББ).

Кошти об'єднання складаються з:
- залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
- статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;
- коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допо-

міжних приміщень;
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компен-

сацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо 
оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі 
обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загально-
го майна у разі укладення відповідного договору між власником примі-
щення та об'єднанням;

- доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей 
об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновника-
ми яких є об'єднання;

- добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізич-
них і юридичних осіб.

Об'єднання має право отримати статус неприбутковою органі-
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зації. ОСББ набуває офіційного статусу неприбуткової організації 
з моменту внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
Тільки після внесення до реєстру об’єднання має право застосовувати 
положення пункту 7.11 закону «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств» (надалі – закон про оподаткування) і користуватися пільгами 
щодо оподаткування, передбаченими для неприбуткових організацій.

Згідно з пунктом 7.11.1 закону про оподаткування, ОСББ, яке 
створено за порядком  визначеним в законі про ОСББ, зараховують до 
окремої групи неприбуткових організацій, вказаних в абзаці «є» закону 
про оподаткування прибутку. Вносячи об’єднання до Реєстру неприбут-
кових установ та організацій, йому присвоюють ознаку неприбутковос-
ті за «Порядком визначення структури ознаки неприбуткових установ 
(організацій)» (документ затверджено в наказі Державної податкової 
адміністрації України № 355 від 3 липня 2000 року) з кодом 0015. Відпо-
відно до вказаного абзацу «є» пункту 7.11.1 статті 7 закону про оподат-
кування прибутку, від оподаткування звільнено доходи ОСББ, отримані 
у вигляді таких надходжень:

- внески;
- кошти або майно, що їх одержує об’єднання для забезпечення 

потреб своєї основної діяльності;
- пасивні доходи (відсотки, дивіденди, страхові виплати та відшко-

дування, роялті).
Доходи або майно ОСББ не підлягають розподілові між його 

членами, їх також не можуть використовувати для власної вигоди окре-
мі члени та посадові особи об’єднання. Це не стосується оплати їхньої 
праці та відрахування на соціальні заходи.

Об’єднання співвласників, як неприбуткова організація, може 
провадити діяльність двох видів:

- передбачену в статуті основну діяльність об’єднання, яку станов-
лять операції некомерційного характеру;

- іншу операційну (комерційну) діяльність, що її ОСББ провадить 
лише для забезпечення основної діяльності.

Якщо об’єднання провадить комерційну діяльність, то має орга-
нізувати ведення відокремленого обліку комерційної і основної  непри-
буткової діяльності.

Законодавство встановлює перелік доходів об’єднання, звіль-
нених від оподаткування. З усіх інших його доходів потрібно спла-

чувати податок на прибуток за загальними правилами. Такий висно-
вок випливає з вимог абзацу другого пункту 7.11.9 статті 7 закону про 
оподаткування прибутку, в якому сказано: «...у разі коли неприбуткова 
організація отримує доход з джерел, інших ніж визначені відповідними 
підпунктами 7.11.2–7.11.7 цього пункту, така неприбуткова організація 
зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума 
доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, 
пов’язаних із отриманням таких доходів, але не вище суми таких до-
ходів». Отже, доходи об’єднання, не вказані в пункті 7.11.7 статті 7 за-
кону про оподаткування, належить оподатковувати за ставкою 25% від 
вартості об’єкту оподаткування.

Для того, щоб забезпечити відповідність статусу неприбуткової 
організації, діяльність потрібно провадити згідно з затвердженим ко-
шторисом, у якому передбачається отримання доходів на рівні фактич-
них витрат. Кошторис, або фінансове планування доходів і витрат, є 
основою фінансового обліку та звітності в неприбуткових організаціях 
загалом і в ОСББ зокрема.

Відповідно до вимог статті 21 закону про ОСББ, використову-
вати кошти й розпоряджатися ними потрібно згідно зі статутом та за-
твердженим кошторисом. Порядок складання та схвалення кошторису 
належить визначити у статуті Готує кошторис правління об’єднання, а 
затверджують загальні збори.

Доходи ОСББ від оренди складаються з орендної плати та сум 
витрат на утримання будинку та прибудинкової території, які оренда-
рі житлових або нежитлових приміщень відшкодовують об’єднанню. З 
орендної плати сплачують податок на прибуток, а відшкодування екс-
плуатаційних витрат, величину якого окремо вказують у договорі про 
оренду, зараховують одночасно до валового доходу і валових витрат, 
тому такі суми не є об’єктом оподаткування. Суму відшкодування ви-
трат ОСББ визначають виходячи з кошторису витрат, затвердженого 
на загальних зборах, пропорційно до частки орендованого майна (напри-
клад, приміщення в загальній площі будинку), якщо статут ОСББ не 
передбачає інших умов.

У разі провадження основної і підприємницької діяльності облік 
витрат (непідприємницького і підприємницького характеру) об’єднання 
зобов’язане  вести окремо для уникнення помилок при складанні «По-
даткового звіту про використання коштів неприбутковими установами і 
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організаціями», нарахуванні податку на прибуток і визначення необхід-
ності реєструватись платником до бюджету податку на додану вартість. 
Таку вимогу містять пункт 7.20 статті 7 закону «Про оподаткування при-
бутку підприємств» і пункт 3.5 «Порядку складання податкового звіту 
про використання коштів неприбутковими установами й організаціями» 
(перший варіант документу Державна податкова адміністрація України 
затвердила у своєму наказі № 233 від 11 липня 1997 року, а його нову 
редакцію — в наказі № 153 від 3 квітня 2003 року).

Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального 
майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій 
чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються 
ремонтний та резервний фонди об'єднання. Порядок створення спе-
ціальних фондів визначено постановою Кабінету Міністрів України 
«Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку”» № 1521 від 11 жовтня 2002 року, зі змінами.

Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об'єднання у бан-
ківських установах і використовуються виключно за цільовим призна-
ченням.

Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування 
і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати 
встановлюються відповідно до статуту об'єднання.

Статтею 24 закону про ОСББ визначено участь колишнього 
власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті не-
подільного та загального майна житлового комплексу

Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний 
будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та 
фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремон-
ту будинку відповідно до законодавства.

У разі відмови колишнього власника багатоквартирного будинку 
взяти пайову участь в організації та фінансуванні першого після пере-
дачі об'єднанню капітального ремонту об'єднання може звернутися до 
суду з позовом про звернення стягнення на майно такого колишнього 
власника.

Участь колишнього власника у фінансуванні поточних ремонтів 
майна, що перебуває у спільній власності об'єднання, здійснюється за 
договором або за рішенням суду.

У разі, якщо колишніх власників було декілька, їх участь у фінан-

суванні визначається пропорційно часу утримання будинку на балансі 
починаючи з часу будівництва або останнього капітального ремонту.

Невикористання власниками приміщень, що їм належать, або від-
мова від користування неподільним та загальним майном не є підставою 
для звільнення власника від участі в спільних витратах на обслуговуван-
ня і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі.

Порядок сплати за комунальні послуги для членів об’єднання 
регулюється статтею 22 закону про ОСББ. Закон визначає два варіанти 
оплати: за наявності поквартирного обліку та за наявності побудинко-
вого обліку комунальних послуг. 

Перший варіант. Поквартирний облік. Згідно із законом про 
ОСББ, за наявності поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, 
газо-, електропостачання, гарячого водопостачання власники житлових 
і нежитлових приміщень можуть переказувати кошти безпосередньо на 
рахунки підприємств, організацій, які надають ті послуги, за встанов-
леними відповідними тарифами для кожного виду послуг і за порядком, 
встановленим у законодавстві. Отже, діють прямі договори між спо-
живачами та виконавцями комунальних послуг.

