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ВСТУП

Що таке багатоквартирні будинки,  
кому вони належать і хто має про них дбати?

Відносини між співвласниками у багатоквартирному будинку є одним 
з найскладніших видів суспільних відносин. Володіючи квартирою у 
житловому будинку, людина дуже часто вважає, що її відповідальність 
обмежується вхідними дверима її квартири, а все, що відбувається у 
будинку, має вирішувати хтось інший. На запитання — «Кому належить 
Ваша квартира?» відповідь зрозуміла — «Мені». А у відповідь на запи-
тання «Кому належить Ваша багатоповерхівка, як правило, можна почути: 
«ЖЕКу», «міській раді», «державі» чи щось подібне. 

Справді, у світі існує така модель організації сфери житлового госпо-
дарства, коли багатоквартирні будинки є власністю однієї фізичної чи 
юридичної особи (навіть міського комунального чи державного підпри-
ємства). Такі будинки будуються з метою отримання прибутку, квартири 
у них здаються в оренду. Якщо ж йдеться про муніципальне житло 
(власник — місцева влада), то його призначення суто соціальне: надання 
притулку бідним, які не здатні самостійно купити квартиру чи сплачу-
вати ринкову орендну плату. 

Всі ж інші приватні будинки (багатоквартирні), де квартири перебу-
вають у приватній власності окремих фізичних чи юридичних осіб, функ-
ціонують у вигляді (формі) кондомініумів, товариств співвласників або 
кооперативів. Для всіх перелічених форм організації житлового будинку 
з приватними окремими приміщеннями спільним є алгоритм прийняття 
рішення: голосування частками у спільній власності згідно правил, які 
прописані у їхніх статутах. Співвласники, природньо, зацікавлені у підтри-
манні доброго технічного стану будинку та прибудинкової території. За 
будь-якої із перерахованих вище організаційно-правових форм технічні 
проблеми будинку можуть вирішуватися як самотужки, так і шляхом 
передачі частини або всіх функцій управителю. В останньому випадку, 
така компанія або управитель обирається співвласниками, на конку-
рентному ринку.
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ЗАКОН  УКРАЇНИ  
«Про приватизацію державного житлового фонду».

Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків).

1. Утримання приватизованих квартир (будинків) здійснюється 
за рахунок коштів їх власників згідно з Правилами користування 
приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій, які 
затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від форм 
власності на них.

2. Власники квартир багатоквартирних будинків є співвласни-
ками допоміжних приміщень у будинку, технічного обладнання, 
елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь 
у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибу-
динкової території відповідно до своєї частки у майні будинку. 
Допоміжні приміщення передаються у власність квартиронай-
мачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

Житловий сектор нашої країни знаходиться у приватній власності 
громадян України у співвідношенні 98 % до 2 % комунального та відом-
чого житла. Застарілий житловий фонд та втрати енергії у багатоквар-
тирних будинках становлять до 60%. 

Багатоквартирні будинки поступово ставали спільною сумісною влас-
ністю співвласників ще з 1991 року, коли набрав законної сили Закон 
України «Про власність», який визначив, що об’єктом права власності 
можуть бути житлові будинку, квартири, тощо, та з 1992 року, коли набрав 
законної сили Закон України «Про приватизацію державного житлового 
фонду», відповідно до норм якого українці та українки поступово отри-
мали можливість оформити право приватної власності на свою квар-
тиру. З цього моменту почали з’являтися перші приватні власники 
квартир, а отже будинки перестали бути власністю держави. 

Конституція України та Цивільний кодекс стверджують, що власність 
зобов’язує. Тягар утримання майна несе його власник. Отже, з моменту 
державної реєстрації права власності на квартиру ми з вами одночасно 
стаємо співвласниками всього будинку і починаємо нести тягар утри-
мання не тільки своєї квартири, а й всього спільного майна. Закон «Про 
приватизацію» надав нам можливість закріпити за собою нерухоме 
майно, але ніхто не розказав, як ми повинні разом та спільно доглядати 
за цим майном.

Згідно чинного законодавства України, володіючи квартирою або нежит-
ловим приміщенням у багатоквартирному будинку, ми одночасно стаємо 
співвласниками спільного майна будинку, а саме: приміщень загального 
користування (у тому числі допоміжних), несучих, огороджувальних та 
несучо-огороджувальних конструкцій будинку, механічного, електричного, 
сантехнічного та іншого обладнання всередині або за межами будинку, 
яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, 
будівель і споруд, які призначені для задоволення потреб усіх співвлас-
ників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій тери-
торії, а також прав на земельну ділянку, на якій розташований 
багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у випадку 
державної реєстрації таких прав (витяг зі статті 382 Цивільного кодексу 
України). Закон України № 417 «Про особливості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному будинку» (ст. 1, 4, 5) встановлює поняття спіль-
ного майна у багатоквартирному будинку та визначає власників житлових 
і нежитлових приміщень такого будинку співвласниками спільного майна.

У будинках, де не створено ОСББ чи немає житлового кооперативу, Ви 
практично повністю усунуті від управління будинком як своєю влас-
ністю. Наслідком цього є майже повна Ваша незахищеність від недобро-
совісних дій постачальників житлових і комунальних послуг. Сплачуючи 
за послуги з управління та утримання багатоквартирного будинку, Ви 
насправді не впливаєте ні на визначення виконавця послуг, ні на перелік 
послуг, що Вам надаються, ні на обсяг надаваних послуг, ні на їх вартість. 
Перелік і вартість послуг визначає місцева влада (тобто, ЖЕК). При цьому 
обсяги послуг з утримання будинку та критерії їх якості для Вас як спожи-
вача, як правило, є невідомими, що практично унеможливлює оскар-
ження їх ненадання або надання не в повному обсязі.



Державна власність Державна власність

Комунальна власність

Приватна власність

* У будинках, в яких мешканці приватизовували квартири, але не всі використали своє 
право на приватизацію і частина квартир / нежитлових приміщень залишилася влас-
ністю територіальної громади міста або держави.
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Кому належить будинок?
до 1992 р. станом на сьогодні
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Основною проблемою неефективності роботи ЖЕКів є поєднання ними 
одночасно послуг з управління та утримання будинків за відсутності 
ефективної системи контролю. Так, ЖЕКи самі визначають перелік робіт 
з поточного ремонту, які мають виконати в будинку, та їх вартість, самі 
виконують такі роботи, самі здійснюють контроль і «закривають» вико-
нані роботи своїми ж актами. Саме тому ЖЕКи є неефективними і 
виправити це у межах старої системи було б неможливо. Досвід балтій-
ських країн та Грузії показує, що саме перехід від системи ЖЕКів до 
системи незалежних управителів (серед яких за вибором мешканців 
можуть опинитися ті самі ЖЕКи) є найефективнішими. Тому скасу-
вання фактичної монополії ЖЕКів у будь-якому разі є кращим, аніж збере-
ження цієї монополії.

Сподіваємося, що інформація, наведена авторами буде корисна 
кожному активному співвласнику багатоквартирного будинку. Адже 
позитивні зміни у житловій сфері можуть відбутися тільки за умови пере-
творення власників квартир на свідомих співвласників спільного майна, 
наявності волі та бажання до прийняття ними відповідних рішень для 
забезпечення ефективного управління спільною власністю.

РОЗДІЛ І

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 
ТА СТВОРЕННЯ ОСББ

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ТА СТВОРЕННЯ ОСББ
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Законодавчі реалії

1 липня 2015 року набрав чинності Закон України від 14.05.2015 
№417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквар-
тирному будинку» (далі – Закон №417-VIII).  Даним Законом впрова-
джено низку нововведень, які спрямовувались на забезпечення 
співвласників багатоквартирних будинків дієвим механізмом щодо 
прийняття рішень для утримання та управління спільним майном. 
Також внесено довгоочікувані поправки до чинного Закону України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. 
№2866-III (далі — Закон №2866-III). 

