ЗАКОНУКРАЇНИ
Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.78 )
{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3053-IV ( 3053-15 ) від 03.11.2005, ВВР,
2006, N 4, ст.60 N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41 Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015, ВВР, 2015, N 29, ст.262}
{У тексті Закону слова "член об'єднання" в усіх відмінках і числах замінено словом
"співвласник" у відповідному відмінку і числі, слова "його членів" - словом "співвласників",
слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно" в усіх відмінках словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий комплекс" в усіх
відмінках - словами "багатоквартирний будинок" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування,
реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень
багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного
утримання багатоквартирного будинку.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - асоціація) юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків;
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та
управління, утримання і використання спільного майна;
представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору
або закону має право представляти інтереси співвласника;
співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир
та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України (
435-15 ), законах України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку" ( 417-19 ) та "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).
{Стаття 1 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
Цей Закон регулює:
порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об'єднань,
асоціацій;
відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним
майном співвласників у об’єднанні; {Абзац третій статті 2 в редакції Закону N 417-VIII (
417-19 ) від 14.05.2015}
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.
Стаття 3. Законодавство про об'єднання і асоціації

Діяльність об'єднань і асоціацій регулюється цим Законом, Цивільним ( 435-15 ),
Житловим ( 5464-10 ) та Земельним кодексами України ( 2768-14 ), іншими нормативноправовими актами та статутом об'єднання, асоціації.
Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус
Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та
дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна,
забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених
законодавством та статутними документами.
Об'єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій,
визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання
визначається цим Законом та іншими законами України.
{Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19
) від 14.05.2015}
В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання.
Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках,
об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням,
інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.
{Частина третя статті 4 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують
реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном
співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової
території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг
належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань,
пов'язаних з діяльністю об'єднання.
{Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII (
417-19 ) від 14.05.2015}
Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними
силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних
засадах суб’єктів господарювання.
{Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
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.
Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для
його розподілу між співвласниками.
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’язаннями співвласників
{Частина восьма статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Майно об'єднання утворюється з:
майна, переданого йому співвласниками у власність;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є
їхньою спільною власністю.
{Статтю 4 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об'єднання
Житлово-будівельні кооперативи можуть бути реорганізовані в об'єднання.
Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів. Відповідно до статуту
(положення) кооперативу збори можуть прийняти рішення про реорганізацію кооперативу
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в об'єднання. З моменту прийняття цього рішення зазначені збори вважаються
установчими зборами об'єднання і далі проводяться відповідно до вимог цього Закону.
Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які
повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та
іншого майна і виявили таке бажання.
{Частина третя статті 5 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень
та іншого майна не в повному обсязі окремими членами житлово-будівельного
кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї
статті, за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу.
{Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Створені відповідно до цієї статті об'єднання звільняються від сплати
реєстраційного збору.
Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів
об'єднання
Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових
приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори
об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після
державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових
приміщень у такому будинку.
{Частина перша статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Для створення об'єднання скликаються установчі збори.
Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не
менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.
{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною
групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення
направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або
шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про
проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і
час проведення, проект порядку денного. {Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників
зборів.
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх
співвласників або їх представників.
{Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів,
пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення
співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у
багатоквартирному будинку.
{Частина сьома статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень,
загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та
нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих
зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових
приміщень, що перебувають у його власності.
{Частина восьма статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
загальної кількості усіх співвласників.

{Частина дев'ята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано
кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті,
проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.
Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати
проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість
голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.
{Частина десята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку,
передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку" ( 417-19 ).
{Частина одинадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів
враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і
голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим
підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи
"проти").
{Частина дванадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його
статут.
Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому
законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається
утвореним з дня його державної реєстрації.
{Частина чотирнадцята статті 6 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 ) від
23.09.2010}
Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку,
встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.
{Статтю 6 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом N 2555-VI ( 255517 ) від 23.09.2010}
Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша
уповноважена зборами особа.
{Статтю 6 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у
двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення
такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним
багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для
кожного багатоквартирного будинку.
{Статтю 6 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19
) від 14.05.2015}
Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка
здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у
тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому
примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а
також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію,
технічного паспорта і планів інженерних мереж.
{Статтю 6 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній
балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління
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багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної
реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.
{Статтю 6 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом N 417-VIII (
417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 7. Статут об'єднання
Статут об'єднання складається відповідно до типового статуту ( z1155-03 ), який
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. У
статуті має бути визначено таке: {Абзац перший частини першої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 417-VIII ( 417-19 )
від 14.05.2015}
назва і місцезнаходження об'єднання;
мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
{Абзац четвертий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 417VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
{Абзац п'ятий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 417-VIII (
417-19 ) від 14.05.2015}
статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
порядок скликання та проведення загальних зборів;
періодичність проведення зборів;
порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання,
включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
{Абзац тринадцятий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N
417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
{Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N
417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
права і обов'язки співвласників;
відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
порядок внесення змін до статуту;
підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення
майнових питань, пов'язаних з цим.
Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності
об’єднання та не суперечать вимогам законодавства. Включення до статуту відомостей
про склад співвласників не є обов’язковим.
{Частина друга статті 7 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 8. Статут асоціації
До складу асоціації входять об’єднання.
{Частина перша статті 8 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Статут асоціації визначає відповідно до законодавства України:
найменування, місцезнаходження асоціації; {Абзац другий частини другої статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
представництво від об'єднань;
права і обов'язки членів асоціації;
статутні органи асоціації, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності
та фінансування;
порядок внесення змін до статуту;
підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) асоціації і вирішення
майнових питань, пов'язаних з цим.

Статут може містити інші положення, що є істотними для діяльності асоціації.
{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
{Статтю 9 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 10. Статутні органи об'єднання
Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління,
ревізійна комісія об'єднання.
Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.
Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом
для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як
трьох співвласників.
{Частина третя статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
{Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх
співвласників.
Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням
загальних зборів випадках воно може бути надане співвласникам під розписку або
направлене поштою (рекомендованим листом).
Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних
зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії.
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься:
затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;
обрання членів правління об'єднання;
питання про використання спільного майна; {Абзац четвертий частини дев'ятої
статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;
попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що
перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери,
майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; {Абзац шостий частини
дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
{Абзац сьомий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
прийняття рішення про реконструкцію та ремонт багатоквартирного будинку або
про зведення господарських споруд; {Абзац восьмий частини дев'ятої статті 10 із змінами,
внесеними згідно ізЗаконом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;
{Абзац дев'ятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
визначення обмежень на користування спільним майном; {Абзац десятий частини
дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з
управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном
багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації; {Абзац одинадцятий частини
дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
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прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах.
{Абзац дванадцятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
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 голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами
представників.
Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав
співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання.
Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів,
пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення
співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у
багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або
нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної
площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний
співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових
приміщень, що перебувають у його власності.
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості
голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників,
порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним
та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт
багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх
співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю
голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини загальної кількості співвласників.
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано
кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті,
проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних
зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з
дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість
голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів
враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і
голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим
підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи
"проти").
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
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 співвласниками 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 про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю
за їх виконанням; {Абзац п'ятий частини статті 10 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 )
від 14.05.2015}
ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;
скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів
представників;
призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії
для його проведення. {Частину статті 10 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N
417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління
об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія
(ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються
загальними зборами.
{Статтю 11 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком
Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи
управління.
За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком
можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.
Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком
та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.
{Статтю 12 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 13. Відносини співвласників і управителя
{Назва статті 13 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних
зборів об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором,
укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам
типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального
господарства.
{Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI (
5459-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
{Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
{Частину третю статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у
судовому порядку.
{Частину п'яту статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
У разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання та
проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
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переоснащення спільного майна об’єднання або за його дорученням управитель має право
звернутися до суду.
{Частина шоста статті 13 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
{Частину сьому статті 13 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Стаття 14. Права співвласника
{Назва статті 14 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Співвласник має право: {Абзац перший частини першої статті 14 в редакції Закону
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і
статутом об'єднання;
обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками
правил добросусідства;
{Абзац сьомий частини першої статті 14 виключено на підставі Закону N 417-VIII
( 417-19 ) від 14.05.2015}
одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.
Об’єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі
свої фінансові звіти.
{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Порядок здійснення прав співвласників визначається законом. {Частина третя статті
14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших власників.
{Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII (
417-19 ) від 14.05.2015}
Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в
судовому порядку.
{Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Стаття 15. Обов’язки співвласника
Співвласник зобов’язаний:
виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;
виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил
користування приміщеннями;
забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції,
реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;
забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо
проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення приміщень або їх частин;
не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової
території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;
виконувати передбачені статутними документами обов’язки перед об’єднанням;
запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання
про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з
вимогами, встановленими законодавством.
Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.
{Стаття 15 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 16. Права об’єднання
Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання:
утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;
приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання;
визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту
об’єднання;
укладати договори;
виступати
замовником
робіт
з
капітального
ремонту,
реконструкції
багатоквартирного будинку;
встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників,
у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;
здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності
об’єднання в порядку, визначеному законом;
визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію,
обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального
ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною
особою;
здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;
захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної
влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб
органів управління об’єднання;
встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне
майно багатоквартирного будинку.
Загальні збори об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить
об’єднання, частину повноважень своїх органів управління.
Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.
{Стаття 16 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень
своїх обов'язків
Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків об'єднання має
право:
робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших
законних вимог і вимагати їх дотримання;
вимагати відшкодування збитків, заподіяних спільному майну об'єднання з вини
власника або інших осіб, які користуються його власністю;
вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених
цим Законом та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до
резервного та ремонтного фондів; {Абзац четвертий частини першої статті 17 в редакції
Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки,
своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом
об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного
фондів; {Абзац п'ятий частини першої статті 17 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб. {Абзац шостий частини
першої статті 17 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}

9

10

Реалізація прав об'єднання, визначених цією статтею, здійснюється його правлінням
за дорученням загальних зборів та відповідно до статуту об'єднання.
Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів
співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна
об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції ( 1521-2002-п )
визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 18. Обов'язки об'єднання
Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане:
забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного
майна, що належить співвласникам;
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 співвласників при встановленні умов і
порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між
співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна; {Абзац шостий
частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав
володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками;
у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, представляти
інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми
особами. {Абзац восьмий частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його правління
відповідно до статуту об'єднання.
{Статтю 19 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та
ремонт спільного майна
{Назва статті 20 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання,
реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється
пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що
перебувають у його власності.
{Частина перша статті 20 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
{Частину другу статті 20 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається
відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення.
{Частина третя статті 20 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів
на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і
капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному
будинку вирішуються в судовому порядку.
{Частина четверта статті 20 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Стаття 21. Кошти об'єднання
Кошти об’єднання складаються з:
залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках
особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;
внесків і платежів співвласників;

коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних
приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям
громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності
об’єднання;
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних
осіб;
коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного
фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і
капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;
пасивних доходів;
доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються
на виконання статутних цілей об’єднання;
коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних
цілей об’єднання.
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі
відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами
об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.
{Стаття 21 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного
будинку, користування спільним майном у такому будинку
Для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку,
користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт,
утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та
водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за
рішенням загальних зборів має право:
задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;
визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими
усі співвласники укладають відповідні договори;
виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житловокомунальних послуг.
Питання самостійного забезпечення об’єднанням експлуатації та утримання
багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку
регулюються Господарським кодексом України ( 436-15 ) в частині господарчого
забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.
Самостійне забезпечення об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного
будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може
здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об’єднанням
фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на
підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями
відповідно до вимог законодавства.
Договори з управителем укладаються об’єднанням відповідно до закону.
Для фінансування самозабезпечення об’єднання співвласники сплачують відповідні
внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою
правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів
виконувати окремі роботи.
Об’єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію,
природний газ, комунальні послуги за цінами (тарифами), встановленими для населення,
крім частини таких послуг, що оплачуються власниками нежитлових приміщень.
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З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких
створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на управління
багатоквартирним будинком внески і платежі визначаються у розмірах, затверджених
загальними зборами об’єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством
граничного розміру відповідних витрат.
З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, у яких
створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних
послуг визначається розмір внесків (платежів) на відповідні потреби, затверджений
загальними зборами об’єднання, але не більше найвищого у відповідному населеному
пункті тарифу на відповідні комунальні послуги, встановленого відповідним державним
органом або органом місцевого самоврядування для суб’єктів господарювання.
{Стаття 22 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень
{Назва статті 23 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Утримання і ремонт приміщень, які перебувають у власності, здійснюються
відповідно до законодавства України.
Власник квартири та/або нежитлового приміщення зобов'язаний відповідно до
законодавства забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію,
капітальний ремонт приміщень або їх частин без завдання шкоди майну і порушення прав
та інтересів інших співвласників.
{Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Внески на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у
спільній власності, визначаються статутом об'єднання та/або рішенням загальних зборів.
{Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
{Частину четверту статті 23 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 )
від 14.05.2015}
Власник, який заподіяв збитки майну, що перебуває у спільній власності або
власності інших співвласників, зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки в повному
обсязі. Власник несе відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно з
ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором
оренди або з відома власника, якщо інше не передбачено договором оренди або іншим
договором між власником і цією особою.
Відшкодування збитків може здійснюватися у грошовій чи в іншій формі за згодою
сторін або за рішенням суду.
{Статтю 24 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень
Органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, можуть
делегувати об'єднанню, яке управляє багатоквартирним будинком, повноваження по
здійсненню розрахунків щодо передбачених законом пільг та субсидій окремим
категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг, спожитої електроенергії.
{Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 41719 ) від 14.05.2015}
Делеговані повноваження здійснюються в обсязі, необхідному для повного і
своєчасного відшкодування витрат співвласників жилих приміщень, наймачів і орендарів
жилих приміщень, шляхом: {Абзац перший частини другої статті 25 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
передачі об'єднанню встановлених державних дотацій на фінансування витрат на
експлуатацію, поточний і капітальний ремонти житлового фонду, субсидій на житловокомунальні послуги, компенсаційних коштів за надані пільги по оплаті житловокомунальних послуг окремим категоріям громадян;

надання компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг окремим
категоріям громадян з числа власників квартир та/або нежитлових приміщень, наймачів і
орендарів відповідно до законодавства. {Абзац третій частини другої статті 25 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
У разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки коштів за встановлені
законодавством дотації, компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг
підприємства, організації, що надають житлово-комунальні послуги, можуть звертатися з
позовом до суду про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати
зазначені дотації, компенсації (субсидії).
Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку
{Назва статті 26 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Власник приміщення у багатоквартирному будинку, в якому створене об'єднання,
може здати його в оренду для проживання фізичній особі або для здійснення
господарської, підприємницької та іншої не забороненої законом діяльності фізичній або
юридичній особі, якщо така діяльність не суперечить встановленим нормам використання
приміщень у жилих будинках та не завдає шкоди інтересам власників (користувачів) і
навколишньому середовищу.
За необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле на термін
дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.
Об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за
рішенням загальних зборів об’єднання передаватися в користування, у тому числі на
умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені умови
експлуатації багатоквартирного будинку.
{Частина третя статті 26 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
{Частину четверту статті 26 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 )
від 14.05.2015}
{Частину п'яту статті 26 виключено на підставі Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від
14.05.2015}
Орендар має бути ознайомлений із статутом об'єднання, правами та обов'язками
співвласників.
У разі необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує
відповідні дозволи згідно з законодавством.
Не допускається передача в оренду квартири або нежитлового приміщення для
ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності, якщо це буде суперечити
інтересам або обмежувати права інших власників (користувачів) приміщень.
{Частина восьма статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII (
417-19 ) від 14.05.2015}
Спори щодо укладення, виконання або припинення договору оренди приміщення
для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.
Стаття 27. Страхування спільного майна
{Назва статті 27 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
У порядку, передбаченому статутом, правління об'єднання може здійснювати
страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків.
Співвласники - власники квартир та/або нежитлових приміщень здійснюють
страхування належних їм приміщень самостійно. {Частина друга статті 27 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
За наявності страхового випадку страхова сума виплачується об'єднанню або
спеціально призначеному довіреному представникові для наступного використання в
інтересах співвласників відповідно до статуту об'єднання.
Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу
чергу використовуються на відновлення та ремонт.
Стаття 28. Ліквідація об'єднання

13

14

Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення про це відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
{Частина перша статті 28 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010}
Об’єднання ліквідується у разі:
придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.
{Частина статті 28 в редакції Законів N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, N 417VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог
кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі
квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що
перебувають у їхній власності.
{Статтю 28 доповнено частиною згідно із Законом N 3053-IV ( 3053-15 ) від
03.11.2005; в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед
об'єднанням відповідно до статуту цього об'єднання. Якщо співвласник має борг перед
цим об'єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється
сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.
{Статтю 28 доповнено частиною згідно із Законом N 3053-IV ( 3053-15 ) від
03.11.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015}
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання
Особи, винні у:
недотриманні вимог цього Закону;
порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і асоціацій;
порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню;
створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання з порушенням
законодавства, державних стандартів і норм;
незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній власності;
недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього Закону,
- несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність відповідно до
закону.
Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші види
правопорушень.
Стаття 30. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 2 статті 30 цього Закону, яким вносяться зміни до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), набирає чинності з 1 січня 2002 року.
{Пункт 2 статті 30 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 )
від 02.12.2010}
3. До проведення реформи системи оплати праці запровадити державну дотацію на
комунальні послуги, обслуговування та капітальний ремонт будинків об'єднань відповідно
до порядку, передбаченого законодавством для державного житлового фонду.
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до
законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року N 2866-III
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262)
Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією
прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його
утримання та управління.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) багатоквартирний будинок - житловий будинок, в якому розташовано три чи
більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані
нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;
2) допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для
забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців
(колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів,
вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);
3) нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що
не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;
4) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена
на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної
ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та
споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення
житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів
(орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному
будинку;
5) співвласник багатоквартирного будинку (далі - співвласник) - власник квартири або
нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;
6) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування
(у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції
будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами
будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також
будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного
будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку,
на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і
його прибудинкова територія;
7) управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) - фізична особа підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором
із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна
багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і
задоволення господарсько-побутових потреб;
8) управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками
багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків
співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним
майном багатоквартирного будинку;
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9) частка співвласника - частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового
приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень,
розташованих у багатоквартирному будинку.
2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України,
законах України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" та "Про
житлово-комунальні послуги".
Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі
реалізації прав та виконання обов’язків власників квартир та нежитлових приміщень як
співвласників багатоквартирного будинку.
2. Положення цього Закону застосовуються до відносин, що виникають у процесі
реалізації прав та виконання обов’язків власників житлових та нежитлових приміщень у
гуртожитках, на які поширюється дія Закону України "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків".
Стаття 3. Законодавство про відносини власності у багатоквартирних будинках
1. Законодавство, що регулює відносини з реалізації права власності у
багатоквартирних будинках, складається з Конституції України, цього Закону, інших
законів України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері власності
у багатоквартирних будинках.
Стаття 4. Суб’єкти права власності у багатоквартирному будинку
1. Власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку
можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава.
2. Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна
багатоквартирного будинку.
3. Якщо квартира або нежитлове приміщення належить більш як одному
співвласникові, реалізація прав та виконання обов’язків співвласниками квартири або
нежитлового приміщення, включаючи участь в управлінні багатоквартирним будинком,
здійснюються в порядку, передбаченому законодавством для реалізації права спільної
власності.
Стаття 5. Спільне майно багатоквартирного будинку
1. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю
співвласників.
2. Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між
співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із
спільного майна багатоквартирного будинку.
3. Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із спільного майна
багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.
4. Співвласник має право вільного доступу до технічної документації на
багатоквартирний будинок.
5. Замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати
один примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової
політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх
об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом
порядку. У разі якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та
уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок
передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону.
6. У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка здійснювала
управління, повинна передати наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством
документацію на будинок особі, визначеній співвласниками такого будинку.
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У разі зміни управителя попередній управитель повинен передати наявну в нього
технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок новому
управителю.
Стаття 6. Права співвласників багатоквартирного будинку
1. Співвласники мають право:
1) вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням
умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників;
2) брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через
представника;
3) одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного
будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна
багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання;
4) безоплатно одержувати інформацію про суб’єктів права власності на всі квартири
та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та
приміщень у порядку і межах, визначених законом;
5) ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками
опитування, робити з них копії;
6) на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну
багатоквартирного будинку, у розмірі, що відповідає частці кожного співвласника;
7) інші права, визначені законом.
2. Реалізація співвласником своїх прав не може порушувати права інших
співвласників.
3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває
усіх прав попереднього власника як співвласника.
Стаття 7. Обов’язки співвласників багатоквартирного будинку
1. Співвласники зобов’язані:
1) забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і
технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;
2) забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення
поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;
3) використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням;
4) додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і
прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
5) виконувати рішення зборів співвласників;
6) забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо
проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення приміщень або їх частин;
7) відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників та спільному майну
багатоквартирного будинку;
8) додержуватися чистоти в місцях загального користування і тиші згідно з вимогами
законодавства;
9) забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію
в установленому законодавством порядку багатоквартирного будинку протягом усього
життєвого циклу будинку та нести відповідальність за неналежну експлуатацію згідно із
законом;
10) своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.
2. Кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації,
реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення
спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.
3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває
усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.
Стаття 8. Відповідальність співвласників багатоквартирного будинку
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1. Співвласники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам у
результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків як співвласників.
Відповідальність кожного співвласника визначається пропорційно до його частки
співвласника. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями, що виникли
внаслідок дій уповноваженої особи (осіб) та/або управителя, вчинених з перевищенням
наданих їм повноважень.
2. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є
обов’язковим для всіх співвласників, визначається пропорційно до його частки
співвласника. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є
обов’язковим для всіх співвласників, якщо доведе, що належним чином виконав
відповідні обов’язки співвласника.
Стаття 9. Форми управління багатоквартирним будинком
1. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.
За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним
будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку).
2. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним
будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.
Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами
співвласників
1. Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на
зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в
установленому законом порядку утворено об’єднання співвласників, проведення зборів
співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що
регулює діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань
управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:
1) розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну
та скасування обмежень щодо користування ним;
2) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з
управителем;
3) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін
та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;
4) визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним
будинком;
5) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації,
технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення
підрядників для виконання таких робіт;
6) визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;
7) визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.
3. Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше
трьох співвласників або управителем.
4. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному
співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом
на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому
багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при
вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.
5. Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про
ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До
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повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові
матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.
6. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього
проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує
75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, які
вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники
квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної
площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень,
загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та
нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим
зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної
кількості співвласників, а рішення з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї
статті, вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш
як 50 відсотків загальної кількості всіх співвласників.
7. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма
співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить
підпис під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався"), за формою,
затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної житлової політики.
У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх
представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові
співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове
приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або
нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені
співвласника (для представника).
8. Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано
встановленої частиною шостою цієї статті кількості голосів "за" або "проти", проводиться
письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування
співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів
співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано,
рішення вважаються неприйнятими.
Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими
співвласниками за бажанням.
Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань
одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції,
щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти" або "утримався".
Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.
Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення
ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по
батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або
нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа
квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування
від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні"
або "утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.
Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку
представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який
має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише
один раз з одного питання.
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Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників
примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи
винагороджувати їх за це в будь-якій формі.
За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи,
які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та
підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів
враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані
під час проведення письмового опитування.
Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються
та додаються до відповідного протоколу зборів.
9. Протокол зборів співвласників з питань, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої
цієї статті, складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в
управителя, а другий передається на зберігання виконавчому комітету сільської,
селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який
розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму
офіційному веб-сайті.
Порядок зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад
протоколів зборів співвласників та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації
про рішення, прийняті такими зборами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
10. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів
після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку
або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або
нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному
будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.
11. Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи
тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття
рішення.
12. За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень стосовно
спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (співвласники
квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під’їзді або секції
багатоквартирного будинку, тощо), за умови що при цьому не порушуються права інших
співвласників, можуть бути передані цій групі співвласників. Такі рішення стосовно
спільного майна приймаються зборами зазначеної групи співвласників у порядку,
передбаченому частинами четвертою - шостою, восьмою - одинадцятою цієї статті.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та
нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх
квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного
будинку тощо). Якщо одна особа є власником квартири (квартир) та/або нежитлових
приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх
квартир та нежитлових приміщень відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного
будинку тощо), рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 75
відсотків загальної кількості співвласників усіх квартир та нежитлових приміщень
відповідної групи (під’їзд, секція багатоквартирного будинку тощо).
Стаття 11. Управління багатоквартирним будинком управителем
1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі
договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою
сторін та зазначається у договорі з управителем.
3. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів
України.
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4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним
будинком є:
1) перелік послуг;
2) права і обов’язки сторін;
3) ціна на послуги;
4) строк дії договору.
5. Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладення договору про
надання послуг з управління багатоквартирним будинком, такий договір (зміни до нього)
підписується співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це
рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених
зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання
послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або
надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору
(змін до нього), завірений підписом і печаткою управителя (за її наявності).
6. Договір з управителем укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до
закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про
відмову від договору, договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.
До договорів, предметом яких не є управління багатоквартирним будинком,
передбачене частиною шостою цієї статті, обмеження щодо строку договору не
застосовується.
Стаття 12. Витрати на управління багатоквартирним будинком
1. Витрати на управління багатоквартирним будинком включають:
1) витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і
капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному
будинку;
2) витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна
багатоквартирного будинку;
3) витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;
4) інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.
2. Витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляються між
співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів
співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.
3. Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення
або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення
витрат на управління багатоквартирним будинком.
4. Зобов’язання із здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком у разі
здачі в найм (оренду) квартир та/або нежитлових приміщень державної або комунальної
власності несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень.
Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4,
ст. 27):
а) у статті 42:
у назві слово "жилих" виключити;
у частинах першій, третій і четвертій слово "жилі" виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні
до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній
власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються
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безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного
будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. У разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на
земельну ділянку, на якій розташовано такий будинок, а також належні до нього будівлі,
споруди та прибудинкова територія, зберігаються за співвласниками багатоквартирного
будинку";
б) у статті 89:
частину першу доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";
частину другу доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) співвласників багатоквартирного будинку";
частину четверту доповнити словами "крім випадків, установлених законом";
в) частину другу статті 92 доповнити пунктом "д" такого змісту:
"д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та
забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників
(співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих
у багатоквартирному будинку";
2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 4044, ст. 356):
а) абзаци перший і другий частини другої статті 369 доповнити словами "якщо інше
не встановлено законом";
б) частину першу статей 370, 371 і 372 доповнити словами "крім випадків,
установлених законом";
в) частину другу статті 382 викласти в такій редакції:
"2. Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є
співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного
будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального
користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні
конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині
або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового
приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх
співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а
також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та
його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав";
г) частину другу статті 383 після слів "інших квартир" доповнити словами "та
нежитлових приміщень", а слово "житловому" виключити;
ґ) статтю 385 викласти в такій редакції:
"Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
1. Власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку
(будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування
квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання
спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку (будинків).
Таке об’єднання є юридичною особою, що створюється та діє відповідно до закону та
статуту";
д) у частині третій статті 812 слово "житловому" виключити;
3) у Законі України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60;
2011 р., № 6, ст. 41; 2013 р., № 48, ст. 682):
а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
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асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - асоціація) юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків;
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) - юридична
особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і
використання спільного майна;
представник співвласника - фізична або юридична особа, яка на підставі договору або
закону має право представляти інтереси співвласника;
співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та
нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України,
законах України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку" та "Про житлово-комунальні послуги";
б) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:
"відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним
майном співвласників у об’єднанні";
в) у статті 4:
у першому реченні частини другої слова "як організація" замінити словами "як
непідприємницьке товариство";
частину третю викласти в такій редакції:
"В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання.
Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках,
об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням,
інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання";
у частині четвертій слова "власників приміщень" замінити словом "співвласників", а
слово "будинку" - словами "багатоквартирного будинку";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними
силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних
засадах суб’єктів господарювання";
частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Об’єднання не несе
відповідальності за зобов’язаннями співвласників";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є
їхньою спільною власністю";
г) частини третю і четверту статті 5 викласти в такій редакції:
"Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які
повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та
іншого майна і виявили таке бажання.
У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та
іншого майна не в повному обсязі окремими членами житлово-будівельного кооперативу
вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, за
згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу";
ґ) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
"Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових
приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори
об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після
державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових
приміщень у такому будинку";
у частині третій слова "власником будинку або" виключити;
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у частині четвертій:
у першому реченні слова "власником будинку або" виключити;
у другому реченні слово "власнику" замінити словом "співвласнику";
у частині шостій слово "власників" замінити словом "співвласників", а слова
"уповноважених осіб" - словом "представників";
частини сьому - дванадцяту викласти в такій редакції:
"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів,
пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення
співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у
багатоквартирному будинку.
Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень,
загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та
нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих
зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових
приміщень, що перебувають у його власності.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
загальної кількості усіх співвласників.
Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано
кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев’ятою цієї статті,
проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.
Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати
проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість
голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.
Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку,
передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку".
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів
враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і
голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим
підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи
"проти")";
доповнити частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою такого змісту:
"Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша
уповноважена зборами особа.
У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у
двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення
такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним
багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для
кожного багатоквартирного будинку.
Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала
управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з
дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та
іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на
підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і
планів інженерних мереж.
У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній
балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління
багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної
реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок";
д) у статті 7:
у частині першій:
перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