Кошти, що сплачують власники приміщень за надані їм комуналь-
ні послуги, можуть також, згідно з укладеними між ОСББ та вико-
навцями послуг (комунальними підприємствами) договорами, над-
ходити на рахунок об’єднання — для накопичення і перерахунку цим 
підприємствам. Відповідні комунальні послуги споживачам надають ко-
мунальні підприємства, а відповідно до договору між комунальним під-
приємством та ОСББ останнє лише збирає платежі із споживачів. 

Другий варіант. Побудинковий облік. Якщо правління ОСББ 
самостійно виконує функції управителя, то відповідно до статті 22 за-
кону про ОСББ, за договором з постачальниками комунальних по-
слуг ОСББ може бути колективним абонентом таких послуг. Тоді 
об’єднання бере на себе повну «колективну» відповідальність за вчасну 
сплату вартості комунальних послуг, що їх фактично спожили всі меш-
канці. Розподіл загальних рахунків між власниками приміщень здійсню-
ють відповідно до законодавства (правил надання комунальних послуг) 
і статуту, зважаючи на величину частки належного майна та кількість 
осіб, які живуть у квартирі, разом з тими особами, які мешкають тимча-
сово, а також з огляду на особливості використання нежитлових примі-
щень. Власники квартир і приміщень, не обладнаних приладами обліку, 
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зобов’язані укласти з управителем договір про споживання та сплату 
за комунальні послуги незалежно від членства в об’єднанні. Відмова від 
укладення договору, від оплати рахунків або несплата рахунків непри-
пустимі. Такі дії порушують права інших співвласників і є підставою 
для звернення до суду про примусове стягнення заборгованості з плати 
за відповідними рахунками. Власники приміщень відповідають за вчасне 
здійснення платежів особисто. 

ОСББ має право на отримання прилеглої до будинку земельної 
ділянки. Відповідно до статті 1 закону про ОСББ, «житловий комп-
лекс — це єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений зе-
мельною ділянкою у встановлених межах, розміщеним на ній жилим 
багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами 
та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комп-
лекс».

Правовий статус земель та принципи їх використання для багато-
квартирних будинків та ОСББ визначено в статті 42 Земельного кодек-
су України. Згідно зі статтею 42 Земельного кодексу, у випадку, якщо 
громадяни приватизували квартири в житловому будинку, відповідну 
земельну ділянку можуть безоплатно передати у власність або надати 
в користування об’єднанню. Порядок використання земельних ділянок, 
на яких розміщено багатоквартирні житлові будинки, а також належні 
до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначають співвлас-
ники. 

Площу та конфігурацію земельних ділянок визначають на під-
ставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної 
землевпорядної документації.

Статтею 28 регулюється порядок ліквідації об'єднання. 
Об'єднання ліквідується у разі:

- фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке 
унеможливлює його відновлення або ремонт;

- відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
- придбання однією особою всіх приміщень у житловому комп-

лексі.
3 листопада 2005 року статтю 28 закону про ОСББ доповнено 

частиною другою, яка регламентує розподіл коштів, що залишаються 
на рахунку ОСББ на момент ліквідації. У разі ліквідації об'єднання 
кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіля-

ються між усіма власниками приміщень пропорційно сукупному розміру 
їх внесків та обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного 
майна, відповідної частки загального майна, а також на інші спільні ви-
трати у багатоквартирному будинку. 

Але чинна редакція Закону України « Про внесення змін до статті 
28 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» не вирішує правову колізію, яка існує сьогодні навколо по-
рядку ліквідації ОСББ. Проблема полягає в тому, що запропонований 
законом порядок розподілу коштів при ліквідації об’єднання, так само, 
як і діючий порядок ліквідації ОСББ, передбачений типовим Статусом 
ОСББ, вступає у протиріччя зі статтею 7.11.11. Закону України « Про 
оподаткування прибутку підприємств», якою передбачено, що у «разі 
ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані ін-
шій неприбутковій організації відповідного типу або зараховані до до-
ходу бюджету».

Саме ця стаття часто є формальним приводом для відмови подат-
ковими органами на місцях в реєстрації об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного будинку як неприбуткової організації. Вирішити пра-
вову колізію можливо шляхом внесення змін в статтю 7.11.11. Закону 
України « Про оподаткування прибутку підприємств». Але це завдання 
для депутатів Верховної ради, а ініціативній групі зі створення ОСББ 
рекомендуємо скористатись варіантом змін до типового статуту, які на-
ведено в цьому збірнику.

Послідовності дій співвласників будинку  
для створення ОСББ

1. Створити ініціативну групу з не менш, ніж трьох власників при-
міщень. 

2. Ініціативна група повинна опанувати теоретичну базу1. 
3. Ініціативна група має з'ясувати технічний стан будинку та пора-

хувати його економічні показники.
4. Ініціативна група розробляє статут ОСББ на основі Типового 

статуту.

1  Створення та діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Прак-
тичний посібник / Інститут місцевого розвитку Авт . М. Кальтагейсер, Н. Лисенко, В. 
Погорєлова, К. Сафіуліна, В. Святоцька, Г. Соколюк.— Київ, 2007.— 288 с.
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5. Ініціативна група складає список власників (співвласників) квар-
тир i нежитлових приміщень згідно з їх правовстановлюючими докумен-
тами на ці приміщення. 

6. Ініціативна група, на підставі отриманих знань i напрацьованих 
документів, проводить роз'яснювальну роботу серед власників примі-
щень, надає можливість ознайомитись з проектом статуту, при необхід-
ності проводить попередні інформаційні збори.

7. Ініціативна група призначає дату, місце проведення установчих 
зборів i повідомляє про це власників приміщень не менш, ніж за 14 днів. 
Також треба запросити повноважного представника органу місцевого 
самоврядування. Повідомити слід під розпис або надіслати рекомендова-
ного листа. 

8. Для проведення зборів необхідно підготувати «Порядок ведення 
зборів», зарезервувати назву ОСББ. Крім того, необхідно мати статут, 
пропозиції щодо кандидатур для обрання до правління та ревізійної ко-
місії, кандидатуру уповноваженого для надання установчих документів 
на державну реєстрацію,.

9. Ініціативна група проводить реєстрацію учасників зборів. Необ-
хідний показник для кворуму - 50% + один голос від загальної кількості 
співвласників (один співвласник – один голос). 

10. Якщо кворуму немає, то призначаються нові збори, але не рані-
ше, ніж через 14 діб.

11. Якщо кворум є, то керівник ініціативної групи відкриває збори, 
пропонує кандидатури голови і секретаря. За кожне питання порядку 
денного голосується окремо, i також рекомендується засвідчити це осо-
бистим підписом на так званому «листі голосування». Для прийняття 
рішення необхідно 2/3 голосів. Кожен учасник зборів має один голос.

12. Новообране Правління готує пакет документів для державної ре-
єстрації. 

13. Уповноважений представник подає документи на реєстрацію.
14. Після отримання свідоцтва про державну реєстрацію керівництво ОСББ 

має виготовити печатку, відкрити рахунок у банку, стати на облік у податковій 
інспекції, пенсійному фонді та фондах соціального страхування.

Зразок протоколу установчих зборів об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку

Протокол №1  
Установчих зборів власників квартир та нежилих приміщень бу-
динку,  розташованого за адресою: 
м. ______, вул. _______________, _____. 

м. _________
«___» __________ 200_ р.  