У статті 1 Закону №417-VIII наведено терміни, які до його прийняття 
на рівні закону не мали визначення. Вказане, зокрема, стосується термінів: 
«багатоквартирний будинок»; «допоміжні приміщення багатоквартир-
ного будинку»; «нежитлові приміщення»; «співвласник багатоквартир-
ного будинку»; «спільне майно багатоквартирного будинку»; «управитель 
багатоквартирного будинку» та ін.

Стаття 4 Закону №417-VIII визначає суб’єктів права власності у бага-
токвартирному будинку: фізичних та юридичних осіб, територіальні 
громади, державу.  

Частиною першою статті 5 Закону №417-VIII встановлено, що спільне 
майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю 
співвласників. Суть спільної сумісної власності розкрито у статті 358 
Цивільного кодексу України, згідно якої такою власністю є спільна влас-
ність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві 
власності. Отже співвласники, будучи власниками спільного майна бага-
токвартирного будинку, не мають конкретно визначеної частки у праві 
власності на таке майно. 

Слід зазначити, що пунктом 1.2. Правил утримання жилих будинків та 
прибудинкових територій, які затверджені наказом Держжитлокомунгоспу 
України №76 від 17.05.2005, визначено перелік технічної документації 
постійного зберігання, до якого включаються: технічний паспорт 
на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок; проектно-кошто-
рисна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових 

мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, 
електропостачання тощо; акти державної комісії про приймання житло-
вого будинку в експлуатацію; паспорти котельного господарства, котлові 
книги, у разі наявності вбудованих та прибудованих котелень; паспорти 
ліфтового господарства; акти приймання-передачі жилого будинку у разі 
зміни його власника чи балансоутримувача.

У статті 6 Закону №417-VIII наведено перелік прав співвласників бага-
токвартирного будинку. Слід зауважити, що такий перелік не є вичерпним 
і, відповідно, співвласники можуть користуватися іншими правами. 
Стаття 7 Закону присвячена обов’язкам співвласників багатоквартир-
ного будинку. Новелою цієї статті є встановлення у її другій частині 
правила, відповідно до якого кожен співвласник несе зобов’язання щодо 
належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточ-
ного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна 
багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника. 

Крім того, у третій частині цієї ж статті передбачається, що у разі відчу-
ження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх 
обов’язків попереднього власника як співвласника. При цьому варто 
пам’ятати, що відповідно до статті 1 Закону №417-VIII часткою співвлас-
ника є частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового примі-
щення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових 
приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Саме даний закон визначив та закріпив, що для управління спільним 
майном існують три форми управління:

1. Безпосередньо співвласники;

2. Управитель;

3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

При цьому за загальним правилом, встановленим статею 9 Закону 
№417-VIII, управління багатоквартирним будинком здійснюється його 
співвласниками, а у випадку прийняття ними відповідного рішення – 
управителем чи об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком 
зборами співвласників врегульовано статею 10 Закону №417-VIII. 
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Ця стаття, зокрема, передбачає порядок прийняття рішень співвлас-
никами. Водночас слід враховувати норму, яка міститься у частині першій 
цієї статті, відповідно до якої у випадку, якщо у багатоквартирному 
будинку в установленому законом порядку утворено об’єднання спів-
власників, проведення зборів співвласників та прийняття ними рішень 
здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків (Закон №2866-III). В такому випадку 
збори будуть мати статус Загальних зборів ОСББ. 

В чому особливості кожної з наведених вище форм управління? 

Безпосередньо співвласники можуть приймати рішення тільки на 
зборах співвласників, які проводяться згідно з порядком, чітко визна-
ченим Законом №417-VIII. Крім того, рішення співвласників оформля-
ється протоколом, за формою, затвердженою центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової полі-
тики. Зазначена норма є імперативною, тому відповідні рішення співвлас-
ників необхідно буде оформляти виключно за формою, затвердженою 
Мінрегіоном. Станом на сьогодні така форма затверджена та знахо-
диться у загальному доступі. 

Новацією, запровадженою Законом №417-VIII, є письмове опитування 
співвласників, яке може бути проведене протягом 15 днів з моменту 
проведення зборів співвласників або загальних зборів ОСББ. Дане опиту-
вання дає змогу зібрати думку співвласників, які були відсутні під час 
зборів співвласників або загальних зборів ОСББ.

Крім того, саме Закон №417-VIII запровадив поняття «управитель 
багатоквартирного будинку». Питання управління багатоквартирним 
будинком управителем регулюються статею 11 Закону №417-VIII.

Згідно Закону №417-VIII, управитель багатоквартирного будинку –
фізична особа-підприємець або юридична особа – суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує 
належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного 
будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задо-
волення господарсько-побутових потреб.
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Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється 
на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним 
будинком. Умови договору про надання послуг з управління бага-
токвартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України (стаття 11 Закону № 417-VIII).

З огляду на наведені положення Закону №417-VIII, слід розрізняти 
поняття «управління багатоквартирним будинком» та «послугу з управ-
ління багатоквартирним будинком». Зокрема, послугу з управління бага-
токвартирним будинком надає управитель, який, за визначенням Закону, 
забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквар-
тирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання 
і задоволення господарсько-побутових потреб. При цьому, за Законом 
№417-VIII, для даної послуги характерним є те, що до її складу фактично 
входять послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери-
торій, ціна ж на саму послугу з управління багатоквартирним будинком 
є вільною та не регулюється, а для її надання у багатоквартирному 
будинку повинен укладатися договір.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №417-VIII, серед 
іншого, внесено зміни до Закону України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку». Цими змінами, зокрема, скасовано поняття 
членства в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку (усі спів-
власники беруть участь в діяльності об’єднання); скасовано поняття 
кворуму на загальних зборах для прийняття рішень (скільки би співвлас-
ників не прийшло – загальні збори є правомочними і голосування прово-
диться); змінено механізм підрахунку голосів (голоси рахуються не від 
кворуму, а від загальної кількості голосів співвласників); змінено порядок 
розподілу голосів (за загальним правилом розподіл голосів здійсню-
ється пропорційно площі, що належить співвласникам); введено пись-
мове опитування.

На виконання Закону №417-VII Мінрегіоном 23.09.2015р. прийнято 
Наказ №238 «Про внесення змін до Типового статуту об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку».

Окрім згаданих вище наказів Мінрегіону «Про затвердження форми 
Протоколу зборів співвласників» та «Про внесення змін до Типового 

статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», на вико-
нання прикінцевих та перехідних положень Закону №417-VIII, КМУ 
розроблено та прийнято Постанову КМУ №301 від 20.04.2016 року «Про 
затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» 
та постанову КМУ №109 від 24.02.2016 «Про затвердження Порядку 
зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку 
та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами». Крім 
того, 13.06.2016 р. прийнято Наказ Мінрегіону №150 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквар-
тирного будинку».

Також триває робота над проектами постанов Кабінету Міністрів 
України про затвердження порядку безоплатної передачі земельних 
ділянок, 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, у власність або в постійне користування співвласникам бага-
токвартирного будинку.