25

"Статут об’єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової
політики і політики у сфері житлово-комунального господарства";
абзаци четвертий, п’ятий, тринадцятий і п’ятнадцятий виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності
об’єднання та не суперечать вимогам законодавства. Включення до статуту відомостей
про склад співвласників не є обов’язковим";
е) у статті 8:
частину першу викласти в такій редакції:
"До складу асоціації входять об’єднання";
в абзаці другому частини другої слово "назву" замінити словом "найменування";
у частині третій слово "важливими" замінити словом "істотними";
є) статтю 9 виключити;
ж) у статті 10:
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом
для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як
трьох співвласників.
Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних
зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії".
У зв’язку з цим частини сьому - шістнадцяту вважати відповідно частинами восьмою
- сімнадцятою;
у частині дев’ятій:
абзаци четвертий, шостий і сьомий викласти в такій редакції:
"питання про використання спільного майна";
"попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що
перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери,
майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;
визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників";
в абзаці восьмому слово "будинку" замінити словами "багатоквартирного будинку";
абзаци дев’ятий - дванадцятий викласти в такій редакції:
"визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;
визначення обмежень на користування спільним майном;
обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з
управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном
багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;
прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах";
після частини одинадцятої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту:
"Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів,
пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення
співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у
багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або
нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної
площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний
співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових
приміщень, що перебувають у його власності.
Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості
голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.
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Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників,
порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним
та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт
багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх
співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю
голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини загальної кількості співвласників.
Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано
кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті,
проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних
зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з
дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість
голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів
враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і
голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим
підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи
"проти")".
У зв’язку з цим частини дванадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами
сімнадцятою - двадцять першою;
у частині дев’ятнадцятій:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за
їх виконанням";
доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії
для його проведення";
з) статтю 11 виключити;
и) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком
Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи
управління.
За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком
можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.
Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та
може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання";
і) у статті 13:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Відносини співвласників і управителя
Якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів
об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором,
укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам
типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального
господарства";
частини другу, третю і п’яту виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
"У разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання та
проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення спільного майна об’єднання або за його дорученням управитель має право
звернутися до суду";
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частину сьому виключити;
ї) у статті 14:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Права співвласника";
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Співвласник має право";
абзац сьомий виключити;
у частині другій слова "На вимогу" замінити словами "Об’єднання на вимогу", а слово
"воно" виключити;
у частинах третій - п’ятій слово "власників" замінити словом "співвласників";
у частині четвертій слова "прав власника" замінити словами "співвласником своїх
прав";
й) статті 15 і 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Обов’язки співвласника
Співвласник зобов’язаний:
виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;
виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування
приміщеннями;
забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції,
реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;
забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо
проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення приміщень або їх частин;
не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової
території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;
виконувати передбачені статутними документами обов’язки перед об’єднанням;
запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання
про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами,
встановленими законодавством.
Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.
Стаття 16. Права об’єднання
Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту об’єднання:
утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;
приймати рішення про надходження та витрати коштів об’єднання;
визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання;
укладати договори;
виступати
замовником
робіт
з
капітального
ремонту,
реконструкції
багатоквартирного будинку;
встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у
тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;
здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності
об’єднання в порядку, визначеному законом;
визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію,
обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального
ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною
особою;
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здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;
захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної
влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб
органів управління об’єднання;
встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне
майно багатоквартирного будинку.
Загальні збори об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить
об’єднання, частину повноважень своїх органів управління.
Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації";
к) абзаци четвертий - шостий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
"вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених
цим Законом та статутом об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до
резервного та ремонтного фондів;
звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки,
своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом
об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного
фондів;
виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб";
л) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово "асоціації"
виключити;
м) статтю 19 виключити;
н) у статті 20:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та
ремонт спільного майна
Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання,
реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється
пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що
перебувають у його власності";
частину другу виключити;
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається
відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення.
Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів
на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і
капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному
будинку вирішуються в судовому порядку";
о) статті 21 і 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Кошти об’єднання
Кошти об’єднання складаються з:
залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках
особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;
внесків і платежів співвласників;
коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних
приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям
громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності
об’єднання;
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добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;
коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного
фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і
капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;
пасивних доходів;
доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються
на виконання статутних цілей об’єднання;
коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей
об’єднання.
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі
відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами
об’єднання відповідно до законодавства та статуту об’єднання.
Стаття 22. Забезпечення об’єднанням утримання та експлуатації багатоквартирного
будинку, користування спільним майном у такому будинку
Для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку,
користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт,
утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та
водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за
рішенням загальних зборів має право:
задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;
визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі
співвласники укладають відповідні договори;
виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житловокомунальних послуг.
Питання самостійного забезпечення об’єднанням експлуатації та утримання
багатоквартирного будинку та користування спільним майном у такому будинку
регулюютьсяГосподарським кодексом України в частині господарчого забезпечення
діяльності негосподарюючих суб’єктів.
Самостійне забезпечення об’єднанням утримання і експлуатації багатоквартирного
будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може
здійснюватися безпосередньо співвласниками, а також шляхом залучення об’єднанням
фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на
підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями
відповідно до вимог законодавства.
Договори з управителем укладаються об’єднанням відповідно до закону.
Для фінансування самозабезпечення об’єднання співвласники сплачують відповідні
внески і платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою
правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і платежів
виконувати окремі роботи.
Об’єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію,
природний газ, комунальні послуги за цінами (тарифами), встановленими для населення,
крім частини таких послуг, що оплачуються власниками нежитлових приміщень.
З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в яких
створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на управління
багатоквартирним будинком внески і платежі визначаються у розмірах, затверджених
загальними зборами об’єднання, але не більше встановленого згідно із законодавством
граничного розміру відповідних витрат.
З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, у яких
створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних
послуг визначається розмір внесків (платежів) на відповідні потреби, затверджений
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загальними зборами об’єднання, але не більше найвищого у відповідному населеному
пункті тарифу на відповідні комунальні послуги, встановленого відповідним державним
органом або органом місцевого самоврядування для суб’єктів господарювання";
п) у статті 23:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Внески на утримання і ремонт приміщень";
частину другу після слова "Власник" доповнити словами "квартири та/або
нежитлового", а слова "інших власників" замінити словами "інших співвласників";
у частині третій слово "Видатки" замінити словом "Внески", а слова "та договором
про їх використання" - словами "та/або рішенням загальних зборів";
частину четверту виключити;
р) статтю 24 виключити;
с) у статті 25:
у частині першій слова "виконує функції управителя" замінити словами "управляє
багатоквартирним будинком";
у частині другій:
в абзаці першому слова "витрат власників" замінити словами "витрат співвласників";
абзац третій після слова "власників" доповнити словами "квартир та/або нежитлових
приміщень";
т) у статті 26:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку";
частину третю викласти в такій редакції:
"Об’єкти, що належать до спільного майна багатоквартирного будинку, можуть за
рішенням загальних зборів об’єднання передаватися в користування, у тому числі на
умовах оренди, фізичним та юридичним особам за умови, що не будуть погіршені умови
експлуатації багатоквартирного будинку";
частини четверту і п’яту виключити;
у частині восьмій слова "жилого чи нежилого" замінити словами "квартири або
нежитлового";
у) у статті 27:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Страхування спільного майна";
у частині другій слова "жилих або нежилих" замінити словами "квартир та/або
нежитлових";
ф) у статті 28:
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Об’єднання ліквідується у разі:
придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.
У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог
кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі
квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що
перебувають у їхній власності";
у частині четвертій:
у першому реченні слово "власника" замінити словом "співвласника";
у другому реченні слова "власник приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в
ньому" замінити словом "співвласник";
х) у тексті Закону слова "член об’єднання" в усіх відмінках і числах замінити словом
"співвласник" у відповідному відмінку і числі, слова "його членів" - словом
"співвласників", слова "неподільне і загальне майно" та "неподільне та загальне майно" в
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усіх відмінках - словами "спільне майно" у відповідному відмінку, а слова "житловий
комплекс" в усіх відмінках - словами "багатоквартирний будинок" у відповідному
відмінку;
4) абзац другий частини п’ятої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010
р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 12 лютого 2015 року № 191VIII) доповнити словами "а також співвласники багатоквартирних будинків у зв’язку з
реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку
щодо його утримання та управління".
3. Установити, що статути об’єднань співвласників багатоквартирного будинку,
затверджені до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
4. Установити, що до визначення співвласниками багатоквартирного будинку, в
якому не створено об’єднання співвласників, форми управління багатоквартирним
будинком, але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом, послуги з
утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному будинку
до набрання чинності цим Законом.
5. У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом
співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників,
не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління
таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах
виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний
будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком
визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової
політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання
послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені
співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої
ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення
зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від
договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
6. Кабінету Міністрів України:
до 1 липня 2015 року розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами
місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення
приватної та інших форм власності;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 травня 2015 року
№ 417-VIII
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Протокол №1
засідання ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів Об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку
за адресою: м. Одеса, вул. ________________________________________________,
м. Одеса