Загальна чисельність співвласників будинку – ____.
Були присутні: власники квартир та нежилих  
приміщень, всього – _____ осіб з правом голосу (список додається). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про створення об'єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку (надалі – об’єднання) та затвердження його назви. 

2. Затвердження Статуту об'єднання. 
3. Вибори правління та ревізійної комісії. 
4. Про розмір вступного внеску членів об'єднання. 
5. Про надання повноважень представнику Установчих зборів щодо 

державної реєстрації об'єднання. 

Слухали: 
Інформацію керівника ініціативної групи по створенню ОСББ 
________ про роботу, яку провела ініціативна група з підготовки уста-
новчих зборів та пропозицію обрати головою зборів власника кв. № 
____ ______________, секретарем — власника кв. №  ____

Ухвалили:  
Обрати головою зборів власника кв. № ____ ______________, секрета-
рем — власника кв. №  ____ __________________.

Голосування: «за» – _______; «проти» – _______ .
1. Слухали: інформацію представника ініціативної групи ____________ 
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про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за 
адресою: м. _________, вул. ________________, буд. № _____ .
 В обговоренні взяли участь власники квартир _____________________
____________ 

Ухвалили:  
1.1. Створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку по 
вул. ________________, буд. № _____

Голосування: «за» – _______ ; «проти» – _______ .

1.2. Затвердити назву об'єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «_______________».  

Голосування: «за» – _________ ; «проти» – ________ .

2. Слухали: інформацію представника ініціативної групи 
_______________ про підготовлену редакцію проекту Статуту 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «__________».  
В обговоренні взяли участь власники квартир № __________ – 
_______________________., які підтримали запропоновану редакцію 
Статуту об'єднання.  

Ухвалили: 
Затвердити Статут об'єднання співвласників багатоквартирного будин-
ку «____________» в запропонованій редакції. 

Голосування: «за» – _______ ; «проти» – ________ . 

3. Слухали: пропозицію _____________________ про кількісний та 
особистий склад правління об'єднання. 

Ухвалили: 
Обрати правління у кількості _________ осіб, персональ-
но:____________________________ 

Голосування: «за» – _______ ; «проти» – _______ .

4. Слухали: пропозицію про кількісний та особистий склад ревізійної 
комісії об'єднання.

Ухвалили: 
Обрати ревізійну комісію у кількості _______ осіб, персональ-
но:______________________

Голосування: «за» – _______ ; «проти» – _______ . 

5. Слухали: пропозицію _________________. про встановлення вступ-
ного внеску у розмірі _________ грн. для покриття витрат, пов'язаних 
з виготовленням печатки, штампу та інших витрат на реєстрацію 
об'єднання. 

Ухвалили: 
Встановити розмір вступного внеску в сумі ______ грн. 

Голосування: «за» – ________ ; «проти» – _____ .

6. Слухали: пропозицію ________________. надати повноваження пред-
ставнику Установчих зборів _______________ підготувати, підписати 
та подати необхідні документи для державної реєстрації об'єднання. 

Ухвалили: 
Уповноважити __________________ підготувати, підписати та подати 
всі необхідні документи для державної реєстрації об'єднання. 

Голосування: «за» – _______ ; «проти» – _____ . 

Голова зборів _______________ / _________________________ /  

Секретар зборів ________________ / ____________________________ /  
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Порядок проведення зборів, на яких прийматиметься 
рішення про внесення змін до статуту

Відповідно до ст.10 ЗУ «Про об'єднання співвласників…», загальні 
збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання. 
Тому там, де зараз є застарілі статути, збори все одно слід проводити 
згідно з вимогами цих статутів. Єдиний виняток – норми, які прямо су-
перечать новому закону, якщо такі збереглися в статуті.

Щодо подальшої реєстрації змін, то об'єднання повинне керувати-
ся загальними правилами закону «Про державну реєстрацію…» (за ви-
нятком сплати реєстраційного збору). Але місцева специфіка і практика 
завжди вносять свої корективи. Навіть в одному місті Києві держреє-
стратори в різних районах мають різні думки з одного й того ж питан-
ня.

1. Збори скликаються в порядку, визначеному статутом.
2. Збори є правомочними, якщо на них будуть присутні більше 

половини членів об'єднання (звертаю увагу – тут прив'язки до площі 
квартир чи кількості голосів немає, мова йде саме про кількість осіб). – 
ст.10 ЗУ «Про об'єднання співвласників…»

3. За рішення про внесення змін до статуту повинні проголосувати 
більшістю в не менш як ¾ голосів (тут вже виходимо з поняття «голо-
су» – хто скількома голосами наділений – якщо статут передбачає, що 
кількість голосів залежить від площі квартир). – ч. 2 ст. 98 Цивільного 
Кодексу України.

4. Під час зборів ведеться протокол, який оформлюється і підпи-
сується відповідно до вимог статуту.

5. Змінений статут найкраще викласти в новій редакції – це значно 
спростить роботу з ним у подальшому (до того ж, порівняно з типовим 
статутом ми внесли стільки змін, що навіть просто їх викладення окре-
мим додатком буде ненабагато меншим за статут в новій редакції).

Зауважу, що нотаріуси при посвідченні підписів на статутах бе-
руть плату не за кількість сторінок, а за кількість підписів. Кількість 
сторінок впливає тільки на вартість нотаріально посвідчених копій. 
Тому і з точки зору грошей (на майбутнє) краще викладати статут у 
новій редакції – вона завжди має менше сторінок аніж старий статут з 
додатками-змінами.

6. Статут підписується в присутності нотаріуса уповноваженою 
на те особою об'єднання (головою зборів).

7. Державному реєстратору подаються:
- реєстраційна картка за формою №3 (підписана уповноваженою 

особою об'єднання – головою правління; варто, щоб збори додатко-
во уповноважили його вчинити всі необхідні дії з держреєстрації змін) 
– кількість примірників залежить від місцевих умов, але за законом – 
один;

- протокол загальних зборів (оригінал або нотаріально посвідчена 
копія) – один;

- чинний статут (оригінал);
- статут в новій редакції або зміни до статуту, викладені окремим 

додатком до нього – два оригінали, де підпис посвідчено нотаріусом 
Є всі підстави збір за реєстрацію змін (51 грн.) не платити.
8. Кількість необхідних нотаріально завірених копій статуту в новій ре-

дакції залежить від місцевих умов, але точно їх необхідно буде надати до ДПІ, де 
на обліку знаходиться об'єднання, і банкам, де об'єднання має рахунки – отже, 
принаймні 2.
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Зразок протоколу загальних зборів об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку

Протокол № __
Загальних зборів членів Об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку
«________________________________»

м. ___________
«___» __________ 2007 року

Присутні: [члени Об'єднання]
1. ________________________________________________________
___________________,
2. ________________________________________________________
___________________,
__________________________________________________________
___________________.

Порядок денний:
1. Обрання Голови і секретаря Зборів, голови і членів Лічильної 

комісії.
2. Викладення статуту Об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «______________________» у новій редакції.
3. Надання доручень на проведення дій з забезпечення державної 

реєстрації змін до статуту Об'єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «______________________» у новій редакції.

1. Слухали: Пропозиції щодо обрання Голови і секретаря Загальних 
зборів членів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
«______________________»  (далі – Об'єднання), голови і членів 
Лічильної комісії.
Вирішили:
- Обрати Головою Зборів ____________________________________ 
- Обрати секретарем Зборів __________________________________ 
Голосували: «за» – одноголосно (100% голосів)

- Обрати головою Лічильної комісії ___________________________
_________________, а її членами _____________________________
__________________________________________ 
Голосували: «за» – одноголосно (100% голосів)

2. Слухали: Про викладення статуту Об'єднання у новій редакції.
Виступив:
________________________________  – запропонував, з огляду 
на зміни в чинному законодавстві та потреби подальшої роботи 
Об'єднання, викласти Статут Об'єднання у новій редакції; ознайомив 
збори з новою редакцією Статуту Об'єднання. Запропонував затвер-
дити Статут Об'єднання у новій редакції.
Вирішили: 
Затвердити Статут Об'єднання у новій редакції, запропонованій 
_____________________________.
Голосували: «за» – одноголосно (100% голосів).