Станом на сьогодні здійснити державну реєстрацію прав на земельну 
ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибу-
динкова територія у законний спосіб неможливо. Земельний кодекс, а 
саме його 42 стаття, яка має назву «Земельні ділянки багатоквартирних 
будинків», визначає, що земельні ділянки, на яких розташовані бага-
токвартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибу-
динкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності 
власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються 
безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам бага-
токвартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. Проте такий порядок досі Кабінетом Міністрів не встановлений, 
а отже у співвласників багатоквартирного будинку поки немає закон-
ного шляху для оформлення права власності на таку земельну ділянку. 
Водночас ця ж стаття Земельного кодексу України визначає, що земельні 
ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні 
до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або кому-
нальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, 
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ВАЖЛИВО

Що варто знати про Закон № 417-VІІІ:
 �  Встановлює на законодавчому рівні чіткі правила управ-

ління багатоквартирним будинком;

 �  Остаточно закріплює списання з балансів органів місцевого 
самоврядування (тобто, комунальних підприємств) та пере-
водить кожний багатоквартирний будинок у спільну влас-
ність співвласників, які відтепер розпоряджаються ним та 
відповідають за нього;

 �  Закріплює три форми управління багатоквартирним 
будинком та встановлює процедуру їх вибору;

 �  Урівнює в правах усіх співвласників, незалежно від того, 
створили вони ОСББ чи ні;

 �  Регламентує обсяг прав, обов’язків, витрат та відповідаль-
ності співвласників будинку щодо спільної власності, пропо-
рційно їхній частці співвласника;

 �  Дає можливість та полегшує проведення реконструкції та 
термомодернізації будинку. 

установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. 
Таким чином, створивши об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, співвласники мають можливість отримати таку земельну 
ділянку в постійне користування. 

В контексті користування та володіння земельною ділянкою не можна 
не згадати про земельний податок. Згідно Податкового кодексу України 
платниками земельного податку є землекористувачі та землевласники. 
Відповідно, для того, щоб отримати статус землекористувача необхідно 
отримати право постійного користування земельною ділянкою, а землев-
ласника – отримати право власності. Таким чином, з моменту отримання 
права постійного користування земельною ділянкою або права влас-
ності ми одразу стаємо платниками земельного податку. 

Що змінилося у сфері житлово-комунальних 
послуг після 10 червня 2018 року?

10 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про житлово-ко-
мунальні послуги», яким було суттєво змінено правила регулювання 
відносин у сфері постачання та споживання житлово-комунальних 
послуг, а також завершено реформу управління багатоквартирними 
будинками.

Даний Закон є особливим з точки зору введення в дію його норм. Так, 
частина норм закону, які стосуються запровадження нової термінології, 
зміни обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, 
а також норм, що стосуються відносин у сфері управління багатоквар-
тирним будинком, вводяться в дію з 10 червня 2018 року. 

Деякі норми, а саме ті, що передбачають виплату споживачам пільг 
та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, 
а також норми, якими передбачена необхідність професійної сертифі-
кації управителів або їх найманих працівників, вводяться в дію з 1 січня 
2019 року.

Всі інші норми Закону, в тому числі ті, що передбачають нарахування 
пені за несвоєчасну сплату вартості житлових та комунальних послуг, 
вводяться в дію з 1 травня 2019 року. 

Відтепер житлово-комунальні послуги розділені на дві категорії – 
житлові та комунальні. До житлових послуг належать послуги з управління 
багатоквартирними будинками. До комунальних – постачання елек-
тричної енергії, природнього газу, теплової енергії, водопостачання, водо-
відведення та вивезення побутових відходів. 

Новий Закон чітко розподілив обов’язки між органами державної 
влади та місцевого самоврядування та доповнив їх новими.

Серед новацій слід зазначити те, що даним Законом вносяться зміни 
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими повно-
важення органів місцевого самоврядування доповнюються правом 
брати участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових 
будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності 
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співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, 
визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Таким чином, відтепер органи місцевого самоврядування мають право 
затверджувати програми для фінансування капітальних ремонтів бага-
токвартирних будинків та іншого спільного майна співвласників будинків 
за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Враховуючи той факт, що багатоквартирний будинок є спільною 
сумісною власністю всіх власників квартир та нежитлових приміщень, 
його ремонт та належне утримання є обов’язком всіх співвласників, а 
не обов’язком органів місцевого самоврядування. Проте держава вирі-
шила допомогти співвласникам будинків забезпечити належний стан 
спільного майна, надавши органам місцевого самоврядування право 
виділяти кошти на капітальні ремонти з місцевих бюджетів. Беручи до 
уваги той факт, що ремонти багатоквартирних будинків будуть здійсню-
ватися за рахунок коштів платників податків, завдання кожного спів-
власника багатоквартирного будинку полягає у належному контролі, 
щоби бюджетні кошти дійсно спрямовувалися за призначенням та були 
використані саме на передбачені цілі. 

Повертаючись до відносин у сфері управління багатоквартирними 
будинками, варто зазначити, що станом на сьогодні законодавчо закрі-
плено три форми управління багатоквартирним будинком, але в контексті 
реформи житлово-комунального господарства особливої уваги заслу-
говує правове регулювання відносин у сфері управління багатоквар-
тирним будинком. 

Управитель може з’явитися у багатоквартирному будинку такими 
шляхами:

1.  За рішення співвласників, прийнятих на зборах співвласників 
(якщо у будинку не створено ОСББ);

2.  За рішенням Загальних зборів Об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку;

3.  За рішенням органу місцевого самоврядування може бути прове-
дено конкурс з призначення управителя.

Пропонуємо детальніше розглянути порядок призначення управи-
теля багатоквартирного будинку за рішенням органу місцевого 
самоврядування. 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено, що 
у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим 
Законом (тобто, 10 грудня 2017 року) не створено ОСББ, співвласниками 
не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком 
та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного 
будинку відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», 
виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб’єкт владних повно-
важень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами 
житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та 
ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’я-
заний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня 
отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку 
із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання 
вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголо-
сували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом 
перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку.

Таким чином, після 10 червня 2018 року органи місцевого самовря-
дування зобов’язані оголосити конкурс щодо призначення управителя 
багатоквартирного будинку тільки в тому випадку, якщо отримають 
протокол зборів співвласників будинку з проханням призначити упра-
вителя, при цьому – для прийняття такого рішення зборами співвлас-
ників необхідно набрати понад 50% голосів. Отже, поки співвласники не 
проведуть збори та не приймуть рішення звернутися до органу місце-
вого самоврядування з проханням провести конкурс на призначення 
управителів, ніяких конкурсів проводитися не буде. 

Якщо конкурси з призначення управителів не будуть проводитися і 
співвласники будинку не будуть приймати рішення про визначення форми 
управління багатоквартирним будинком самостійно, хто ж буде забез-
печувати належне утримання багатоквартирного будинку?
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Колишні ЖЕКи. Прикінцевими та перехідними положеннями Закону 
визначено, що договори про надання послуг з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, укладені до введення в дію (до 10 
червня 2018 року) норм цього Закону, що регулюють надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком, зберігають чинність на умовах, 
визначених такими договорами (у тому числі вивезення побутових 
відходів), до дати набрання чинності договорами про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком, що укладені за правилами, 
визначеними цим Законом. У разі якщо згідно з такими договорами 
передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважа-
ються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Таким чином, договори на утримання багатоквартирного будинку та 
його прибудинкової території, укладені співвласниками зі старими 
ЖЕКами, продовжать діяти і ЖЕКи будуть продовжувати обслуговувати 
будинки до укладення співвласниками договору з управителем.

Проте, враховуючи той факт, що орган місцевого самоврядування 
втратив повноваження щодо затвердження тарифів на послуги з утри-
мання багатоквартирних будинків, споруд та прибудинкових територій, 
ЖЕКи не зможуть підвищити тариф на утримання будинку і будуть виму-
шені обслуговувати будинки за ту вартість, що була затверджена органом 
місцевого самоврядування до 10 червня 2018 року. З часом, робота 
ЖЕКів буде неможливою через нестачу фінансування, а отже, вони самі 
будуть зацікавлені в отриманні статусу управителя багатоквартирного 
будинку, оскільки вартість послуги з управління є договірною та пого-
джується між співвласниками та управителем. 