2)
3)
̶

буд.______

«____»_____________ 20 _____ року

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою: м. Одеса,
вул.,___________________________________ буд._________:
1)______________________________________________________________________
власник квартири № ________ ;
2)______________________________________________________________________
власник квартири № ________ ;
3)______________________________________________________________________
власник нежитлового приміщення № __________
Порядок денний:

1.
Утворення ініціативної групи з метою створення об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку за адресою:
м._______________ , вул. ________________________ ,буд. _______ (далі – Ініціативна група).
2.
Затвердження плану роботи Ініціативної групи.
3.
Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.
Розгляд питань порядку денного:
1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Одеса, вул. _____________________, буд. ____
Виступив :
____________________________ - запропонував утворити ініціативну групуяка візьме на себе
відповідальність за скликання і проведення установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного
,
будинку за адресою: м. Одеса,вул.
буд.______, до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.
Вирішили:
Утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчихзборів об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку за адресою:
м. Одеса, вул.________________________________________,буд.______, у складі:
1) __________________________________________________________________________,
власник квартири № ___________ ;
2) __________________________________________________________________________ ,
власник квартири № ___________ ;
3) ___________________________________________________________________________,
власник нежитлового приміщення № ______________
Голосували:
«За» - одноголосно.
2. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

Виступив :

________________________ - запропонував такий план роботи Ініціативноїгрупи:
1)
Для з'ясування складу співвласників багатоквартирного будинку та площу приміщень зареєструватися у
Кабінеті електронних сервісів за адресою:https://kap.minjust.gov.ua/
̶
Доручити _______________________________ власнику кв. №____ отримати електронну інформаційну
довідку із Державного реєстру речових прав на нерухоме майноусього будинку сплатив за запит необхідну
суму знятої з кредитної картки у розмірі ________грн.
̶
У разі відсутності у державному реєстрі інформації про окремі приміщення будинку, з’ясувати
інформацію про власників і площі приміщення у власників приміщень.
̶
на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень та площу
приміщень в багатоквартирному будинку за адресою: м. Одеса, вул._______________, буд. _______
;
______________________________________________________________________________________________________________________
Підпис, прізвище, ініціали ініціативної групи:
_________ /______________________
_________ /______________________/
_________ /______________________
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̶

̶
̶
̶
̶

Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності
створення ОСББ, порядку його створення;
Підготувати установчі збори ОСББ:
на підставі технічних характеристик будинку та прибудинкової території та постанови КМ України
№869 від 1 червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги» зробити розрахунок розміру внесків співвласників на утримання
будинку та прибудинкової території, вказати перелік послуг. Довести цю інформацію до відома всіх
співвласників на установчих зборах. Або звернутись за розрахунком кошторису на утримання будинку
та прибудинкової території до асоціації «Одеська житлова спілка».
підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру співвласників присутніх на зборах та листка
голосування на установчих зборах, картки голосування, підготувати пропозиції щодо складу правління
ОСББ та ревізійної комісії,
підготувати проект статуту ОСББ,
вирішити питання про місце проведення установчих зборів,
оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення із проектом
статуту,
провести установчі збори ОСББ.

Вирішили:

Затвердити план роботи Ініціативної групи:
1)
Для
з'ясування
складу
співвласників
багатоквартирного
будинку
доручити
_______________________________ власнику кв. №____ зареєструватися у Кабінеті електронних сервісів та
отримати електронну інформаційну довідку із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно усього
будинкусплатив за запит необхідну суму знятої з кредитної картки у розмірі ________грн.
̶
на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень в
багатоквартирному будинку за адресою: м. Одеса, вул. ,_________________;
2) Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення
ОСББ, порядку його створення;
3) Підготувати установчі збори ОСББ:
̶
підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру співвласників присутніх на зборах та листка
голосування на установчих зборах, картки голосування,
̶
підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії,
̶
підготувати проект статуту ОСББ,
̶
вирішити питання про місце проведення установчих зборів,
̶
оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів , порядок денний та порядок
ознайомлення з проектом статуту, під особистий підпис власника або замовним листом з повідомленням.
̶
провести установчі збори ОСББ.
Голосували: «За» - одноголосно.
3. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.
Виступив :
___________________________ - запропонував встановити, що наступні засідання Ініціативної групи
проводяться за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі
присутності не менш як половини її членів.
Вирішили:
Встановити, що наступні засідання Ініціативної групи скликаються за ініціативою будь-кого із членів
Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.
Голосували: «За» - одноголосно.
Підписи членів Ініціативної групи:
_______________________________________________________________________________________
(підпис)
/
(прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________
(підпис)
/
(прізвище, ініціали)
_______________________________________________________________________________________
(підпис)
/
(прізвище, ініціали)

______________________________________________________________________________________________________________________
Підпис, прізвище, ініціали ініціативної групи:
_________ /______________________
_________ /______________________/
_________ /______________________
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Інформацію про власників приміщень (яка є в Єдиному реєстрі нерухомого
майна) інформаційну довідку можна отримати за посиланням нижче:
Варіант №1.
На підставі листа Міністерства юстиції України №19.2/46 від 01.07.2015 р. інформацію
можна отримати у відділі державної Реєстраційної служби Одеської міської ради (м. Одеса,
вул. Черняховського, 6) або у Центрі надання адміністративних послуг (м. Одеса, пр-т
Шевченко, 4а).
Варіант №2
1. Заходьте в Кабінет електронних сервісів
https://kap.minjust.gov.ua/
- Державні реєстри
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно:
Отримати інформаційну довідку
2. Далі проходите реєстрацію облікового запису mail.gov.ua
3. Потім заходите під логіном яке Вам присвоїли, оплачуєте послугу з банківської карти
(Visa, MasterCard) і отримуєте виписку про власників приміщення (адресу електронної
пошти та логін збережіть).
Варіант №3
На підставі листа Мінрегіонбуду від 24.12.2015 р. №8/9-3770-15 отримати інформацію про
власників квартир і нежитлових приміщень, яка не включена до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, а знаходяться на паперових носіях та зберігаються в МБТІ міста
(вул. Троїцька, 33)
При цьому МБТІ має попередити заявника про те, що ця інформація дійсна на дату
фактичного припинення МБТІ функції реєстрації речових прав.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.12.2015 № 8/9 – 3770-15
Щодо отримання довідок про наявність/відсутність права власності на
квартири та нежитлові примфщення у БТІ

Варіант №4
За суттю і змістом Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирних
будинків», ОСББ є добровільним, а не примусовим об'єднанням співвласників квартир та
нежитлових приміщень будинку, а тому ініціативна група має активізувати зусилля щодо
отримання необхідних відомостей шляхом поквартирного обходу та проведення
роз'яснювальної роботи безпосередньо з мешканцями будинку, маючи на увазі, що частиною
4 ст. 14 зазначеного закону встановлено, що здійснення співвласником своїх прав не може
порушувати права інших власників.

До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства надходять звернення від об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків (далі - ОСББ) щодо отримання довідок про наявність/відсутність права власності
на квартири та нежитлові приміщення.
Пунктом 4 частини першої статті 6 Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон) передбачено право
співвласників багатоквартирного будинку ( власників квартир та нежитлових приміщень у
такому будинку) безоплатно одержувати інформацію про суб’єктів права власності на всі
квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир
та приміщень у порядку і межах, визначених законом.
При цьому Закон не обмежує зазначене право співвласників зверненням лише до
певного кола суб’єктів, а, отже вимогу про надання такої інформації співвласник
багатоквартирного будинку вправі адресувати будь-якому суб’єкту, який нею володіє.
Порядок надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
24 грудня 2014 року № 722.
Згідно з пунктами 3, 4, 7 цього Порядку інформація, що надається з Державного
реєстру прав у паперовій формі, формується на підставі відповідної заяви за допомогою
програмних засобів його ведення.
Подання заяви для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій
формі здійснюється особисто заявником ( його представником на підставі довіреності) або
шляхом надсилання поштою з описом вкладення.
Листом Міністерства юстиції України від 01.07.2015№ 19.2/46 «Щодо надання
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно роз’яснено, що
співвласники багатоквартирних будинків у зв’язку з реалізацією прав та виконанням
обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління
відповідно до положень пункту 5 Порядку надання фізичним та юридичним особам
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року № 722,мають право
отримувати інформаційну довідку з Державного Реєстру прав, у якій зазначаються
відомості, наявні у Державному реєстрі прав та реєстрах щодо об’єкта нерухомого майна,
крім персональних даних суб’єктів речових прав на нерухоме майно (реквізитів
документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника
податку).
Проте в бюро технічої інвентаризації зберігаються дані про власників об’єктів
нерухомого майна, які не занесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, а знаходяться у паперових носіях.
З метою забезпечення виконання Закону у разі звернення співвласника
багатоквартирного будинку (власника квартири або нежитлового приміщення в ньому) до
БТІ щодо отримання інформації про суб’єктів права власності на всі квартири та
нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень
БТІ мають усі правові підстави для надання такої інформації в межах відомостей, що
наявні в БТІ.
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Власники квартир і нежитлової нерухомості багатоквартирних будинків можуть
звертатися за інформацією до БТІ про інших співвласників
У разі звернення співвласника багатоквартирного будинку (власника квартири чи
нежитлового приміщення в ньому) до БТІ щодо отримання інформації про суб’єктів права
власності на всі квартири та нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку і площу
таких квартир та приміщень БТІ мають усі правові підстави для надання такої інформації в
межах відомостей, що наявні в БТІ.
Водночас надані відомості слід супроводжувати застереженням про те, що вони є
дійсними станом на дату фактичного припинення БТІ функцій із реєстрації речових прав на
нерухоме майно в конкретному населеному пункті.
Від заявника вимагається пред’явити документ, який підтверджує його статус
співвласника відповідного багатоквартирного будинку (свідоцтво про право власності,
договір купівлі-продажу тощо), оскільки саме цей статус дає йому право звертатися за
наданням такої інформації.
Відповідні рекомендації надає Мінрегіон у листі від 24.12.2015 р. № 8/9-3770-15