3. Слухали: Про надання доручень на проведення дій з забезпечення 
державної реєстрації змін до статуту Об'єднання у новій редакції.
Вирішили: 
Доручити голові правління Об'єднання _______________________ 
до «__» _________ 2007 року забезпечити проведення державної 
реєстрації змін до статуту Об'єднання (статуту Об'єднання в новій 
редакції).
Голосували: «за» – одноголосно (100% голосів) 

ПІДПИСИ:
Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:
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Листок голосування (зразок)

Листки голосування слід використовувати поруч із протоколом загальних збо-
рах. У разі виникнення спорів такі листки правлять за доказ особистої присутності на 
зборах та голосування конкретного члена ОСББ. В горішній частині листка голосуван-
ня вміщено питання, що його розглядають збори, та резолюцію щодо нього, винесену 
на голосування. Під ними наведено список членів ОСББ з місцем для позначки «за», 
«проти» чи «утримався» та особистого підпису. Такі листки потрібно виготовити окре-
мо щодо кожного питання. Втім, оскільки завдання листків голосування — забезпечити 
доказову базу, то можна їх готувати лише щодо найважливіших питань.

[дату проведення зборів, зміст питання і резолюції повторювати  
на кожній сторінці]

Загальні збори членів ОСББ “__________________”
«____» ____________ 200__ року

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ
____________________________________________________

(зазначити зміст питання, яке розглядалося, в точній відповідності із 
порядком денним і протоколом загальних зборів)

____________________________________________________
(зазначити зміст резолюції, яка ставилася на голосування, в точній від-

повідності із протоколом загальних зборів)

№
квар-тири

Прізвище,
ім’я та по батькові 

Результати 
голосування Підпис Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

ТИПОВИЙ СТАТУТ об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку

Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку затвердже-
но Наказом  Державного комітету України з питань житлово-комунального господар-
ства № 141 від 27 серпня 2003 року. Однак на сьогоднішній день низка його положень є 
застарілою, не відповідає практичним потребам ОСББ або не узгоджується із вимогами 
податкового законодавства. Тому існуючі ОСББ змушені вносити зміни до своїх ста-
тутів, розроблених на основі зазначеного типового. Нижче наведено текст зазначеного 
типового статуту. У виділених сірим фоном вставках наведено альтернативні редакції 
окремих положень статуту або доповнення до тексту типового статуту, сформульовані 
з урахуванням практичних потреб ОСББ.

ТИПОВИЙ СТАТУТ 
 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

1. Загальні положення, назва та місцезнаходження об'єднання 

1.1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - 
об'єднання, ОСББ) «__________________» (назва об'єднання) створено 
власниками  квартир та/або приміщень багатоквартирного будинку N _____ 
(далі - житловий комплекс) на вулиці ___________________(назва вулиці)  
в місті _____________ (назва міста) відповідно до Закону України «Про 
об'єднання  співвласників багатоквартирного будинку» або шляхом реор-
ганізації житлово-будівельного кооперативу «__________________»(на-
зва кооперативу), створення  якого затверджено рішенням відповідного 
органу місцевого самоврядування _____________________________
______________________ (назва органу місцевого самоврядування) 

м. _______________  (назва міста)від «___» _________ 20__ року  
N _____, і є його правонаступником. 
Місцезнаходження об'єднання: Україна,_________ (адреса об'єднання)
Назва об'єднання: 
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «___________».

1.2. Діяльність об'єднання регулюється Законом України «Про 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Цивільним, Жит-
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ловим, Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Статутом.

1.3. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень 
зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та Ста-
туту об'єднання, який розробляється на підставі цього Типового статуту 
і затверджується рішенням установчих зборів членів об'єднання.

 
1.4. Об'єднання є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва 

про державну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в банків-
ських установах, печатку з власним найменуванням та інші необхідні 
реквізити.

1.5. Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для за-
безпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання дого-
ворів з фізичними чи юридичними особами.

1.6. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті 
одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.

1.7. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і 
майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та 
обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об'єднання не несе 
відповідальності за зобов'язання його членів, як і члени не несуть відпо-
відальності за зобов'язаннями об'єднання.

1.8. Майно об'єднання утворюється з:
- майна, переданого йому членами об'єднання у власність;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2. Мета створення, завдання та  предмет діяльності об'єднання

2.1. Метою створення об'єднання є забезпечення захисту прав 
його членів, відповідно до пункту 11.1 цього Типового статуту, та 
дотримання ними обов'язків щодо належного утримання та використан-
ня неподільного і загального майна житлового комплексу, забезпечення 

своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбаче-
них законодавством та статутними документами.

2.2. Завданням та предметом діяльності об'єднання є:
- належне утримання будинку та прибудинкової території;
- забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на во-

лодіння та користування спільним майном членів об'єднання;
- забезпечення сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-

комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими ці-
нами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю 
об'єднання;

- здійснення господарської діяльності для забезпечення власних 
потреб.

2.3. Об'єднання має право, відповідно до законодавства та Стату-
ту, шляхом скликання загальних зборів:

- створювати органи управління та визначати умови їх діяльності 
та оплати;

- приймати рішення щодо надходження та витрати коштів 
об'єднання;

- визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподіль-
ного і загального майна відповідно до Статуту;

- встановлювати розміри платежів і внесків членів об'єднання, а 
також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

- виключати зі свого складу членів об'єднання, які не виконують 
своїх обов'язків;

- брати на баланс майно об'єднання;
- для виконання статутних завдань здійснювати необхідну госпо-

дарську діяльність у порядку, визначеному законом.

2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених ста-
тутом:

Альтернативна редакція:
2.4. Об'єднання має право, відповідно до законодавства та цього Статуту, 

доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом:
- визначати підрядника, укладати договори про управління та екс-

плуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або 
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юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
- здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та плате-

жів;
- ініціювати скликання загальних зборів;
- захищати права, представляти законні інтереси власників в орга-

нах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, на підприєм-
ствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

- за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, 
які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому 
комплексі для потреб органів управління об'єднання.

2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх 
обов'язків об'єднання має право:

- робити членам об'єднання попередження про порушення ними 
статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

- вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та за-
гальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які користу-
ються його власністю;

- вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установ-
лених Законом та Статутом об'єднання платежів, зборів і внесків від 
власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного 
фондів;

- звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно 
власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, 
своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодав-
ством та Статутом об'єднання платежі і внески, а також відрахування до 
резервного і ремонтного фондів;

- виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою від-
повідальністю.

2.6. Об'єднання зобов'язане:
- забезпечувати належний санітарний, протипожежний і тех-

нічний стан неподільного та загального майна, що належить членам 
об'єднання;

- звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання 
за рік;

- забезпечувати виконання вимог Статуту об'єднання;

- виконувати свої договірні зобов'язання;
- забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання, асо-

ціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і роз-
порядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, 
асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального 
майна;

- у випадках, передбачених законодавством, Статутом об'єднання, 
- представляти інтереси членів об'єднання, відповідно до наданих повно-
важень у відносинах з третіми особами.