Які особливості діяльності управителів встановлені новим законом?

В першу чергу, особливою є ціна послуги з управління багатоквар-
тирним будинком. Як було зазначено раніше, ціна погоджується сторо-
нами та встановлюється договором про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр 
загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не 
визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним 
будинком, та включає:

1)  витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудин-
кової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартир-
ного будинку відповідно до кошторису витрат на утримання 
багатоквартирного будинку та прибудинкової території, крім 
витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що вико-
ристовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі 
укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, 
за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється 
виконавцем;

2)  винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін.

При цьому звертаємо Вашу увагу, що кошторис витрат на утримання 
багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною 
частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним 
будинком.

Кожен управитель має вести окремий облік доходів та витрат щодо 
кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, 
та має забезпечити співвласникам будинку вільний доступ до цієї інфор-
мації щодо їхнього будинку. Порядок доступу до цієї інформації має бути 
передбачений договором.

Управитель має право за дорученням співвласників здійснювати нако-
пичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капіталь-
ного ремонту, технічного переоснащення спільного майна у 
багатоквартирному будинку, надає в оренду, встановлює сервітут 
щодо спільного майна багатоквартирного будинку. Для цього він зобов’я-
заний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за 
кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, 
окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквар-
тирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відпо-
відному рахунку.

Кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного 
будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням.

Управитель-юридична особа зобов’язаний мати у штаті щонайменше 
одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на 
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відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управи-
тель) житлового будинку (групи будинків)».

Управитель-фізична особа – підприємець зобов’язаний самостійно 
пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором 
щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну 
атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «мене-
джер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Наведені норми щодо професійної сертифікації управителів вводяться 
в дію з 1 січня 2019 року.

За дорученням співвласників управитель багатоквартирного будинку 
може встановити сервітути та здавати спільне майно в оренду. Доходи 
від такої діяльності мають бути спрямовані на капітальний ремонт 
(заміну) спільного майна багатоквартирного будинку, якщо інше не вста-
новлено договором на надання послуг з управління багатоквартирним 
будинком або рішенням співвласників багатоквартирного будинку чи 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Договір з управителем укладається на один рік. У разі, якщо за місяць 
до кінця строку дії договору жодна зі сторін не повідомить іншу про необ-
хідність розірвання договору, договір вважається пролонгованим ще на 
один рік. Щороку управитель має звітувати перед співвласниками про 
виконання кошторису та погоджувати з ними кошторис на утримання 
будинку на новий рік.

Підводячи підсумок, хочемо звернути увагу на договір, який має укла-
датися з управителем. До моменту, поки Кабінетом Міністрів України не 
буде затверджено Типовий договір про надання послуг з управління бага-
токвартирним будинком, співвласники мають укласти з управителем 
договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком 
за формою та на умовах, погоджених між управителем та співвласни-
ками, а у випадку визначення управителя органом місцевого самовря-
дування на конкурсних засадах - виконавчим органом місцевої ради. 
Таким чином, до моменту затвердження типового договору особливу 
увагу треба приділяти умовам договору, який пропонує укласти управи-
тель та зазначати там тільки ті норми, які дійсно позитивно вплинуть на 
відносини у сфері управління будинком.

Насамкінець, варто зазначити, що пільги та субсидії будуть продов-
жувати нараховуватися для компенсації витрат з утримання будинку до 
моменту укладення договору з управителем. Таким чином, співвласники, 
які отримують пільги та субсидії будуть соціально захищеними неза-
лежно від обраної форми управління багатоквартирним будинком. 

Об`єднання співвласників багатоквартирного 
будинку як одна із форм управління

Кожний багатоквартирний будинок є громадою співвласників. 
Реєстрація юридичної особи ОСББ – це реєстрація факту про об`єднання 
громади у такому будинку.

ОСББ є однією з найефективніших форм управління будинком та 
житловим майном. ОСББ потрібне для того, щоб (за Законом та Статутом) 
отримати демократичний механізм  колективного прийняття рішень з 
питань експлуатації та належного утримання будинку. Створюється орга-
нізаційна структура, яка здатна вирішувати загальні проблеми мешканців 
будинку, відстоювати їх інтереси та права в органах державної там 
місцевої влади, стосунках з іншими юридичними особами, а також висту-
пати позивачем у суді. 

Алгоритм створення ОСББ

Правові та організаційні засади створення, функціонування, об’єднань 
власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, 
захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання 
багатоквартирного будинку регулюється Законом № 2866-III «Про об’єд-
нання співвласників багатоквартирного будинку».

Стаття 1 Закону визначає об`єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку як юридичну особу, створену власниками квартир та/або 
нежитлових приміщень   багатоквартирного будинку для сприяння вико-
ристанню їхнього власного майна та управління, утримання і викори-
стання спільного майна.
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Метою створення ОСББ (ст.4 Закону) є забезпечення і захист прав 
співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належне 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.

Етапи створення ОСББ

Найперше, необхідно докласти трохи зусиль і озброїтись знаннями.

 �  Потрібно знати основні вимоги Закону №417-VІІІ та Закону 
№2866-III; 

 �  Розуміти, які правила діють всередині ОСББ, які функції виконує 
правління, які – ревізійна комісія;

 �  Який порядок прийняття рішень, як впливати на правління та 
голову правління ОСББ;

 �  Ви повинні бути готові відповісти на будь-які питання сусідів, 
головне – чітко розуміти мету створення ОСББ, знати яку користь 
це принесе всім співвласникам будинку;

 �  Важливо запевнити сусідів: попри всі проблеми, ОСББ – це 
найкращий спосіб захистити своє майно і підвищити рівень 
комфорту у будинку.

Не бійтеся розпочинати роботу зі створення ОСББ у Вашому будинку, 
навіть якщо на початку Ви – один. Не слухайте нікого, хто скаже, нібито 
у Вас нічого не вийде. Якщо є бажання, сила волі – крокуйте до мети. 
Люди, які чогось не можуть і не хочуть, будуть завжди Вас запевняти, 
що у Вас нічого не вийде. Треба просто спробувати. Важкий тільки перший 
крок. Зробіть  його і Ви забудете про свій страх і подолаєте перешкоди 
які насправді – тільки у Вашій голові.

Отже, відшукайте сусідів-однодумців (хоча б ще двох, для створення 
ініціативної групи необхідно мінімум 3 власники квартир або нежитлових 
приміщень) і  утворіть ініціативну групу зі створення ОСББ. Доцільно мати 
документальне підтвердження повноважень членів ініціативної групи: 
протокол зі створення ініціативної групи для реєстрації об`єднання 

співвласників багатоквартирного будинку за адресою Вашого будинку.  
Закон не встановлює типової форми протоколу для такого виду зборів спів-
власників, але з урахуванням тих завдань які виконуватиме ініціативна 
група, рекомендується розглянути такі питання порядку денного:

 �  Утворення ініціативної групи для реєстрації ОСББ (поіменний 
склад, не менше 3-х співвласників);

 �  Затвердження плану роботи ініціативної групи;

 �  Затвердження  порядку проведення засідань ініціативної групи.

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ДОБРОВІЛЬНО НА ГРОМАДСЬКИХ 
ЗАСАДАХ МАЄ ЗДІЙСНИТИ ТАКІ КРОКИ:

2. Підготувати проект Статуту ОСББ, Протокол установчих зборів.

1.  Сформувати реєстр співвласників багатоквартирного будинку.

3. Повідомити кожного співвласника про дату, місце та порядок 
денний установчих зборів.

4. Провести установчі збори.

5. Провести при потребі письмове опитування.

6. Здійснити державну реєстрацію ОСББ.
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Створення ініціативної групи

До складу ініціативної групи мають право ввійти лише власники квартир 
або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, тож квартиро-
наймачі й орендарі не можуть бути ініціаторами створення ОСББ. 