Інформація відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону повинна містити
наступні відомості:
1.
прізвище, ім’я, по батькові ( для юридичних осіб – найменування) власника
(власників);
2.
Загальна площа.
При цьому надані відомості слід супроводити застереженням про те, що вони є
дійсним станом на дату фактичного припинення БТІ функцій з реєстрації речових прав на
нерухоме майно в конкретному населеному пункті.
Звернення про надання зазначеної інформації вважаємо за необхідне розглядати в
порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».
Слід зауважити, що від заявника необхідно вимагати пред’явлення документа, який
підтверджує його статус співвласника відповідного багатоквартирного будинку (свідоцтво
про право власності, договір куплі-продажу тощо), оскільки саме цей статус дає йому
право звертатися по надання такої інформації.
Оплата за надану послугу розраховується відповідно до Збірника норм часу на
роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну
інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, затвердженого Наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 21 листопада 2000 року № 198,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 р. за № 188/8787 (зі
змінами), та вартості нормо-години, затвердженої згідно з вимогами Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 1996 р. № 1548
Просимо донести до керівників бюро технічної інвентаризації.
Заступник директора Департаменту

Н. В. Токаренко

Повідомлення
про проведення установчих зборів співвласників багатоквартирного
будинку
розташованого за адресою:
___________________________________________________________
Шановний (а) __________________________________________ !
Повідомляємо Вам про те, що «_____»___________________20_____ року
о «___» год. «___» хв. за адресою м. Одеса, вул. _________________________,
відбудуться установчі збори співвласників багатоквартирного будинку, що
розташований за адресою: м. Одеса, вул. _____________________
Збори проводяться з ініціативи ініціативної групи в складі:
_________________________________________________________(кв._______),
_________________________________________________________(кв._______),
_________________________________________________________(кв._______),
Проект порядку денного зборів:
1. Про обрання голови та секретаря зборів;
2. Про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та
затвердження назви об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
3. Про затвердження Статуту об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку;
5. Вибори правління об’єднання та ревізійної комісії об’єднання.
7. Про обрання уповноваженої особи для державної реєстрації об’єднання та
підписання Статуту і супутніх документів.
Запрошуємо Вас взяти участь в установчих зборах.
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу власника.
З повагою,
ініціативна група.
Підписи членів Ініціативної групи:
__________________________________________________________________________________
(підпис)
/
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________________________
(підпис)
/
(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________________________
(підпис)
/
(прізвище, ініціали)

*ДАТА ВРУЧЕНЯ ПОВІДОМЛЕННЯ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 14 ДНІВ ДО
ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ.
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Список співвласників будинку за адресою:_____________, які повідомлені
про проведення установчих зборів з питання
створення об`єднання
співвласників багатоквартирного будинку (порядок денний установчих зборів
зазначений у письмовому повідомлені, який вручений).
Збори співвласників відбудуться «__»_______ 20__р. о ____год. у
приміщені _____________за адресою:________________

ПРОТОКОЛ
установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку
за місцезнаходженням_________________________________________________
(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого
проводяться збори)

__________________________

___ ______________ 20__ р.

(найменування населеного пункту)

№
п/п

Номер
квартири,
нежилого
приміщення

Загальна
площа, яка
знаходиться
у власності
співвласника
( м2)

П.І.Б власника квартири,
нежилого приміщення

Дата вручення
повідомлення
співвласнику

Підпис

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________
осіб.
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку: _____________ м2.
У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в
кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення
багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2.
У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників
співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або
нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею
_______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. _______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
Питання порядку денного: ___________________________________________
________________________________________________________________________
(порядковий № та зміст питання порядку денного)

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
________________________________________________________________________
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
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№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

ЗРАЗОК

1
2
3

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які
беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках)
протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо
питання порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і
голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке
проводилося):
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
«проти»
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного
питання порядку денного.
IV. ДОДАТОК
Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу
четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані
на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/

ПРОТОКОЛ
установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку
за місцезнаходженням: м. Одеса, вул. ______________, ____.
м. Одеса

______________ 20___ р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: _________ осіб.
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку: _____________ м2.
У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в
кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення
багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2.
У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників
співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або
нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею
_______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування).
ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Створення ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку), та затвердження його найменування
3. Затвердження статуту ОСББ
4. Вибори правління та ревізійної комісії ОСББ
5.Надання повноважень представникам установчих зборів зі
здійснення державної реєстрації ОСББ
Підписи), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)
Голова зборів_________ /_____________________/
Секретар зборів ___________/_______________

41

42

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
Питання порядку денного: 1. Про обрання голови та секретаря зборів.
Питання порядку денного: 1. Про обрання голови та секретаря зборів.
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Обрати ______________ власника кв. № ___ головою зборів, та_____________
власника кв. № ____ секретарем зборів.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Обрати ______________ власника кв. № ___ головою зборів, та_____________
власника кв. № ____ секретарем зборів.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

26

1

27

2

28

3

29

5

30

4

31

6

32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12

38

13

39

14

40

15

41

16

42

17

43

18

44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24

50

25

51
Голова зборів_________ /_____
Секретар зборів _____________ /______

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

52
Голова зборів_________ /______________________/
Секретар зборів
_________ /______________________/

43

44

Питання порядку денного: 1. Про обрання голови та секретаря зборів
Питання порядку денного: 2. Створення ОСББ (об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку), та затвердження
його найменування

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Обрати ______________ власника кв. № ___ головою зборів, та_____________
власника кв. № ____ секретарем зборів.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
2. Створити у житловому будинку по вул. _____________, ____ ОСББ
(об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та затвердити
його найменування - ОСББ «_____________________»
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

53
54
55
56

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

1

57

2

57

3

59

5

60

4
6
7

Підсумки голосування
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
«проти»
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.
Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Голова зборів_________ /______________________/

17
18

Секретар зборів
_________ /______________________/

19

_________ /______________________/

21

_________ /______________________/

22

20

23
24
25
26
Голова зборів_________ /__________________
Секретар зборів _________/_____________

45

46

Питання порядку денного: 2. Створення ОСББ (об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку), та затвердження
його найменування

Питання порядку денного: 2. Створення ОСББ (об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку), та затвердження
його найменування

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
2. Створити у житловому будинку по вул.. ________________, ___ ОСББ
(об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та затвердити
його найменування - ОСББ «_____________________»

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
2. Створити у житловому будинку по вул. ________________, ___ ОСББ
(об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та затвердити
його найменування - ОСББ «_____________________»

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

27
28

53

29

54

30

55

31

56

32

57

33

57

34

59

35

60

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

36
37
38

Підсумки голосування
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
«проти»
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

39
40
41
42
43
44
45

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

46
47
48

Голова зборів_________ /______________________/

49

Секретар зборів
_________ /______________________/

50
51

_________ /______________________/

52

_________ /______________________/

Голова зборів_________ /______________________/

47

Секретар зборів
_________ /______________________/

48

Питання порядку денного: 3. Затвердження статуту ОСББ

Питання порядку денного: 3. Затвердження статуту ОСББ

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
3. Затвердити Статут ОСББ «_________________» в запропонованій
редакції

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
3. Затвердити Статут ОСББ «_________________» в запропонованій
редакції

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

1

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

27

2

28

3

29

5

30

4

31

6

32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12

38

13

39

14

40

15

41

16

42

17

43

18

44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24

50

25

51

26

52
Голова зборів_________ /______________________/

Голова зборів_________ /______________________/

Секретар зборів
_________ /______________________/

49

Секретар зборів
_________ /______________________/

50

Питання порядку денного: 3. Затвердження статуту ОСББ

Питання порядку денного: 4. Вибори правління та ревізійної комісії ОСББ
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
4. Обрати правління ОСББ «_________» в наступному складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б.___________________________

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
3. Затвердити Статут ОСББ «_________________» в запропонованій
редакції
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

Обрати ревізійну комісію ОСББ «_________________» в наступному
складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б. ___________________________
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

53
54
55
56
57

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

1

57

2

59

3

60

5
4
6

Підсумки голосування
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
«проти»
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

7
8
9
10
11
12
13

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

14
15

Голова зборів_________ /______________________/

16
17

Секретар зборів
_________ /______________________/

18
19

_________ /______________________/

20
21
22
Голова зборів_________ /______________________/
Секретар зборів _______/_____________________/

51

52

Питання порядку денного: 4. Обрання правління та ревізійної комісії ОСББ

Питання порядку денного: 4. Вибори правління та ревізійної комісії ОСББ

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
4. Обрати правління ОСББ «___________» в наступному складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б.___________________________

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
4. Обрати правління ОСББ «_________» в наступному складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б.___________________________

Обрати ревізійну комісію ОСББ «______________» в наступному
складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б. ___________________________
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

Обрати ревізійну комісію ОСББ «_________________» в наступному
складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б. ___________________________
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

45

23

46

24

47

25

48

26

49

27

50

28

51

29

52

30

53

31

54

32

55

33

56

34

57

35

57

36

59

37

60

38
39

Підсумки голосування
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
«проти»
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

40
41
42
43
44
Голова зборів_________ /______________________/

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

Секретар зборів

53

Голова зборів_________ /______________________/

54

Секретар зборів
_________ /______________________/

Питання порядку денного: 5. Надання повноважень представникам
установчих зборів зі здійснення державної
реєстрації ОСББ
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
5. Доручити представнику установчих зборів __________ підписати
установчі документи ОСББ «_________» та здійснити усі необхідні дії,
пов’язані з державною реєстрацією об`єднання.
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

1

Питання порядку денного: 5. Надання повноважень представникам
установчих зборів зі здійснення державної
реєстрації ОСББ
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
5. Доручити представнику установчих зборів_____________ підписати
установчі документи ОСББ «____________» та здійснити усі необхідні дії,
пов’язані з державною реєстрацією об`єднання.
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

27
28

2

29

3

30

5

31

4

32

6

33

7

34

8

35

9

36

10

37

11

38

12

39

13

40

14

41

15

42

16

43

17

44

18

45

19

46

20

47

21

48

22

49

23

50

24

51

25

52

26
Голова зборів_________ /______________________/

Голова зборів_________ /______________________/

Секретар зборів
_________ /______________________/

Секретар зборів
_________ /______________________/

55

56

Питання порядку денного: 5. Надання повноважень представникам
установчих зборів зі здійснення державної
реєстрації ОСББ
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
5. Доручити представнику установчих зборів__________ підписати
установчі документи ОСББ «_________» та здійснити усі необхідні дії,
пов’язані з державною реєстрацією об`єднання.