3. Майно об'єднання

3.1. Майно об'єднання складається з неподільного та загального 
майна:

- неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, 
яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних 
елементів будинку, технічного обладнання, що забезпечують належне 
функціонування житлового будинку. Неподільне майно перебуває у 
спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку. 
Неподільне майно не підлягає відчуженню;

- загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового 
комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на 
умовах, визначених цим статутом (кладові, гаражі, в тому числі підзем-
ні, майстерні тощо).

 3.2. Перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власнос-
ті (неподільне майно), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього 
майна

3.2.1. До неподільного майна належить:
- частина допоміжних приміщень, конструктивних елементів, тех-

нічного обладнання будинку, які не можуть бути поділені між власника-
ми приміщень будинку та без яких не може бути належного утримання 
будинку і прибудинкової території;

- конструктивні елементи будинку - частини споруди, які забезпе-
чують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фунда-
мент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструк-



Збірник матеріалів з питань створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

48 49

Збірник матеріалів з питань створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

ції даху, покрівля, в’їзна група тощо);
- технічне обладнання будинку - інженерні комунікації та техніч-

ні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови та безпечну 
експлуатацію квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, 
електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипо-
жежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, ліф-
ти, центральні розподільчі щити електропостачання, а також елементи 
благоустрою прибудинкової території).

3.2.2. Члени об'єднання приймають рішення щодо управління не-
подільним майном будинку. Частка в загальному обсязі обов'язкових 
платежів на утримання і ремонт неподільного майна будинку встанов-
люється пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових при-
міщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

3.2.3. Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у 
спільній власності, зобов'язаний відшкодувати їх у повному обсязі. 

3.3. Перелік майна, яке перебуває у спільній частковій власності 
(загальне майно), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього май-
на

3.3.1. Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлово-
го комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням 
на умовах, визначених у цьому статуті (кладові, гаражі, в тому числі 
підземні, майстерні тощо).

3.3.2. Неподільне майно - неподільна частина житлового комплек-
су, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних 
елементів та технічного обладнання будинку, що забезпечують належне 
функціонування житлового будинку.

3.3.3. Члени об'єднання приймають рішення щодо управління за-
гальним майном та зобов'язані брати участь в його утриманні.

3.3.4. Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утри-
мання і ремонт загального майна встановлюється пропорційно до за-
гальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у 

власності фізичних або юридичних осіб.
Доповнення:
3.4. Неподільне та загальне майно Об'єднання не підлягає відчуженню і не 

може передаватися в заставу. 
3.5. Об'єднання, його органи не вправі приймати рішення щодо відчуження 

чи передачі в заставу майна, належного власникам квартир та приміщень в 
будинку.

3.6. Об'єднання може передавати в заставу належне Об'єднанню як 
юридичній особі майно, в тому числі належні Об'єднанню права вимоги до 
членів Об'єднання та інших осіб за платежами, внесками, відрахуваннями, 
які повинні сплачуватися ними на користь Об'єднання. Рішення про передачу 
майна Об'єднання (в тому числі права вимоги) в заставу приймають загальні 
збори Об'єднання.

4. Статутні органи об'єднання, їх повноваження  та порядок фор-
мування

4.1. Органами управління об'єднання є загальні збори його членів, 
правління та ревізійна комісія об'єднання.

4.2. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами 
цього статуту та чинного законодавства.

4.4. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше по-
ловини членів об'єднання.

4.5. До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання 
належить:

1) затвердження Статуту об'єднання, внесення змін до нього;
2) обрання членів правління об'єднання;
3) питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній 

власності членів об'єднання;
4) затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
5) визначення розмірів внесків та платежів членів об'єднання;
6) прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку або 

про зведення господарських споруд;
7) визначення розміру матеріального або іншого заохочення чле-
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нів об'єднання і правління;
8) встановлення обмежень на користування об'єктами, які пере-

бувають у спільній власності членів об'єднання;
9) прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебува-

ють у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним осо-
бам;

10) прийняття рішень про взаємодію з громадськими організація-
ми.

4.6. До компетенції правління об'єднання належить:
1) підготовка кошторису, балансу та річного звіту об'єднання;
2) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання 

внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості 
згідно з чинним законодавством;

3) розпорядження коштами об'єднання відповідно до затверджено-
го загальними зборами об'єднання кошторису;

4) укладання договорів із суб'єктами підприємництва, які викону-
ють роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та 
інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

5) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про 
діяльність об'єднання;

6) скликання та організація проведення загальних зборів членів 
об'єднання, або зборів представників, у тому числі які можуть бути об-
рані від об'єднання за рішенням загальних зборів.

4.7. Правління об'єднання зі свого складу обирає голову правління 
і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень за-
гальних зборів членів об'єднання та рішень правління, діє без доручення 
від імені об'єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоря-
джається коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису.

Альтернативна редакція:
4.7. Правління об'єднання зі свого складу обирає голову правління і його 

заступника. Голова правління головує на загальних зборах членів Об'єднання 
(якщо збори не доручать головування іншій особі) і засіданнях правління, 
забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління, діє без 
доручення від імені Об'єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, 
розпоряджається коштами Об'єднання відповідно до затвердженого 
кошторису.

4.8. У відсутності голови правління його обов'язки виконує за-
ступник.

4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз у три 
місяці і скликається головою. Рішення правління об'єднання приймаєть-
ся 2/3 голосів від загальної чисельності членів правління.

4.10. Правління об'єднання на договірній основі може найняти на 
роботу управителя - юридичну особу, яка частково здійснюватиме функ-
ції з управління неподільним та загальним майном житлового комплексу 
за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну 
експлуатацію.

4.11. Для здійснення контролю за фінансово-господарською ді-
яльністю правління об'єднання, на загальних зборах обирається з числа 
його членів ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про за-
лучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний 
склад затверджуються загальними зборами. Рішення загальних зборів 
членів об'єднання про затвердження річного звіту, кошторису видатків і 
надходжень розмірів внесків та платежів членів об'єднання приймають-
ся з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора) або аудитора.

4.12. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана ініціювати позачер-
гове скликання загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам 
об'єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами.

4.13. Керівництво поточною діяльністю об'єднання здійснює його 
правління. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяль-
ності об'єднання за винятком тих, які належать до виключної компетен-
ції загальних зборів. Правління є виконавчим органом об'єднання і під-
звітне загальним зборам.

4.14. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількіс-
ний склад та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

  
5. Порядок скликання та проведення загальних зборів.  Періодич-
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ність проведення зборів.  Порядок голосування на зборах та прийняття 
рішень на них.  Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфіко-
вана  більшість голосів

5.1. Чергові загальні збори членів об'єднання скликаються прав-
лінням не рідше ніж 1 раз на рік, як правило по закінченні календарно-
го року для розгляду наслідків діяльності об'єднання. Позачергові за-
гальні збори членів об'єднання можуть бути скликані за вимогою членів 
об'єднання, які мають більше 20 відсотків голосів від їх загальної кіль-
кості або за вимогою ревізійної комісії (ревізора) об'єднання.

5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів членів 
об'єднання надсилається в письмовій формі і вручається кожному члену 
об'єднання під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомен-
дованим листом) на вказану адресу. Повідомлення надсилаються не піз-
ніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів. У повідомленні 
про проведення загальних зборів зазначається порядок денний, дата та 
місце їх проведення.