Основною метою ініціативної групи є скликання установчих зборів, а також 
підготовча та роз’яснювальна робота, підготовка проектів документів для 
розгляду на установчих зборах, збір інформації про власників тощо. Для 
цього ініціативна група повинна призначити дату, час і конкретне місце 
проведення установчих зборів. Закон передбачає, що час і місце прове-
дення мають бути зручними для більшості можливих учасників зборів.

Формування реєстру співвласників

Наступним кроком має бути формування ініціативною групою реєстру 
співвласників. Без наявності даних про всіх співвласників ініціативна 
група не матиме змоги в законний спосіб організувати проведення уста-
новчих зборів.

Отримати дані про співвласників можна з різних джерел:

 �  Інформація від самих співвласників;

 �  Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

 �  Місцеве БТІ (бюро технічної інвентаризації).

Найпростішим способом здобути інформацію про співвласників є 
отримати її від самих співвласників – сусідів, попросивши  надати відо-
мості про правовстановлюючі документи на квартиру (нежитлове  примі-
щення) та їх загальну площу.

Згідно із п. 4 ст. 6  Закону № 417-VIII співвласник має право безоп-
латно одержувати інформацію про суб’єктів права власності на всі квар-
тири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу 
таких квартир та приміщень у порядку і межах, визначених законом, крім 
персональних даних суб`єктів речових прав, до яких слід зарахувати 
реквізити документа, що посвідчує особу і номер облікової картки платника 
податку. Для того, щоб отримати потрібну інформацію (у вигляді інфор-
маційної довідки) з реєстру, необхідно подати реєстратору (нотаріусу) 
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відповідну заяву, бланк якої можна знайти на офіційному сайті Мініс-
терства юстиції України. Звертаємо увагу, що Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно містить відомості, які були внесені до нього з 
1 січня 2013 року. Якщо Вам потрібна інформація про співвласника до цієї 
дати, слід  звернутися у місцеве Бюро технічної інвентаризації. 

На підставі отриманих з усіх перелічених вище джерел даних, необ-
хідно сформувати реєстр співвласників, який буде необхідним у 
подальшій роботі ОСББ.

Під час здійснення державної реєстрації ОСББ правовстановлюючі 
документи співвласників не перевіряються. Однак, нез’ясування 
інформації щодо окремих власників квартир (нежитлових приміщень) і 
неповідомлення їх про проведення установчих зборів можуть слугувати 
підставою для судових позовів окремих невдоволених громадян та загро-
жувати ліквідацією такого ОСББ.

Скликання установчих зборів

Отримавши необхідну інформацію щодо співвласників, ініціативна 
група може перейти до підготовки та скликання установчих зборів. 
Призначивши дату проведення установчих зборів, ініціативна група 
зобов’язана проінформувати кожного співвласника про це не менш ніж 
за 14 днів до визначеної дати. Повідомлення має бути оформлено в пись-
мовій формі.

Частиною 4 ст. 6 Закону передбачено, що  повідомлення направляється 
в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або 
шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідом-
ленні про проведення  установчих  зборів  зазначається,  з  чиєї  ініціативи 
скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Який із цих способів обрати — вирішує сама ініціативна група. На прак-
тиці часто комбінують обидва способи. Більшість повідомлень вручають 
особисто, а тим особам, хто мешкає в іншому місці чи, наприклад, відмов-
ляється ставити підпис про отримання повідомлення — надсилають 
рекомендованим листом за адресою його майна у цьому багатоквар-
тирному будинку.

ВАЖЛИВО

Перелік положень, які обов’язково мають зазначатись  
в Статуті:

 �  назва та місцезнаходження об’єднання;

 �  мета створення, завдання та предмет діяльності об’єднання; 

 �  статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок 
формування;

 �  порядок скликання й проведення загальних зборів;

 �  періодичність проведення зборів;

 �  порядок голосування на зборах і 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;

 �  перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;

 �  права й обов’язки співвласників;

 �  відповідальність за порушення статуту і рішень статутних 
органів;

 �  порядок внесення змін до статуту;

 �  підстави і порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) 
об’єднання та вирішення майнових питань, пов’язаних із цим.

Підготовка проекту статуту ОСББ

Одночасно з прийняттям рішення про створення ОСББ установчі збори 
затверджують його статут, відтак проект цього документа варто підго-
тувати заздалегідь. Статут у двох примірниках підписуватиме голова 
установчих зборів.
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Статут ОСББ має відповідати вимогам, передбаченим Законом, та 
складатися відповідно до Типового статуту, який затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної житлової політики й політики у сфері житлово-комунального 
господарства.

Закон містить основні вимоги до того, що обов’язково має бути визна-
чено в Статуті ОСББ, а також дозволяє включати до Cтатуту інші поло-
ження, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать 
вимогам законодавства.

Проведення установчих зборів

Наступним етапом у створенні ОСББ є проведення самих установчих 
зборів. Збори  будуть правомочними проводити голосування незалежно 
від кількості присутніх власників квартир і нежитлових приміщень. Збори 
веде голова, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників 
або їх представників. На установчих зборах необхідно організувати підра-
хунок голосів. Для цього із числа співвласників або їх представників 
можна обрати лічильну комісію.

У голосуванні беруть участь лише власники (їх уповноважені особи), 
які присутні на установчих зборах. Кожний співвласник (його пред-
ставник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до 
частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення спів-
власника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, 
розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є влас-
ником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна 
площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир 
та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний спів-
власник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості 
та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його 
власності.

Кількість голосів кожного співвласника розраховується за такою 
формулою:

Кгс=(Пв*100)/Пз, де

Кгс – Кількість голосів співвласника;

Пз – загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень будинку;

Пв – площа квартири або нежитлового приміщення співвласника. 

Кожне питання голосується окремо та поіменно - тобто кожен, хто 
бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів 
із зазначенням результату голосування за те чи інше питання порядку 
денного («за» чи «проти»), або у відповідному бюлетені для голосування, 
якщо голосування проводиться шляхом заповнення бюлетенів.

Підрахунок голосів проводиться від загальної кількості голосів спів-
власників багатоквартирного будинку (власники житлових і нежитлових 
приміщень). 

Для прийняття рішення потрібна підтримка власників квартир і нежит-
лових приміщень, площа яких складає більше 50 відсотків загальної 
площі будинку.

Орієнтовний перелік питань порядку денного, які необхідно розгля-
нути на установчих зборах:

1.  Обрання голови та секретаря установчих зборів;

2.  Створення об’єднання співвласників, визначення його назви і 
місцезнаходження;

3.  Розгляд і затвердження Статуту об’єднання, обрання особи для 
підписання Статуту;

4.  Обрання голови, членів правління ОСББ та ревізійної комісії 
(ревізора). Правління зі свого складу обирає голову, якщо це 
передбачено статутом;

5.  Про обрання уповноваженого представника установчих зборів 
для державної реєстрації ОСББ.
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Проведення письмового опитування

Раніше часто виникали ситуації, коли рішення про створення ОСББ під 
час голосування не набирало достатньої кількості голосів «за» або 
«проти». На цей випадок у новій редакції  Закону  передбачено окремий 
механізм — письмове опитування співвласників, які не голосували на 
установчих зборах. Таке опитування може бути проведено протягом 
15-ти календарних днів із дати проведення установчих зборів (ч. 10 ст. 6 
Закону №2866-III).

Письмове опитування проводиться ініціативною групою. За бажанням 
у ньому також можуть взяти участь й інші співвласники. Письмове опиту-
вання виглядає так: співвласнику пропонують ознайомитись із текстом, 
у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо котрої учас-
нику опитування пропонується відповісти «за», «проти» або «утримався».