IV. ДОДАТОК
Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу
четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані
на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
№ № квартири/
з/п нежитлового
приміщення

_________ /______________________/
_________ /______________________/

Загальна
Прізвище, ім’я,
Документ,
Результат
Підпис
Примітки
площа
по батькові
що
голосування співвласника
квартири/
співвласника або підтверджує («за», «проти», (представнинежитлового його представника
право
«утримався»)
ка)
приміщення
та
власності на
документ, що
квартиру/
надає
нежитлове
представнику
приміщення
повноваження на
голосування

_________ /______________________/

53
54
55
56
57
57

Голова зборів

_________________________ /

Секретар зборів

_________________________ /

59
60

Підсумки голосування
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
– _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
«проти»
нежитлових приміщень яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або
нежитлових приміщень яких становить _________ м2.
Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).
Голова зборів_________ /______________________/
Секретар зборів
_________ /______________________/

57

58

Додаток
до Протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку
проведених «___» ______________ 2016 року, за місцезнаходженням:
м. Одеса, ____________________________, буд. ____.
ЛИСТОК
ПИСЬМОВОГО ОПИТУВАННЯ СПІВВЛАСНИКА

ЗРАЗОК

Додаток
до Протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку
проведених «___» ______________ 2016 року, за місцезнаходженням:
м. Одеса, ____________________________, буд. ____.
ЛИСТОК
ПИСЬМОВОГО ОПИТУВАННЯ СПІВВЛАСНИКА
(заповнюється співвласником власноручно)

Дата опитування:
Номер квартири або нежитлового
приміщення:
Загальна площа квартири або
нежитлового приміщення:
Прізвище, ім’я, по батькові
співвласника:
Документ, що підтверджує право
власності на квартиру або нежитлове
приміщення:
Прізвище, ім’я, по батькові
представника та документ, що надає
повноваження на голосування від
імені співвласника:

Дата опитування:
Номер квартири або нежитлового
приміщення:
Загальна площа квартири або
нежитлового приміщення:
Прізвище, ім’я, по батькові
співвласника:
Документ, що підтверджує право
власності на квартиру або нежитлове
приміщення:
Результат
голосуван
ня
«ТАК»,
«НІ»,
«УТРИМАВ
СЯ»

Питання порядку денного, пропозиція

Підпис
співвласн
ика
/представ
ника

2. Про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердження
його найменування
Пропозиція:
«Створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: місто
Одеса, вулиця ___________________________________, №________» та затвердити
його найменування - ОСББ «_____________________»

Наприклад: Свідоцтво про право власності на ..: №15 від 12.12.2005 р.
Договір купівлі-продажу на …№1 від 01.01.2010р.
Договір дарування на … №15-68 від 11.08.2013р.
Свідоцтво про право спадщини за законом/за
Заповітом №856 від 25.09.2015 р.
Наприклад: Патріот Богдан Степанович який діє від імені власника:
Варіант №1: за довіреністю №8 від 02.11.2015 року;
Варіант №2 (у випадку неповнолітнього власника): на підставі ч.1 ст. 242
ЦК України (законний представник/опікун).
Підпис
співвласн
ика
/представ
ника

3. Про затвердження Статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Пропозиція:
«Затвердити
Статут
об'єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«________________________» у запропонованій редакції».
4. Вибори правління та ревізійної комісії ОСББ
Пропозиція:
«Обрати правління ОСББ «______________» в наступному складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б.___________________________

5. Про надання повноважень представникам установчих зборів зі здійснення державної
реєстрації ОСББ «______________»
Пропозиція:
«Доручити представнику установчих зборів_____________ підписати установчі
документи ОСББ «_________» та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною
реєстрацією об`єднання.

«Обрати ревізійну комісію ОСББ «_________________» в наступному
складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б. ___________________________».

/П.І.Б/

5. Про надання повноважень представникам установчих зборів зі здійснення державної
реєстрації ОСББ «______________»
Пропозиція:
«Доручити представнику установчих зборів_____________ підписати установчі
документи ОСББ «_________» та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною
реєстрацією об`єднання.
Підпис, прізвище, ініціали особи, що проводила опитування
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Результат
голосуван
ня
«ТАК»,
«НІ»,
«УТРИМАВ
СЯ»

2. Про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердження
його найменування
Пропозиція:
«Створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: місто
Одеса, вулиця ___________________________________, №________» та затвердити
його найменування - ОСББ «_____________________»

«Обрати ревізійну комісію ОСББ «_________________» в наступному
складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б. ___________________________».

___________

Дані вносяться з паспорту на українській мові.

Питання порядку денного, пропозиція

3. Про затвердження Статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Пропозиція:
«Затвердити
Статут
об'єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«________________________» у запропонованій редакції».
4. Вибори правління та ревізійної комісії ОСББ
Пропозиція:
«Обрати правління ОСББ «______________» в наступному складі:
П.І.Б. ___________________________
П.І.Б.___________________________

Підпис, прізвище, ініціали особи, що проводила опитування

Прізвище, ім’я, по батькові
представника та документ, що надає
повноваження на голосування від
імені співвласника:

Опитування має бути проведено на протязі 15 днів з дати проведення
установчих зборів.
Наприклад: квартира №5.
нежитлове приміщення – офісу/магазину №101.
Стояночне місце / парко місце №10
2
100 м

___________
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/Щасливчик П.І./

I. Загальні положення

ЗАТВЕРДЖЕНО:

1. Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
«______________________________________________________________________»

Установчими зборами
співвласників
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО
БУДИНКУ "_____________"
Протокол № __
від " __ " ______ 20__ р.

(найменування об’єднання)

(далі – об’єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень
(далі – співвласники) багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків)
№ ___ (далі – будинок), що розташований за місцезнаходженням:
________________________________________________________________________,
(область, район, населений пункт, вулиця)

відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку».
2. Об’єднання діє відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту.

СТАТУТ
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
«________________»

3. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями
16, 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»,
та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону.
4. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної
реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і майном
об’єднання, що належать об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає
учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає
позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за
зобов’язаннями співвласників.
6. Об’єднання може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні
реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.
II. Мета створення, завдання та предмет діяльності об’єднання
1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників,
дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного
майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх
платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

м. Одеса – 20___р.
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2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання
прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення
діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом
самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів
господарювання.
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3. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:
забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та
спільним майном;
забезпечення належного утримання багатоквартирного
прибудинкової території;
сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та
належної якості за обґрунтованими цінами;
забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань,
діяльністю об’єднання.

користування
будинку

та

інших послуг
пов’язаних з

III. Статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування
1. Органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління,
ревізійна комісія (ревізор) об’єднання.
2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори. Загальні збори
вправі приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання. Загальні збори
скликаються не рідше одного разу на рік.
3. До виключної компетенції загальних зборів належать:
затвердження Статуту об’єднання, внесення змін до нього;
обрання членів правління об’єднання;
питання про використання спільного майна;
затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що
перевищує __________________________ , а також договорів, предметом яких є
(сума в гривнях або визначена в інший спосіб)

цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;
визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів
співвласників;
прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення
господарських споруд;
визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів
правління;
визначення обмежень на користування спільним майном;
обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з
управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним
майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку;
прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у
товариствах.
4. 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.
Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності
об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують
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умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до
виключної компетенції загальних зборів.
Збори представників у разі потреби скликає правління об’єднання або не менш
як три представники від об’єднання.
Збори представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх
представників від об’єднання.
Кожен представник від об’єднання на зборах представників має один голос, а
рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості
голосів усіх представників від об’єднання шляхом відкритого особистого поіменного
голосування.
Рішення зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із
зазначенням кожним з представників від об’єднання результату свого голосування
(«за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.
Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень
правління об’єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у
будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення
правління об’єднання.
5. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням об’єднання або
ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.
Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення
загальних зборів вручає кожному співвласнику під розписку або направляє
рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що
належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних
зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається, з чиєї
ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості
можливих учасників зборів.
6. У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси
співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його
представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.
Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх
співвласників або їх представників.
7. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість
голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового
приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень,
розташованих у будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або
нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків
загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожний
співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або
нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів,
що належать кожному співвласнику на загальних зборах.
8. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного
голосування.
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Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники
(їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів
співвласників.
Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників,
порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування
фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та
капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини
загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено
прийняття таких рішень, - більшістю голосів.
З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше половини загальної кількості співвласників.
Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим
підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування
(«за» чи «проти»).
Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та
прийняття рішень на них.
9. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не
набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 цього розділу,
ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове
опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.
Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів
з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну
кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.
10. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками
під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.
11. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим
для всіх співвласників.
Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших
органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який
час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого
статутного органу об’єднання, зокрема, правління та ревізійної комісії (ревізора)
об’єднання.
Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в
місцях загального користування будинку.
Рішення з питань, передбачених абзацами другим, шостим, сьомим, восьмим,
дев’ятим, дванадцятим та чотирнадцятим пункту 3 цього розділу, а за рішенням
загальних зборів – і з інших питань, надаються співвласникам під розписку або
направляються поштою (рекомендованим листом) ініціатором загальних зборів
(правлінням або ініціативною групою).
Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних
зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок
робити з них копії та виписки.
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
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12. Виконавчим органом об’єднання є правління, яке обирається і підзвітне
загальним зборам.
Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право
приймати рішення з питань діяльності об’єднання, визначених цим Статутом.
13. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та
строки обрання встановлюються загальними зборами.
Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження
правління чи окремих його членів.
У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або
недієздатним повноваження такого члена правління припиняються.
14. До компетенції правління належать:
підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів
та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;
розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними
зборами об’єднання кошторису;
укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення
контролю за їх виконанням;
ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність
об’єднання;
скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів
представників;
призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної
комісії для його проведення.
15. Засідання правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо
інше не визначено рішенням загальних зборів.
Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права
передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.
Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів
правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів об’єднання.
Засідання правління скликається його головою або не менш як третиною членів
правління.
Веде засідання правління голова правління, а в разі відсутності голови - його
заступник. У разі відсутності голови правління та його заступника, засідання
правління веде один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю
голосів від кількості присутніх на засіданні членів правління.
Рішення правління викладаються у протоколі засідання правління із
зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або
«проти»), засвідченого власноручним підписом.
16. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника.
На виконання своїх повноважень голова правління:
веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання
іншому члену правління;
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забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;
діє без доручення від імені об’єднання та укладає в межах своєї компетенції
договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису
та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них
заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників
об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів
об’єднання іншим особам;
відкриває і закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших
фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення
мети та завдань об’єднання.
У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.
17. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління
об’єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія
(ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються
загальними зборами.
Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів, рішення ревізійної
комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.
Кожен член ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не
має права передоручати своє право голосу іншим особам.
Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на _____ років, якщо інший
строк не визначено загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в
будь-який час припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) чи окремих
членів ревізійної комісії.
У разі відчуження членом ревізійної комісії всіх належних йому в будинку
квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена ревізійної комісії,
визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання
законної сили обвинувальним вироком щодо нього повноваження такого члена
ревізійної комісії припиняються.

за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за
фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання.
Загальні збори можуть визначити інший перелік прав ревізійної комісії
(ревізора).
IV. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів
об’єднання
1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються з:
залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках
особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;
внесків і платежів співвласників;
коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних
приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям
громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові
субсидії;
коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності
об’єднання;
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних
осіб;
коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного
фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і
капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;
пасивних доходів;
доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що
спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;
коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних
цілей об’єднання.
За рішенням загальних зборів в об’єднанні можуть створюватися ремонтний,
резервний фонди, кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами
об’єднання.

18. Ревізійна комісія (ревізор) має право:
відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше
одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання первинні та
аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової,
статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період діяльності
об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та
копії;
відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше
одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання письмові
пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання;
перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених
правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту об’єднання;

2. Сплата встановлених загальними зборами об’єднання внесків і платежів, у
тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що
встановлені загальними зборами об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.
Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання,
реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів,
технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до
загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають
у його власності.
Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому
числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються загальними
зборами об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.
Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів
співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного
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майна, на суму боргу.
3. Майно об’єднання утворюється з:
майна, переданого йому співвласниками у власність;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є
їхньою спільною власністю.
4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном об’єднання
визначається загальними зборами.

вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання
співвласниками правил добросусідства;
одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність
асоціації.
Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення
всі свої фінансові звіти.
Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших
співвласників.
Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в
судовому порядку.

5. Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів,
витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами
співвласників, та окремими рішеннями загальних зборів співвласників.
Кошторис об’єднання за поданням правління щороку затверджується
загальними зборами не пізніше 01 січня поточного року, якщо інший строк не
встановлено загальними зборами співвласників. За рішенням загальних зборів
можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.
Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів співвласників, кошторис
повинен передбачати такі статті витрат:
витрати на утримання і ремонт спільного майна;
витрати на оплату комунальних та інших послуг;
витрати фондів об’єднання;
інші витрати.
За рішенням загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного,
резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.
Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління
складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після
такої перевірки – загальним зборам для затвердження.
Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної
реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію.
Наступні фінансові роки відповідають календарним.

2. Співвласник зобов’язаний:
виконувати обов’язки, передбачені Статутом об’єднання;
виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;
використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил
користування приміщеннями;
забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх
реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення;
забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства
щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів,
технічного переоснащення приміщень або їх частин;
не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової
території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;
відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;
виконувати передбачені Статутом об’єднання обов’язки перед об’єднанням;
запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління
об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з
вимогами, встановленими законодавством.
Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

6. Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед
співвласників, працівників об’єднання, членів органів управління та інших осіб.

VI. Відповідальність за порушення Статуту об’єднання
та рішень статутних органів

V. Права і обов’язки співвласників
1. Співвласник має право:
брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному Законом
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом
об’єднання;
обирати та бути обраним до складу статутних органів об’єднання;
знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єднання;
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Співвласники є відповідальними за порушення Статуту об’єднання та рішень
статутних органів.
VII. Порядок внесення змін до Статуту об’єднання
1. Внесення змін до Статуту об’єднання здійснюється виключно за рішенням
загальних зборів.
Якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, ініціатор загальних зборів
(правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих
змін до Статуту об’єднання не пізніше ніж за 14 днів до проведення загальних зборів.

70

Примітка.

2. Зміни до Статуту об’єднання підлягають державній реєстрації у порядку,
встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.
VIII. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу)
об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим
1. Об’єднання ліквідується у разі:
придбання однією особою всіх приміщень у будинку;
прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.
2. Ліквідація об’єднання за рішенням загальних зборів здійснюється
призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією. Право підпису
документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний
ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.
Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію об’єднання із
зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно
об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає
ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші
заходи, передбачені законодавством України.
3. Підстави та порядок ліквідації об’єднання за рішенням суду і звернення
стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством
України.

Для об’єднання, створеного шляхом реорганізації житлово-будівельного
кооперативу, пункт 1 розділу І Статуту об’єднання викладається в такій редакції:
«1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«______________________________________________________________________»
(найменування об’єднання)

(далі – об’єднання) створено відповідно до Закону України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку» шляхом реорганізації житловобудівельного кооперативу «__________________» і є його правонаступником та
(найменування кооперативу)

об’єднує власників квартир та нежитлових приміщень (далі – співвласники)
багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків) № _____ (далі – будинок)
за адресою: _____________________________________________________________».
(область, район, населений пункт, вулиця)

Місцезнаходження об’єднання: Україна, _____________________________________.
(область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В.В. Токаренко

4. У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог
кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної
площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у будинку, що перебувають
у їхній власності.
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед
об’єднанням відповідно до статуту цього об’єднання. Якщо співвласник має борг
перед цим об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і
відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.
5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
6. Реорганізація об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи
проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням правління визначають
правонаступників об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із
законодавством України.
Головуючий на установчих
зборах об’єднання

_____________________
(підпис)
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____________________
(П.І.Б.)

72

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 08.02.2016 р. № 8/9-356-16
Щодо передачі будинку в управління ОСББ
З прийняттям Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» (далі – Закон) і Закону України « Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон про ОСББ) положення щодо
«передачі/прийняття з балансу/на баланс» ОСББ виключено.
Статтею 5 Закону встановлено, що замовник будівництва або попередній власник
будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок згідно
з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального
господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій
співвласниками у передбаченому цим Законом порядку. У разі якщо об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не
визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо
його вибрано відповідно до закону.
Статтею 6 Закону про ОСББ передбачено, що колишній балансоутримувач
багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним
будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації
об’єднання забезпечує передач йому примірника технічної та іншої передбаченої
законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого
багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів
інженерних мереж.
У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній
балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала
управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку
з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.
При цьому частиною шостою Прикінцевих та перехідних положень Закону
Кабінету Міністрів України доручено розробити порядок списання з балансу
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними
підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у
яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності. Повідомляємо, що
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання з
балансу багатоквартирних будинків» наразі поданий на розгляд до Кабінету Міністрів
України.
Так постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію
Закону України « Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» є чинною у
частині, що не суперечить Закону та Закону про ОСББ (у редакції від 01.07.2015).
Зокрема, Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс,
затверджений згаданою постановою Уряду, нині не може використовуватися.
Спеціальної процедури передачі примірника технічної та іншої передбаченої
законодавством документації на будинок ні Законом України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку», ні Законом України «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» не передбачено.
При цьому, на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
свого часу наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 02.02.2009 № 13 були затверджені Правила управління будинком, спорудою,
житловим комплексом або комплексом будинків і споруд ( зареєстровано в міністерстві
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юстиції України 27 квітня 2009 р. за № 377/16393). Ці Правила є чинними і діють у
частині, що не суперечить Закону.
Порядок прийняття об’єкта в управління визначений пунктами 2.1 – 2.3 зазначених
Правил.
Зокрема передбачено, що для приймання-передачі об’єкта в управління
утворюється
відповідна
комісія
у
складі
представників
попереднього
балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, власників,
співвласників та особи, що буде здійснювати управління будинком.
Комісія визначає технічний стан об’єкта відповідно до вимог законодавства та
складає акт приймання-передачі об’єкта в управління.
Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі об’єкта, надається
примірник акта приймання передачі, підписаний членами комісії та затверджений
керівництвом кожної сторони – юридичної особи.
При передачі об’єкта в управління попередній балансоутримувач чи особа, що
здійснювала управління будинком, надає замовнику, а замовник передає особі, що буде
здійснювати управління будинком, оригінали або належним чином звірені копії
документів ( у разі зберігання оригіналів документів у місцевих архівах).
Пунктом 2.3 цих Правил встановлено, що у разі відсутності документів,
передбачених цим пунктом, відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об’єкта.
Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок попереднього
балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, протягом одного
місяця з моменту складання акту приймання-передачі об’єкта та передаються ним особі,
що буде здійснювати управління будинком, з оформленням додатка до акта прийманняпередачі.
Отже, після прийняття співвласниками на зборах, проведених відповідно до
Закону,
рішення
про
форму
управління
будинком
між
колишнім
балансоутримувачем та співвласникам в особі їх об’єднання або особою,
уповноваженій співвласниками, має бути здійснено приймання-передачу об’єкта в
управління ( а не «з балансу/на баланс») з підписанням відповідного акта та
передачею документації на будинок.
З повагою
Заступник директора Департаменту
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В.В. Токаренко

В.о. Голови
Держспоживстандарту України

С.Т.Черепков

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
Президент Спілки орендарів
і підприємців України

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2009

В.Грищенко

N 13

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2009 р.
за N 377/16393

Віктор Хмільовський

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

В.Биковець

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Г.В.Осовий

Віце-президент Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України

Про затвердження Правил управління
будинком, спорудою, житловим комплексом
або комплексом будинків і споруд

Ю.М.Лозовський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
02.02.2009 N 13

Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму
реформування
і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки" ( 1869-15 ) та статті 5 Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) Н А К А З У Ю:

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2009 р.
за N 377/16393

1. Затвердити Правила управління будинком, спорудою, житловим
комплексом або комплексом будинків і споруд (додаються).
2.
Управлінню розвитку житлової сфери (В.М.Кірюшин) та
Юридичному відділу (І.І.Крилова) подати цей наказ на державну
реєстрацію
до
Міністерства
юстиції
України
у визначений
законодавством термін.

ПРАВИЛА
управління будинком, спорудою, житловим
комплексом або комплексом будинків і споруд

3. Управлінню розвитку житлової сфери (В.М.Кірюшин) довести
цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних,
Київської
та
Севастопольської
міських державних
адміністрацій.

1. Загальні положення

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра О.Б.Лотоцького.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр

О.Ю.Кучеренко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України

І.І.Уманський

Перший заступник
Міністра економіки України

С.А.Романюк

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

О.Кужель
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1.1. Ці Правила встановлюють порядок здійснення управління
будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і
споруд (далі - управління будинком), порядок передачі будинку в
управління у разі укладення договору.
1.2. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
Об'єкт управління (далі - об'єкт) - окремий житловий будинок,
споруда або група будинків і споруд, які становлять цілісний
житловий комплекс, разом з прилеглими до них прибудинковими
територіями, що надається в управління.
Мешканці - власники, співвласники, наймачі, орендарі окремих
житлових і нежитлових приміщень будинку, які проживають у будинку.
Послуга з
управління будинком - результат господарської
діяльності, спрямованої
на
задоволення
потреби
власників,
співвласників
в
ефективному управлінні належним їм майном,
підтриманні об'єкта в належному технічному стані, організації
забезпечення
потреб
мешканців об'єкта в житлово-комунальних
послугах.
Управління будинком - дії, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування будинку та прибудинкової території відповідно до їх
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цільового призначення і збереження їх споживчих якостей, а також
на організацію забезпечення потреби мешканців будинку в отриманні
житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативів, норм,
стандартів, порядків і правил. Функції з управління будинком та
забезпечення його належної експлуатації власники, співвласники або
за їх дорученням балансоутримувач здійснюють самостійно чи через
особу, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює
управління будинком (далі - управитель).
Інші терміни,
що
використовуються
у
цих
Правилах,
застосовуються у значеннях відповідно до Законів України "Про
житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ) та "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ).
1.3. Управління будинком передбачає виконання таких функцій:
планування заходів щодо збереження та сталого функціонування
об'єкта, наданого в управління, та організацію забезпечення потреб
мешканців
об'єкта
в
отриманні
житлово-комунальних
послуг
відповідно до вимог пункту 3.3 цих Правил;
ведення передбаченої
законодавством
звітності,
а також
технічної документації щодо стану, утримання та експлуатації
об'єкта відповідно до вимог пункту 3.6 цих Правил;
організацію належної експлуатації
та
утримання
об'єкта
відповідно до його цільового призначення згідно з вимогами пунктів
3.7, 3.8 цих Правил;
організацію забезпечення
потреб
мешканців
об'єкта
в
житлово-комунальних
послугах
відповідно
до
встановлених
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з вимогами
пунктів 3.9-3.11 цих Правил;
організацію роботи з мешканцями об'єкта згідно з вимогами
пунктів 3.12, 3.13 цих Правил;
проведення заходів щодо енергозбереження.
1.4. Особою, що здійснює управління будинком, є:
у разі самоуправління будинком - власники,
співвласники
будинку, створені ними органи, організації та об'єднання або
балансоутримувач чи будь-яка інша особа, яка уповноважена від
імені
власників, співвласників будинку виконувати функції з
управління будинком;
у разі здійснення управління будинком відповідно до договору
із власниками, співвласниками усіх житлових і нежитлових приміщень
об'єкта або за їх дорученням із балансоутримувачем (далі замовник) - управитель.
Управитель визначається власниками, співвласниками або за їх
дорученням балансоутримувачем у
встановленому
законодавством
порядку.
Якщо об'єкт
перебуває
у
спільній
власності
кількох
співвласників, вони відповідно до своєї частки у праві спільної
власності беруть участь у витратах на управління, утримання та
збереження спільного майна. Рішення щодо надання певній особі
повноважень на укладення та виконання договору управління таким
об'єктом
приймається
за згодою співвласників відповідно до
законодавства.
Управитель відповідає за стале функціонування і збереження
споживчих властивостей об'єкта, наданого в його
управління,
відповідно до його цільового призначення, а також за організацію
забезпечення
потреби
мешканців
об'єкта
в
отриманні
житлово-комунальних
послуг
відповідно
до нормативів, норм,
стандартів, порядків і правил.