Альтернативна редакція:
5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів членів Об'єднання 

надсилається в письмовій формі і вручається кожному члену Об'єднання 
під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) 
на вказану адресу. За рішенням правління Об'єднання, замість вручення 
таких повідомлень кожному члену під розписку чи надсилання поштовим 
відправленням допускається повідомлення про проведення загальних зборів 
шляхом розміщення відповідного оголошення в місцях, у яких забезпечується 
ознайомлення з ним членів Об'єднання (на дошках оголошень біля входу в 
будинок тощо).  Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 календарних  
днів до дати проведення загальних зборів, а щодо позачергових загальних 
зборів – не пізніше ніж за 4 дні. У повідомленні про проведення загальних зборів 
зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.

 5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше 50 
(п’ятдесяти) відсотків членів об'єднання. Рішення загальних зборів при-
ймаються 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів об'єднання, 
які присутні на загальних зборах.

Альтернативна редакція:
5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше 

50 (п'ятдесяти) відсотків членів Об'єднання. Рішення загальних 
зборів приймаються 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів 

Об'єднання, які присутні на загальних зборах. Кожен член Об'єднання 
при голосуванні на загальних зборах має один голос, незалежно від 
площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його 
власності.

5.4. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів 
Правління визначає нову дату і час їх проведення, про що члени об'єднання 
повідомляються додатково. Нові збори призначаються не раніше 14 
днів і не пізніше 30 днів з моменту зборів, що не відбулися, і є чинними, 
якщо на них присутні не менше 30 відсотків членів об'єднання. На таких 
зборах рішення приймаються 3/4 голосів присутніх членів об'єднання. 

5.5. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами 
кваліфікованою більшістю голосів (3/4 голосів присутніх на зборах чле-
нів об'єднання):

- рішення про форму управління житловим комплексом;
- затвердження кошторису об'єднання, балансу та річного звіту;
- визначення розміру внесків та платежів членів об'єднання;
- проведення капітального ремонту будинку, реконструкції або 

його відновлення після руйнування, зведення господарських споруд;
- внесення змін і доповнень до Статуту об'єднання;
- реорганізація об'єднання;
- визначення обмежень на використання об'єктів, які перебувають 

у спільній власності членів об'єднання, та передачу їх у користування 
фізичним і юридичним особам;

- ліквідація об'єднання у випадку фізичного знищення або руйну-
вання будинку, яке унеможливлює його відновлення.

 5.6. Рішення членів об'єднання може бути прийнято шляхом їх 
письмового опитування. Порядок проведення письмового опитування 
затверджується загальними зборами.

Альтернативна редакція:
5.6. Рішення членів Об'єднання може бути прийнято шляхом їх письмового 

опитування, яке має силу рішення загальних зборів членів Об'єднання. Якщо 
інший порядок проведення письмового опитування не було затверджено 
загальними зборами, то воно проводиться в такому порядку:

5.6.1. правління Об'єднання розсилає рекомендованими листами або передає 
шляхом поквартирного обходу членам Об'єднання складений у вигляді анкети 
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або листка голосування перелік питань, на які пропонується дати відповідь, та 
(або) відповідних проектів рішень, і повідомляє строк для надання відповіді;

5.6.2. член Об'єднання, одержавши такий перелік, щодо кожного питання 
чи проекту рішення зазначає «за», «проти» або «утримуюсь» та ставить 
власноручний підпис, зазначивши своє прізвище, ім'я та по батькові, і пересилає 
його правлінню Об'єднання рекомендованим листом або передає особисто 
голові правління чи іншій особі, яка здійснює поквартирний обхід;

5.6.3. не раніше наступного дня по завершенні відведеного правлінням 
строку для надання відповідей і не пізніше трьох календарних днів по 
завершенні такого строку правління Об'єднання проводить своє засідання, на 
якому розглядає результати проведеного опитування;

5.6.4. якщо надійшли відповіді більш як від 50 (п'ятдесяти) відсотків 
членів Об'єднання, опитування вважається таким, що відбулося, і правлінням 
проводиться подальший підрахунок голосів; в іншому разі правління вирішує 
питання про проведення повторного опитування або про скликання загальних 
зборів;

5.6.5. за кожним питанням чи проектом рішення, що виносилось на 
письмове опитування, правлінням підраховується кількість голосів «за», 
«проти» та тих, хто утримався; рішення вважається прийнятим, якщо 
за нього віддано не менш як 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів 
Об'єднання, які надали свої відповіді, а рішення з питань, зазначених у пункті 
5.5. цього Статуту – якщо за них віддано не менш як 3/4 голосів від загальної 
кількості голосів членів Об'єднання, які надали свої відповіді;

5.6.6. про визначення результатів опитування правлінням складається 
протокол, який підписується головою правління та іншими членами 
правління, що були присутні на засіданні, і підлягає постійному зберіганню; 
копії зазначеного протоколу оприлюднюються шляхом розміщення для 
ознайомлення на дошках оголошень, а також за рішенням правління можуть 
надаватися членам Об'єднання під розписку, або розсилатися поштою 
(рекомендованим листом).

5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються голо-
вою правління та секретарем загальних зборів і підлягають постійному 
зберіганню.

Альтернативна редакція:
5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються головою 

правління та секретарем загальних зборів і підлягають постійному зберіганню. 
В разі, якщо підрахунок голосів вівся лічильною комісією, протокол також 
підписують члени лічильної комісії. Загальні збори можуть прийняти рішення 
про підписання протоколу всіма членами Об'єднання, які брали участь в 
роботі зборів; підписання членом Об'єднання протоколу загальних зборів є 
підтвердженням ознайомлення його з рішеннями, зафіксованими у такому 
протоколі.

5.8. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для 

всіх членів об'єднання.

5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється. За рішенням збо-
рів воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направ-
лене поштою (рекомендованим листом).

Альтернативна редакція:
5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення для 

ознайомлення на дошках оголошень. За рішенням зборів воно може бути надане 
членам Об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим 
листом). Тим членам, що відмовляються розписатися в ознайомленні з 
прийнятими рішеннями, рішення надсилаються поштою (рекомендованим 
листом).

В разі, якщо член Об'єднання поставив свій підпис під протоколом, у якому 
зафіксовано відповідне рішення, надання йому цього рішення під розписку чи 
повідомлення його рекомендованим листом є необов'язковим.

5.10. Рішення загальних зборів про проведення реконструкції бу-
динку, в тому числі надбудови чи добудови, вважається прийнятим за 
умови наявності згоди всіх власників приміщень. Якщо власник жит-
лового приміщення відмовляється відселитися чи власник нежитлово-
го приміщення відмовляється тимчасово залишити його для проведення 
реконструкції будинку, спір може бути вирішено в судовому порядку. 
Рішення про проведення ремонту будинку приймається, виходячи з тех-
нічного стану елементів будинку.

Пункт 5.10 рекомендується вилучити

6. Джерела фінансування об'єднання, порядок використання  май-
на та коштів об'єднання

 6.1. Кошти об'єднання містяться на рахунках у банківських уста-
новах і використовуються виключно за їх призначенням.

 6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється від-
повідно до статуту та затвердженого кошторису.

Альтернативна редакція:
6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно 

до цього Статуту, рішень загальних зборів членів Об'єднання та затвердже-
ного кошторису.

6.3. Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами 



Збірник матеріалів з питань створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

56 57

Збірник матеріалів з питань створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.

6.4. Кошти об'єднання складаються з:
- залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
- статутних внесків і обов'язкових платежів членів об'єднання;
- коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допо-

міжних приміщень;
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компен-

сацій за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо 
оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі 
обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загально-
го майна у разі укладення відповідного договору між власником примі-
щення та об'єднанням;

- доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань 
об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновника-
ми яких є об'єднання;

- добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізич-
них і юридичних осіб.