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підра-
хунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час 
проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опиту-
вання.  Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто прого-
лосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»). Якщо 
протягом зазначеного строку (15 днів) необхідну кількість голосів «за» 
не набрано, рішення вважається неприйнятим. Листки письмового опиту-
вання співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та дода-
ються до відповідного протоколу установчих зборів.

Державна реєстрація ОСББ

Моментом, із якого ОСББ вважається створеним, є не прийняття 
рішення установчими зборами про створення ОСББ, а державна 
реєстрація об’єднання як юридичної особи. Процедура державної 
реєстрації ОСББ є аналогічною державній реєстрації юридичних осіб.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», для 
проведення державної реєстрації ОСББ як юридичної особи, 

уповноваженій установчими зборами особі необхідно подати держав-
ному реєстратору такі документи:

 �  Реєстраційну картку (встановленої форми) на проведення 
державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом засну-
вання нової юридичної особи, яка одночасно є заявою про 
державну реєстрацію ОСББ;

 �  Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про 
створення ОСББ і затвердження його Статуту. Таким документом 
є протокол установчих зборів;

 �  Протокол правління ОСББ про обрання Голови правління, якщо 
Голова правління був обраний не на установчих зборах;

 �  Один примірник Статуту ОСББ.

Усі документи подаються для проведення державної реєстрації в 
оригіналі та не повертаються після реєстрації заявнику. Отже, якщо Ви 
хочете мати примірник оригіналів документів про створення ОСББ – 
варто робити два оригінали таких документів або подавати для державної 
реєстрації нотаріально завірену копію. 

Державному реєстратору для проведення державної реєстрації забо-
ронено вимагати будь-які додаткові документи. Щоб завершити усі необ-
хідні процедури для початку повноцінного функціонування Вашого ОСББ, 
необхідно здійснити ще декілька кроків:

 �  подати заяву про включення до реєстру неприбуткових органі-
зацій та установ. При цьому, якщо таку заяву Ви будете подавати 
протягом 10 днів з моменту створення ОСББ, Ваше ОСББ буде 
неприбутковою організацією з моменту його державної реєстрації;

 �  виготовити печатку та штампи;

 �  відкрити банківський рахунок;

 �  прийняти будинок в управління.
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Перші кроки після створення ОСББ

Найбільш важливим етапом після державної реєстрації та отримання 
рішення про неприбутковість є налагодження повноцінної діяльності ОСББ.

Cтатею 12 Закону №2866-ІІІ передбачено, що ОСББ здійснює управління 
багатоквартирним будинком через свої органи управління. Об’єднання 
самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком 
та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом 
ОСББ. Таким чином, Законом передбачено, що ОСББ може розпочинати 
повноцінне управління будинком з моменту державної реєстрації. 

Проте для того, щоб розпочати ефективне управління багатоквар-
тирним будинком, необхідно підготуватися до самостійного управління, 
після чого прийняти всі необхідні рішення на загальних зборах та закін-
чити договірні відносини з попереднім виконавцем послуги з утримання 
будинку. В першу чергу після створення ОСББ новообране правління має 
здійснити підготовчу роботу та дослідити стан, в якому знаходиться 
багатоквартирний будинок.

До 1 липня 2015 р. (дата набуття чинності Закону №417-VIII) у ст. 11 
Закону №2866-III було передбачено, що ОСББ після отримання статусу 
юридичної особи може: прийняти на власний баланс увесь житловий 
комплекс (з балансу на баланс будівля передавалася згідно з Порядком, 
затвердженим постановою КМУ від 11.10.02 р. № 1521); залишити балан-
соутримувачем усього житлового комплексу (або його частини) попе-
реднього власника такого будинку згідно з угодою. Із прийняттям та 
набуттям чинності Закону №417-VIII зазначена стаття виключена із 
Закону про ОСББ. Таким чином, усунуто проблему передачі будинку з 
балансу на баланс при створенні ОСББ, яка довгий час заважала нормаль-
ному початку функціонування ОСББ і зумовлювала велику кількість 
судових спорів. Тепер ОСББ не має необхідності приймати свій будинок 
на баланс і чекати від колишнього балансоутримувача, коли він матиме 
бажання підписати акт приймання-передачі. Співвласники багатоквар-
тирного будинку вільно реалізують свої права, незалежно від списання 
чи несписання їхнього будинку з балансу колишнього балансоутримувача. 

Одним з важливих етапів є отримання технічної документації на 
багатоквартирний будинок. Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону 
України "Про особливості здійснення права власності в багатоквар-
тирному будинку" кожен співвласник має право вільного доступу до 
технічної документації на багатоквартирний будинок. Досліджувати 
технічну документацію необхідно людині, яка має знання щодо 
технічних особливостей багатоквартирного будинку. Ще в процесі ство-
рення ОСББ варто познайомитись зі своїми сусідами і, можливо, серед 
них знайдеться фахівець, який допоможе розібратися з технічною 
документацією на будинок. 

Частина або вся технічна документація на будинок може бути 
відсутня у виконавця послуги з утримання будинку. Така ситуація може 
бути спричинена як звичайною недбалістю, так і злочинним умислом. 
Відсутність технічної документації значно ускладнює утримання 
будинку. Хоча статею 6 Закону №2866-ІІІ передбачено, що колишній 
балансоутримувач або управитель має передати технічну докумен-
тацію у тримісячний термін з моменту державної реєстрації ОСББ, а у 
разі втрати - протягом шести місяців виготовити її за власний кошт, 
відсутність відповідальності за порушення цієї норми закону призво-
дить до її низької ефективності. Непоодинокими є випадки, коли вико-
навці послуги з утримання будинку (управителі) спеціально затягують 
з передачею документації з метою унеможливлення повноцінного функ-
ціонування ОСББ. 

Водночас навіть якщо попередній балансоутримувач або управи-
тель Вашого будинку відмовляється передавати технічну документацію 
на Ваш багатоквартирний будинок, не варто впадати у відчай. 
Розпочинати управління будинком можна маючи не всю документацію 
на будинок. Єдина документація, яку обов’язково необхідно отримати 
перед самостійним управлінням будинком – технічна документація на 
ліфтове обладнання. Для того, щоб зберегти таку документацію та мати 
до неї доступ, правління ОСББ має звернутися до компанії, яка здійснює 
обслуговування ліфтів у даному будинку та погодити, що з визначеної 
дати ОСББ розпочинає самостійне управління будинком і до цього 
моменту дана компанія має зберегти всю документацію на ліфтове 
обладнання, яка передана цій компанії для обслуговування обладнання 
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у будинку. Цей варіант є життєздатним, оскільки така компанія заці-
кавлена у продовженні договірних відносин щодо обслуговування ліфто-
вого обладнання з ОСББ.

Наступним важливим кроком є дослідження стану багатоквартирного 
будинку. Перед самостійним управління будинком обов’язково необхідно 
встановити, в якому стані знаходиться Ваш будинок та зафіксувати його 
стан. Для цього доцільно звернутися до спеціалізованої компанії, яка 
зможе фахово дослідити Ваш будинок та надати кваліфікований 
висновок. Завдяки даному висновку Ви отримаєте інформацію щодо 
першочергових заходів по ремонту будинку, а також зможете повноцінно 
розробити кошторис на утримання будинку з урахуванням його стану. 

Отримавши дану інформацію, правління має визначити якою буде 
вартість утримання будинку у відповідному році. Ця інформація необ-
хідна для того, щоб загальні збори Об’єднання могли затвердити 
кошторис, а також перелік та розмір внесків на утримання будинку та 
його прибудинкової території.