(далі - договір про управління), що оформляється відповідно до
законодавства, або уповноважити будь-яку іншу особу на здійснення
від їх імені таких дій.
На один
об'єкт
може
бути укладений один договір про
управління.
Управитель може укладати субпідрядні договори на виконання
окремих видів робіт, якщо це передбачено договором про управління.
1.6. Фізичні особи, які безпосередньо виконують функції з
управління будинком, повинні мати відповідну освіту та періодично
підвищувати свою кваліфікацію.
1.7. Для забезпечення належного функціонування і збереження
споживчих властивостей об'єкта та організації забезпечення потреб
мешканців об'єкта житлово-комунальними послугами відповідно до
стандартів, нормативів, норм, порядків і правил особа, що здійснює
управління будинком, у порядку, передбаченому законодавством,
укладає договори:
із мешканцями об'єкта - про надання
житлово-комунальних
послуг;
із виробниками - про умови
надання
житлово-комунальних
послуг;
із виконавцями - про надання житлово-комунальних послуг (у
разі якщо особа, що здійснює управління будинком, не є виконавцем
цих послуг).
Особа, що здійснює управління будинком, контролює виконання
таких договорів.
2. Порядок прийняття об'єкта в управління
2.1. Для приймання-передачі об'єкта в управління утворюється
відповідна
комісія
у
складі
представників
попереднього
балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком,
власників, співвласників та особи, що буде здійснювати управління
будинком.
Комісію очолює представник сторони, яка приймає.
Комісія визначає технічний стан об'єкта відповідно до вимог
законодавства
та
складає
акт приймання-передачі об'єкта в
управління (з управління) (далі - акт приймання-передачі об'єкта).
Кожній із
сторін,
що бере участь у прийманні-передачі
об'єкта, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний
членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони юридичної особи.

1.5. Для здійснення функції з управління будинком власники,
співвласники можуть
самостійно укласти з управителем договір

2.2. При
передачі
об'єкта
в
управління
попередній
балансоутримувач чи особа, що здійснювала управління будинком,
надає замовнику, а замовник передає особі, що буде здійснювати
управління будинком, оригінали або належним чином завірені копії
документів (у разі зберігання оригіналів документів у місцевих
архівах):
щодо технічного стану об'єкта, у тому числі:
план земельної ділянки з усіма будинками та спорудами, що на
ній розташовані, виготовлений відповідно до вимог Інструкції з
топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та
1:500
(ГКНТА-2.04-02-98),
затвердженої
наказом
Головного
управління
геодезії,
картографії
та кадастру при Кабінеті
Міністрів України від 09.04.1998 N 56 ( z0393-98 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за N 393/2833;
паспорт об'єкта та земельної ділянки;
проектно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на
кожний будинок та споруду об'єкта;
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акт технічного стану об'єкта на момент приймання-передачі;
схеми внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання
холодної
та
гарячої
води,
водовідведення,
газота
електропостачання, централізованого опалення тощо;
виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які
мають заземлення);
паспорти котельного господарства, котлові книги;
паспорти ліфтового господарства;
кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту;
акти технічного огляду;
журнали заявок мешканців об'єкта;
протоколи виміру опору ізоляції електромереж;
протоколи огляду системи вентиляції;
щодо бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством
звітності
за
об'єктом;
обліку мешканців об'єкта, а також
власників, співвласників окремих приміщень об'єкта, які у ньому не
мешкають; правовідносин попереднього балансоутримувача чи особи,
що здійснювала управління будинком, з юридичними або фізичними
особами у сфері надання та оплати житлово-комунальних послуг,
найму, оренди та користування приміщеннями об'єкта; планових
заходів
за попередній та на поточний роки, необхідних для
утримання об'єкта
відповідно
до
вимог
нормативів,
норм,
стандартів,
порядків
і правил та для збереження належного
технічного стану будівельних елементів, конструкцій та мереж
об'єкта.
2.3. У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом,
відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об'єкта.
Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок
попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління
будинком,
протягом
одного місяця з моменту складення акта
приймання-передачі об'єкта та передаються ним особі, що буде
здійснювати управління будинком, з оформленням додатку до акту
приймання-передачі.
3. Порядок здійснення управління будинком
3.1. Протягом одного
місяця
з
дати
підписання
акту
приймання-передачі
об'єкта
в управління особа, що здійснює
управління будинком, письмово повідомляє мешканців об'єкта про
своє
місцезнаходження,
номери
телефону
та
факсу, адресу
електронної пошти, режим роботи, адреси і телефони диспетчерських,
аварійних
та
ремонтних
служб, терміни та умови укладення
(переукладення) договорів про надання житлово-комунальних послуг,
номер поточного банківського рахунку для внесення платежів за
житлово-комунальні послуги тощо.
3.2. Особа, що здійснює управління
будинком,
відкриває
рахунок в установі банку для отримання та здійснення платежів за
житлово-комунальні послуги для кожного окремого об'єкта, наданого
йому в управління.
Для накопичення
коштів
на
здійснення
поточного
та
капітального ремонтів особа, що здійснює управління будинком,
відкриває окремі депозитні рахунки.

Для забезпечення належного утримання об'єкта та організації
задоволення
потреб
мешканців
об'єкта в житлово-комунальних
послугах особа, що здійснює управління будинком, протягом одного
місяця з моменту підписання акта приймання-передачі об'єкта в
управління та в подальшому щорічно не пізніше ніж до 1 грудня
року,
що
передує планованому, складає річні фінансовий та
господарський плани. Ці плани формуються з урахуванням вимог
Правил
утримання
жилих будинків і прибудинкових територій,
затверджених
наказом
Державного
комітету України з питань
житлово-комунального господарства
від
17.05.2005 N 76
( z0927-05), зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.08.2005
за
N 927/11207, інших нормативно-правових актів та містять:
план-графік технічного огляду загальнобудинкового обладнання
та конструктивних елементів будівлі;
план-графік поточного ремонту;
план-графік огляду будинків із зносом більше 65%;
графік планово-попереджувального ремонту електрообладнання,
інженерних мереж будинків;
графік прибирання прибудинкової території;
графік вивезення твердих побутових відходів;
графік проведення дезінсекції та дератизації;
графік прибирання сходових кліток;
обсяги та терміни надання комунальних послуг та проведення
необхідних робіт;
відомості про
виробників
та
виконавців окремих послуг
(процедури та терміни їх визначення);
відомості про всі очікувані доходи та про всі очікувані
витрати (поточні управлінські витрати, оплата наданих послуг та
виконаних робіт, у тому числі аварійних, довгострокові фінансові
зобов'язання тощо).
3.4. Протягом трьох місяців з моменту
підписання
акта
приймання-передачі
об'єкта
в управління особа, що здійснює
управління будинком, складає перспективні довгостроковий (на 7-10
і більше років) та середньостроковий (на 3-5 років) плани заходів,
спрямованих на забезпечення ефективного утримання, збереження
належного технічного стану та споживчих якостей об'єкта. Такі
плани повинні містити перелік, обсяги та терміни проведення
необхідних робіт, їх очікувану вартість, джерело фінансування.
Зазначені плани подаються на погодження:
загальним зборам
власників,
співвласників
житлових
і
нежитлових приміщень об'єкта або членам створених власниками,
співвласниками
органів,
організацій та об'єднань - у разі
самоуправління будинком;
замовнику у
разі управління будинком управителем за
договором.
За необхідності плани можуть коригуватися.
3.5. Особа,
що
здійснює
управління
будинком,
веде
бухгалтерський облік та складає фінансову, статистичну та іншу
передбачену законодавством та договором про управління звітність.

3.3. На підставі документів, отриманих згідно з положеннями
пункту 2.2 цих Правил, та відповідно до встановлених нормативів,
норм, стандартів, порядків і правил особа, що здійснює управління
об'єктом, планує власну діяльність з управління об'єктом.

3.6. Особа, що здійснює управління будинком, зберігає та веде
технічну документацію щодо стану, утримання та
експлуатації
об'єкта.
Технічна документація довготривалого зберігання містить:
план ділянки в масштабі 1:1000 - 1:2000 з усіма будинками та
спорудами, що на ній розташовані;
проектно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на
кожний будинок та споруду;
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акт технічного стану житлового будинку на момент укладення
договору управління;
схеми внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання
холодної
та
гарячої
води,
водовідведення,
газота
електропостачання, централізованого опалення тощо;
паспорти котельного господарства, котлові книги;
паспорти ліфтового господарства;
паспорти на кожний житловий будинок та земельну ділянку;
виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які
мають заземлення).
До документів, які потребують заміни після закінчення строку
дії, належать:
кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту;
акти технічного огляду;
журнали заявок мешканців об'єкта;
протоколи виміру опору ізоляції електромереж;
протоколи огляду системи вентиляції.
За підсумками кожного технічного огляду в базу даних, що
відображають технічний стан об'єкта, особа, що здійснює управління
будинком, вносить відповідні зміни із зазначенням дати проведення
огляду об'єкта.
3.7. Щорічно під час підготовки до опалювального періоду
особа, що здійснює управління будинком:
складає графік підготовки об'єкта до опалювального періоду не пізніше
1
травня
та
періодично
інформує
власників,
співвласників (які самостійно здійснюють управління будинком) чи
замовника про його виконання;
готує інформацію щодо договірних відносин з виробниками та
виконавцями послуги з централізованого опалення - не пізніше ніж
до 1 серпня;
складає паспорт готовності об'єкта до опалювального періоду.

об'єкта.
3.11. Особа, що здійснює управління будинком, забезпечує
інформацією власників, співвласників, які у будинку не проживають,
та мешканців об'єкта шляхом: особистого прийому фізичних та
представників юридичних осіб; адресної розсилки інформаційних
матеріалів;
розміщення
оголошень,
звернень, повідомлень та
інформаційних листівок у спеціально відведених для цього місцях;
проведення зустрічей та загальних зборів тощо.
3.12. Особа, що здійснює управління будинком, звітує перед
мешканцями об'єкта, а також власниками, співвласниками окремих
приміщень об'єкта, які у ньому не проживають, про проведену
роботу, стан виконання договорів, передбачених цими Правилами,
перспективних, річних фінансових та господарських планів.
4. Оплата послуг з управління будинком
Послуги з
управління
належать
до
третьої
групи
житлово-комунальних послуг залежно від
порядку
затвердження
цін/тарифів відповідно до положень статті 14 Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ).
Начальник Управління
розвитку житлової сфери

В.М.Кірюшин

3.8. У процесі організації належної експлуатації та утримання
об'єкта
відповідно до його цільового призначення особа, що
здійснює управління будинком, також забезпечує здійснення:
диспетчерського обслуговування об'єкта;
аварійного обслуговування об'єкта відповідно до стандартів,
нормативів, норм, порядків і правил;
контролю за експлуатацією і утриманням об'єкта;
контролю за
дотриманням правил користування приміщеннями
житлових будинків;
заходів щодо
підготовки
об'єкта
до
сезонних
умов
експлуатації;
заходів з попередження надзвичайних ситуацій;
заходів щодо дотримання правил протипожежної безпеки;
заходів щодо енергозбереження відповідно до погодженого із
замовником плану;
ведення баз даних щодо стану об'єкта.
3.9. Особа,
що
здійснює
управління будинком, здійснює
організацію забезпечення мешканців об'єкта послугами згідно з
укладеними договорами:
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
комунальними;
з ремонту приміщень, будинків, споруд.
3.10. Особа, що здійснює управління будинком, веде облік
власників, співвласників (у тому числі тих, які у будинку не
проживають), наймачів та орендарів житлових і нежитлових приміщень

81

82

Перелік нормативно-правових актів, які регламентують створення та
функціонування ОСББ
Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку» 29.11.2001 № 2866-III
Закон України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку»14.05.2015 № 417-VIII
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань» 15.05.2003р. №755-IV
Наказ Мінжитлокомунгоспу від 02.02.2009 №13 «Про затвердження
Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або
комплексом будинків і споруд»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про
реалізацію Закону України «Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку»
Наказ Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 № 141 «Про затвердження
Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових
приміщень та управителя»
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій»
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 06.01.2016 № 15/5 Про
затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Постанова КМ України №869 від 1 червня 2011 року «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги».
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