7. Порядок прийняття кошторису, створеня та використання фон-
дів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних 
витрат 

7.1. Правління об'єднання складає щорічний кошторис надходжень 
і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри платежів кож-
ного члена об'єднання. Кошторис об'єднання складається до 25 грудня 
поточного року з подальшим затвердженням на чергових загальних збо-
рах членів об'єднання.

 7.2. Перший фінансовий рік об'єднання починається з дати його 
державної реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки 
відповідають календарним.

 7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:
 а) поточні витрати;
 б) витрати на оплату комунальних та інших послуг;
в) витрати та накопичення на ремонт будинку;

г) інші витрати.

7.4. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загально-
го майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті ава-
рій чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються 
ремонтний та резервний фонди об'єднання. Кошти цих фондів акуму-
люються на рахунку об'єднання у банківських установах і використову-
ються виключно за цільовим призначенням.

Доповнення:
За рішенням членів Об'єднання, прийнятим в установленому порядку 

на загальних зборах членів Об'єднання або шляхом письмового опитування 
членів Об'єднання, в межах ремонтного фонду кошти можуть розподілятися 
за різними напрямками (видами) та об'єктами ремонту і відповідно до цих 
напрямків (видів) і об'єктів акумулюватися на окремих банківських рахунках. 
Витрачання коштів з таких рахунків здійснюється тільки на потреби 
відповідного напрямку (виду) чи об'єкту ремонту.

7.5. Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування 
і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати 
встановлюються відповідно до Статуту об'єднання.

Альтернативна редакція:
7.5. Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і 

ремонт неподільного та загального майна, а також порядок і строки їх 
сплати встановлюються рішеннями членів Об'єднання, прийнятими в 
установленому порядку на загальних зборах членів Об'єднання або шляхом 
письмового опитування членів Об'єднання. Розміри обов'язкових платежів 
(внесків, відрахувань) членів Об'єднання на утримання, обслуговування, 
ремонт, реконструкцію неподільного та загального майна встановлюються з 
урахуванням розміру площі квартир та (або) приміщень, що їм належать.

7.6. За рішенням загальних зборів об'єднання можуть створюва-
тися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що перед-
бачені статутом. Кошти цих фондів акумулюються на банківських ра-
хунках об'єднання. 

8. Порядок та умови укладення договорів між об'єднанням  та 
кожним власником квартири, приміщення

8.1. У разі прийняття на власний баланс об'єднання всього житло-
вого комплексу та вибору форми управління неподільним та загальним 
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майном через статутні органи об'єднання між об'єднанням та кожним 
власником житлового чи нежитлового приміщення, укладається договір 
на основі Типового договору, затвердженого спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства. Договір повинен містити істотні умови, визначені законо-
давством.

8.2. У разі відмови власника приміщення укладати договір або 
сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного 
майна та відповідної частки загального майна об'єднання має право звер-
нутися до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому поряд-
ку.

Право на звернення до суду виникає в об'єднання через шістдесят 
днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.

 9. Перелік питань, які можуть  вирішуватись зборами представників 

9.1. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представ-
ники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження 
щодо оперативного розв'язання нагальних питань шляхом скликання 
зборів представників.

9.2. Збори представників представляють інтереси членів об'єднання 
в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролюють і регулю-
ють діяльність правління.

9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження затвер-
джуються загальними зборами.

9.4. Представники об'єднання не можуть бути членами виконавчо-
го органу та ревізійної комісії.

Альтернативна редакція: 
9.4. Представники Об'єднання не можуть бути членами виконавчого 

органу (правління) та ревізійної комісії.

9.5. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представ-
ників:

1) прийняття рішень щодо виконання та дотримання об'єднанням 

рішень загальних зборів членів об'єднання, дотримання вимог статуту та 
чинного законодавства;

2) прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі правління 
об'єднання;

3) тимчасове обрання нових членів правління об'єднання чи реві-
зійної комісії (ревізора), які вибули з членів об'єднання у зв'язку з про-
дажем власності в будинку чи не можуть виконувати свої обов'язки з 
інших підстав;

4) вирішення всіх питань щодо діяльності об'єднання, з приводу 
яких звернулося до зборів представників правління об'єднання, власники 
квартир та інших приміщень будинку, крім питань, віднесених цим Ста-
тутом до виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання та 
до компетенції правління і ревізійної комісії.

10. Порядок прийняття у члени об'єднання  та виключення з ньо-
го 

10.1. Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, 
яка є власником квартири (квартир) або нежитлового приміщення (при-
міщень) у житловому комплексі. Наймачі та орендарі приміщень не мо-
жуть бути членами об'єднання.

10.2. Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися од-
ночасно зі створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а 
також індивідуально на основі письмової заяви власника житлового чи 
нежитлового приміщення, за згодою об'єднання, у будь-який момент піс-
ля його створення.

10.3. Членство в об'єднанні розпочинається на підставі подання 
письмової заяви власника житлового чи нежитлового приміщення. По-
рядок прийняття до об'єднання визначається загальними зборами.

10.4. Членство в об'єднанні припиняється після подання про 
це письмової заяви власником житлового чи нежитлового при-
міщення або з інших підстав відповідно до Статуту об'єднання. 

10.5. Власники житлових чи нежитлових приміщень, розташова-
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них у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання, 
та орендарі можуть укладати з об'єднанням договір про участь у витра-
тах на утримання будинку та прибудинкової території та надання послуг. 

10.6. Членство в об'єднанні припиняється з часу втрати членом 
об'єднання права власності на квартиру, житлове чи нежитлове приміщення 
у зв'язку з відчуженням квартири, житлового або нежитлового приміщен-
ня або з інших підстав, передбачених чинним законодавством, реорганіза-
ції або ліквідації об'єднання, виключення з членів за рішенням об'єднання. 

10.7. Якщо частина квартир чи нежитлових приміщень бу-
динку перебувають у державній чи комунальній власності або пе-
ребувають у власності юридичних осіб, то ці власники визна-
чають уповноважену особу, яка буде представляти їх інтереси в 
діяльності об'єднання. Письмова копія такого рішення з визначеним 
терміном повноважень цієї особи зберігається у справах об'єднання. 

11. Права і обов'язки членів об'єднання

11.1. Член об'єднання має право:
- брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному 

Законом «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» і 
Статутом об'єднання;

- обирати та бути обраним до складу статутних органів б'єднання;
- ознайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них ви-

писки;
- одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність 

об'єднання;
- вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання 

членами об'єднання правил добросусідства;
- вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
- вимагати від Правління об'єднання ознайомлення з усіма фінан-

совими звітами.

11.2. Порядок здійснення прав власників визначається законодав-
ством. Здійснення прав власника не може порушувати права інших влас-
ників. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою 

сторін або в судовому порядку.

11.3. Член об'єднання зобов'язаний:
- виконувати вимоги Статуту об'єднання;
- виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їх по-

вноважень;
- використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися 

правил користування ними;
- забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні 

їх ремонту;
- забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного за-

конодавства при ремонті чи реконструкції приміщень або їх частин, не 
допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;

- додержуватися Правил користування приміщеннями житлових 
будинків і прибудинковими територіями, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572 «Про механізм впро-
вадження Закону України «Про приватизацію державного житлового 
фонду»;

Слова «затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 
08.10.92 N 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватиза-
цію державного житлового фонду» рекомендується виключити.