Таким чином, в першу чергу для організації повноцінного управління 
будинком правління ОСББ має провести велику підготовчу роботу: 
ознайомитися з технічною документацією, дослідити стан будинку, 
підготувати кошторис та розрахувати розмір внесків на утримання 
багатоквартирного будинку та його прибудинкової території, а також, 
провести попередню договірну роботу – домовитися з усіма виробни-
ками та виконавцями житлово-комунальних послуг, необхідних для 
належного утримання багатоквартирного будинку щодо того, що з певної 
дати ОСББ укладе договір з даними компаніями для забезпечення належ-
ного утримання будинку.

Після цього правління має скликати загальні збори. За загальною 
процедурою, передбаченою Законом №2866-ІІІ, загальні збори склика-
ються ініціативною групою у складі не менш, як трьох осіб або 
Правлінням ОСББ. Про дату, час, місце, порядок денний та ініціатора 
загальних зборів співвласники мають бути повідомлені не пізніше як за 
14 днів до дати проведення загальних зборів. Таке повідомлення має 
бути вручено особисто співвласнику під розписку та/або надіслано спів-
власнику рекомендованим листом.

Після загальних зборів правління ОСББ має повідомити співвлас-
ників про прийняті рішення, попереднього виконавця послуг з утри-
мання будинку (управителя) про рішення загальних зборів щодо 
відмови від його послуг, а також всіх виробників та виконавців житло-
во-комунальних послуг, підрядні організації, з якими ОСББ буде укла-
дати договір про надання послуг для повноцінного утримання 
багатоквартирного будинку.

Враховуючи той факт, що після загальних зборів правління ОСББ має 
здійснити досить багато дій – дата, визначена загальними зборами для 
відмови від послуг попереднього виконавця послуг з утримання будинку 
(управителя) та початку самостійного управління будинком через ОСББ, 
має бути не раніше як через місяць (краще декілька місяців) з дати 
прийняття рішення загальними зборами. Крім того, не рекомендується 

ВАЖЛИВО

Найважливішим етапом для початку повноцінного управління 
будинком є проведення загальних зборів. В день зборів співвласники 
мають проголосувати за низку важливих для управління будинком питань. 
Зокрема, необхідно прийняти рішення щодо таких питань:

1.  Прийняття рішення щодо самостійного управління багатоквар-
тирним будинком через ОСББ з визначеної дати;

2.  Прийняття рішення щодо відмови від послуг попереднього вико-
навця послуги з утримання багатоквартирного будинку та його 
прибудинкової території (управителя) з визначеної дати;

3.  Затвердження кошторису на утримання багатоквартирного будинку 
та його прибудинкової території;

4.  Затвердження переліку та розміру внесків на утримання бага-
токвартирного будинку та його прибудинкової території;

5.  Доручення правлінню ОСББ укладання договорів з виконавцями 
та виробниками житлово-комунальних послуг, підрядними органі-
заціями щодо надання послуг, необхідних для забезпечення повно-
цінного управління багатоквартирного будинку.
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відмовлятися від послуг попереднього виконавця послуг з утримання 
будинку протягом опалювального сезону, оскільки можливі проблемні 
ситуації, пов’язані з передачею будинку в управління ОСББ.

Провівши всю необхідну роботу щодо підготовки до самостійного 
управління ОСББ, правління має бути готовим приступити до управління 
будинком у визначений загальними зборами день. З цього ж дня необ-
хідно забезпечити фінансову дисципліну в ОСББ – завчасно повідомити 
співвласників про банківські реквізити ОСББ та розмір внесків на утри-
мання будинку, які співвласники мають сплачувати щомісячно.

Керівні органи ОСББ: повноваження та 
особливості їх діяльності

Відповідно до статті 10 Закону № 2866-ІІІ вищим органом управління 
ОСББ є загальні збори. Загальні збори приймають рішення щодо всіх 
питань, пов’язаних із управлінням багатоквартирним будинком. Крім 
того, до виключної компетенції загальних зборів відносяться фінансові 
питання, такі як затвердження кошторису на утримання будинку, розмір 
та перелік внесків та платежів співвласників, питання щодо використання 
спільного майна та інші питання, визначені статею 10 Закону №2866-ІІІ.

За загальним правилом, рішення вважається прийнятим, якщо за його 
прийняття віддано більше ніж 50% від загальної кількості голосів спів-
власників. Голоси співвласників можуть розраховуватися пропорційно 
до частки площі квартир та/або нежитлових приміщень, які перебувають 
у власності конкретного співвласника до загальної площі будинку, або 
розраховуватися за принципом, що один власник має один голос, або 
за будь-яким іншим принципом, визначеним загальними зборами.

Водночас статею 10 Закону № 2866-ІІІ передбачено, що окремі рішення 
вважаються прийнятими, якщо за їх прийняття проголосували більше 
ніж 2/3 від загальної кількості усіх співвласників.

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 ОСББ мають бути визначені порядок 

скликання, голосування та перелік питань, які можуть вирішуватися 
зборами представників. Збори представників не можуть вирішувати 
питання щодо майнових, фінансових та інших питань, які віднесені до 
виключної компетенції Загальних зборів ОСББ.

Для керівництва поточною діяльністю ОСББ на загальних зборах 
обирається правління. Правління є виконавчим органом ОСББ і підзвітне 
загальним зборам. До складу правління можуть входити як власники 
квартир та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, 
так і будь-які інші особи, обрані на загальних зборах ОСББ. Загальний 
порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад 
та строки обрання встановлюються загальними зборами. Для цього 
доцільно затвердити відповідний Порядок або детально передбачити 
всі процедурні питання у Статуті ОСББ.

Голова правління ОСББ обирається з числа членів правління на його 
засіданні. Також доцільно обрати заступника голови правління для керів-
ництва діяльністю ОСББ у разі відсутності голови правління.

Особливо важливим органом у діяльності ОСББ є ревізійна комісія, 
метою діяльності якої є контроль за фінансово-господарською діяль-
ністю правління ОСББ. Члени ревізійної комісії обираються з числа 
власників квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного 
будинку на загальних зборах ОСББ. Крім того, замість обрання ревізійної 
комісії, співвласники можуть прийняти рішення про залучення аудитора. 
Діяльність ревізійної комісії (аудитора) має неабияке значення, оскільки 
саме цей орган має забезпечити прозору діяльність правління ОСББ та 
попередити можливі несприятливі наслідки, пов’язані зі зловживаннями 
правлінням під час виконання своїх повноважень. Для регламентації 
діяльності ревізійної комісії на загальних зборах доцільно затвердити 
Порядок діяльності ревізійної комісії, в якому передбачити порядок 
обрання та відкликання членів ревізійної комісії, строк їх повноважень 
та основні права та обов’язки членів ревізійної комісії.

Для забезпечення стабільної та ефективної діяльності ОСББ необ-
хідно свідомо та відповідально ставитися до контролю за діяльністю 
органів управління ОСББ. Кожен співвласник має слідкувати за тим, 
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щоб правління ОСББ дійсно виконувало рішення загальних зборів та свої 
повноваження, визначені Статутом ОСББ.

Крім того, співвласники мають слідкувати за тим, щоб правління 
вчасно ініціювало загальні збори для переобрання членів правління, 
ревізійної комісії у строки, передбачені Статутом ОСББ та Законом 
№2866-ІІІ. Вчасне звітування та переобрання членів правління та 
ревізійної комісії дозволить забезпечити прозоре та безперебійне функ-
ціонування Вашого ОСББ.

Відносини ОСББ зі співвласниками

Коли у будинку вже створено ОСББ та налагоджено його роботу, важли-
вого значення набуває стратегія спілкування зі співвласниками.

Для того, щоб повноцінно управляти будинком та вчасно забезпечу-
вати всі його потреби, необхідно в першу чергу бути знайомим з усіма 
співвласниками та мати з ними нормальні, робочі відносини для того, 
щоб у випадку потреби (наприклад, для ліквідації аварії), Ви мали можли-
вість безперешкодно потрапити до квартири співвласника та вчасно 
ліквідувати будь-які проблеми та їх наслідки.