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
- відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, 

завдані майну інших власників особисто або іншою особою, що займає 
чи використовує приміщення на законних підставах або з відома влас-
ника;

- виконувати згідно з укладеним з об'єднанням договором власні 
договірні зобов'язання перед об'єднанням;

- запобігати псуванню неподільного та загального майна, інфор-
мувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу 
технічного обладнання;

- додержуватись чистоти в місцях загального користування та 
тиші в нічний час (з 23 до 7 години).

12. Відповідальність за порушення Статуту та рішень  статутних 
органів
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12.1. Члени об'єднання за порушення Статуту та законних рішень 
статутних органів несуть відповідальність згідно з чинним законодав-
ством.

12.2. Рішенням загальних зборів членів об'єднання може ініціюва-
тися звернення до суду щодо встановлення матеріального відшкодування 
збитків, завданих об'єднанню його членами, спричинених порушеннями 
Статуту та рішень статутних органів.

12.3. У разі систематичного невиконання положень Статуту та 
рішень статутних органів член об'єднання може бути виключений з 
об'єднання за рішенням загальних зборів.

13. Порядок внесення змін до Статуту

13.1. Зміни до Статуту об'єднання вносяться за рішенням загаль-
них зборів та приймаються 2/3 голосів членів об'єднання за умови, що на 
них присутні більше 50% власників, які беруть участь у зборах.

13.2. Зміни до Статуту об'єднання реєструються у встановлено-
му законодавством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації 
уповноваженими органами державної реєстрації.

14. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації  (злиття, поділу) 
об'єднання і  вирішення майнових питань, пов'язаних з цим

14.1. Об'єднання ліквідується у разі:
- фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке 

унеможливлює його відновлення або ремонт;
- відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
- придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі. 

14.2. Ліквідація об'єднання здійснюється призначеною загальними 
зборами членів об'єднання ліквідаційною комісією, а у випадках припи-
нення діяльності об'єднання за рішенням господарського суду - ліквіда-
тором, що призначається цим судом.

З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї пере-

ходять повноваження з управління справами об'єднання. Ліквідаційна 
комісія (ліквідатор) публікує інформацію про ліквідацію об'єднання з 
зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює 
наявне майно об'єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та роз-
раховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його за-
гальним зборам членів об'єднання або суду, що призначив ліквідатора. 

14.3. Після завершення ліквідації об'єднання, майно та кошти роз-
поділяються між його членами після закінчення ліквідаційної процеду-
ри, порядок проведення якої встановлюється законодавством України. 
Майно, передане об'єднанню у користування, повертається власникам у 
натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості об'єднання 
його грошові кошти та майно не підлягають розподілу між членами 
об'єднання до розв'язання цього спору або оскарження кредиторами від-
повідних гарантій.

Альтернативна редакція:
14.3. Після завершення ліквідації Об'єднання, його активи передаються ін-

шій неприбутковій організації відповідного виду після закінчення ліквідаційної 
процедури, порядок проведення якої встановлюється законодавством Украї-
ни. Майно, передане Об'єднанню у користування, повертається власникам у 
натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Об'єднання його 
грошові кошти та майно не підлягають передачі іншим особам до розв'язання 
цього спору або оскарження кредиторами відповідних гарантій.

14.4. Ліквідація об'єднання вважається завершеною, а об'єднання 
таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це 
до державного реєстру.

14.5. Реорганізація об'єднання проводиться лише за рішенням за-
гальних зборів. При реорганізації (злитті, поділі) об'єднання вся сукуп-
ність прав та обов'язків об'єднання переходить до його правонаступни-
ків.

15. Прикінцеві положення. 
Члени об'єднання повинні докладати всіх зусиль для того, щоб 

розв'язувати між собою спори шляхом переговорів та консульта-
цій. Якщо члени об'єднання не прийшли до згоди, то спори між ними 
розв'язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому по-
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рядку.

 Головуючий на установчих зборах об'єднання (П.І.Б.) 
___________________ /Підпис/ 

 Прізвище, ім'я, по батькові  присутніх на установчих  зборах 
власників житлових  чи нежитлових приміщень 

 1. ___________________ /Підпис/ 
 2. ___________________ /Підпис/ 
 3. ___________________ /Підпис/ 
 4. ___________________ /Підпис/ 
 5. ___________________ /Підпис/ 
 і так далі

Рекомендується прізвище, ім'я, по батькові та підписи присутніх на 
установчих  зборах власників приміщень не зазначати.

Проект фінансується Програмою соціальних перетворень у Центральній 
та Східній Європі (MATRA) Міністерства закордонних справ Королівства 

Нідерландів

Житлова сфера – це найважливіша складова всього міського госпо-
дарства, від стану якої значною мірою залежить соціальна і політична ситу-
ація як у місті, так і у державі.

Український уряд визнає великі недоліки будинків, в яких живе біль-
шість громадян. Проблеми настільки великі, що не видно реального шляху 
їх вирішення. У той же час, більшість мешканців все ще сподівається, що 
держава все-таки винайде кошти для проведення капітального ремонту у їх 
будинку. На жаль, такі сподівання не мають під собою реального підґрунтя.  
Лише тоді, коли контроль за якістю робіт у будинку та відповідальність за 
їх фінансування будуть здійснювати мешканці, ситуація зміниться. 

Змінився час. Змінилась структура власності в житловому фонді. 
Неможливо, як би не було бажання, зберегти стару систему управління 
будинками. Тому головним напрямком реформування житлового фонду є 
створення в багатоквартирних 
будинках об’єднань співвласни-
ків. Їх поява сприятиме розвитку 
ринкових відносин у житлово-
комунальній сфері, що, в свою 
чергу, сприятиме підвищенню 
рівня якості надання послуг.
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Що ж таке об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 
і які в нього цілі?

«Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична осо-
ба, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та 
управління, утримання і використання неподільного та загального майна» (За-
кон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»). 

Ціллю створення ОСББ є збереження свого власного майна, безпечне 
проживання для себе та своїх дітей, комфорт та чистота місць загального ко-
ристування, ефективне утримання та використання спільного майна, отримання 
житлово-комунальних послуг належної якості, використання платежів на по-
треби саме свого будинку, забезпечення захисту прав членів ОСББ та дотри-
мання співвласниками своїх обов’язків.

Сам процес створення об’єднань сприяє формуванню добросусідських 
стосунків між мешканцями, розширюються можливості постійного спілкуван-
ня з вирішення різних питань, оскільки всі беруть безпосередню участь в управ-
лінні та утриманні будинковим майном.

ОСББ мають механізм для вирішення проблем спільного проживання 
у будинку, мають можливість набагато покращити його фізичний і технічний 
стан та умови проживання в ньому. Об’єднання здатні вирішувати спільні про-
блеми мешканців, відстоювати спільні інтереси, зокрема, в суді. Вони можуть 
отримати кредит у банку на проведення ремонту, встановлення лічильників та 
на енергозберігаючі заходи. Всі ці заходи призведуть до збільшення комфорту 
проживання, забезпечать збереження будинку і значне покращання його фізич-
ного стану, а також підвищать вартість квартир.  

Життя показало нам всім явні переваги ОСББ над існуючою формою 
управління. Покращується якість послуг, встановлюється дієвий контроль 
над раціональним використанням платежів людей, використовується трудовий 
внесок мешканців замість стягнення оплати за житло, зменшується кількість 
скарг. Стало зрозуміло, що світ, в якому ми живемо, – це наш спільний ДІМ, і 
тільки ми самі, своєю працею та увагою, дбайливим ставленням змінимо його 
на краще. Тільки від нас самих залежить, яким дім буде зараз, в якому стані ми 
передамо його нашим дітям і онукам, тобто майбутньому поколінню.