Співвласники багатоквартирного будинку, в якому створено ОСББ 
відповідно до Закону України № 2866-ІІІ мають право отримувати інфор-
мацію щодо всіх питань, пов’язаних із діяльністю ОСББ. Крім того, спів-
власники мають право ознайомлюватися та знімати копії з усіх рішень 
загальних зборів, фінансових звітів ОСББ, тощо.

Водночас правління ОСББ не зобов’язано надавати співвласникам 
належним чином завірені копії документів або ж виготовляти копії доку-
ментів для співвласників за власний кошт. Для того, щоб співвлас-
ники змогли реалізувати свої права щодо ознайомлення з рішеннями 
загальних зборів та іншою документацією, правління ОСББ може визна-
чити час та місце, коли співвласники зможуть ознайомитися з докумен-
тами та, за бажанням, за власний кошт зняти з них копії.

Для того, щоб налагодити відносини зі співвласниками будинку та попе-
редити можливі конфліктні ситуації, правління ОСББ має вести постійну 
інформаційну роботу. Доцільно інформувати співвласників про кожне 

рішення правління, пов’язане з управлінням будинком, шляхом розміщення 
інформаційних повідомлень у місцях загального користування, проведення 
щомісячних інформаційних зустрічей тощо. Така інформаційна робота 
допоможе уникнути недовіри, полегшить звітування за роботу правління 
та зробить діяльність ОСББ набагато зрозумілішою для співвласників.

Крім того, постійне спілкування зі співвласниками та інформаційна 
робота допоможуть звести до мінімуму кількість несумлінних спів-
власників-боржників. Водночас, якщо у Вашому будинку є співвлас-
ники-боржники, необхідно діяти таким чином. В першу чергу, варто 
зрозуміти, до якої категорії відносяться боржники у Вашому ОСББ. 
Зазвичай, боржники поділяються на три категорії:

1.  Ті, хто не платять, тому що дійсно не мають можливості;

2.  Ті, хто не платять, тому що не вважають за потрібне брати участь 
в утриманні будинку та прибудинкової території;

3.  Ті, хто непроінформовані про необхідність сплати внесків та 
платежів на рахунок ОСББ.

Визначивши, до якої категорії відноситься Ваш боржник, можна розпо-
чинати побудову стратегії роботи з таким боржником.

Першим етапом стратегії роботи з будь-якою з цих категорій боржників 
є роз’яснювальна робота. І на цьому етапі все залежить від навичок Голови 
або членів правління, які проводять дану роботу, вести ефективну кому-
нікацію та бути дипломатичними. Голова або члени правління мають 
роз’яснити боржнику, чому необхідно брати участь у витратах на утри-
мання будинку та прибудинкової території. На етапі роз’яснювальної роботи 
багато боржників перетворяться у сумлінних платників, оскільки, зазвичай, 
люди порушують правила, коли не розуміють, навіщо вони встановлені.

Після даного етапу для різних категорій боржників треба застосову-
вати різні методи.

Для співвласників, які дійсно не мають можливості сплачувати внески 
та платежі, загальні збори можуть прийняти рішення щодо здійснення 
таким співвласником робіт або надання певних послуг для утримання 
будинку та прибудинкової території задля погашення свого боргу (приби-
рання, догляд за прибудинковою територією, проведення ремонту та 
багато іншого).
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Для роботи з тими, хто умисно не сплачує внески та платежі, існує 
механізм судового захисту прав ОСББ – звернення стягнення на майно 
та кошти боржника на підставі судового наказу, виданого судом у відпо-
відності до розділу ІІ Цивільного процесуального кодексу України.

Таким чином, для того, щоб захистити права ОСББ у відносинах з несум-
лінними власниками існує як позасудовий, так і судовий варіант захисту 
порушених прав. Проте в ОСББ, які налагодили спілкування між сусідами, 
зазвичай кількість несумлінних співвласників не перевищує 10%.

2. Після реєстрації ОСББ має право відвести прибудинкову територію 
в спільну сумісну власність та використовувати її для своїх потреб.

1. Кожен мешканець будинку може приймати участь в управлінні 
будинком шляхом голосування на загальних зборах або через 
обрання до органів управління (на посаду члена правління чи 
голови правління ОСББ).

3. Об’єднання має право здавати в оренду і передавати в користу-
вання спільне майно будинку та самостійно витрачати отриманий 
в результаті цього дохід на утримання будинку.

ЯК ФУНКЦІОНУЄ ОСББ

4. ОСББ самостійно займається плануванням робіт, необхідних для 
якісного утримання будинку та прибудинкової території, визначає 
кошторис утримання будинку та на загальних зборах встановлює 
розмір внесків його мешканців.

5. Всі належні пільги та субсидії по сплаті квартплати та житлово-ко-
мунальних послуг для співвласників у ОСББ зберігаються.

6. За згодою співвласниківв ОСББ у якості квартплати для деяких 
мешканців може зараховуватись трудовий внесок.

7. Всі платежі мешканців будинку і доходи від використання загаль-
ного майна поступають на розрахунковий рахунок ОСББ та витра-
чаються на обслуговування і ремонт будинку згідно затвердженого 
на загальних зборах кошторису витрат.

ЯК ФУНКЦІОНУЄ ОСББ

 10. Реєстрація ОСББ дає змогу отримувати якісні послуги з експлуа-
тації та утримання будинку за меншою ціною, оскільки об`єд-
нання співвласників є неприбутковою організацією і не сплачує 
податок на прибуток та податок на додану вартість.

 11. Співвласники можуть завчасно планувати заходи для поліпшення 
стану будинку, його модернізації та ремонту обладнання всієї 
будівлі, а також впровадження заходів з енергозбереження.

 12. ОСББ як юридична особа може брати кредит у банку для прове-
дення ремонту чи термомодернізації будинку.

 13. За умови створення ОСББ зростає зацікавленість та відповідаль-
ність мешканців будинку та, як наслідок, підвищується ефектив-
ність управління спільною власністю.

 14. Як виняток, ОСББ, очікуючи більш сприятливих умов, може взагалі 
не здійснювати ніякої господарської діяльності, а використовувати 
свій юридичний статус для захисту житлових прав мешканців будинку.

8. Усі співвласники будинку в ОСББ мають можливість здійснювати 
контроль за фінансово-господарською діяльність об’єднання за 
допомогою ревізійної комісії або самостійно.

9. ОСББ самостійно обирає обслуговуючі організації або управи-
теля за договором, якого можуть змінити в разі надання ним 
неякісних послуг з управління.
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Кожен багатоквартирний будинок (житловий комплекс) складається з 
конструктивних елементів, допоміжних приміщень та технічного облад-
нання будинку, що забезпечують його нормальне функціонування протягом 
усього періоду використання за призначенням. Рішення Конституційного 
Суду України від 02.03.2004 року № 4-рп/2004 передбачає, що допоміжні 
приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.)  переда-
ються безоплатно у спільну власність громадян   одночасно   з привати-
зацією ними квартир (кімнат у квартир) багатоквартирних   будинків.   
Підтвердження    права власності   на   допоміжні   приміщення   не потребує 
здійснення додаткових дій, зокрема   створення   об'єднання   співвлас-
ників багатоквартирного будинку чи вступу до нього.

Конструктивними елементами багатоквартирного будинку назива-
ються ті частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні 
технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові 
перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в'їзна група тощо).

Технічним обладнанням багатоквартирного будинку є інженерні 
комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення сані-
тарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир, а саме: загаль-
нобудинкові системи тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні 
та елеваторні вузли, індивідуальні теплові пункти, обладнання протипо-
жежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, 
обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, 
а також елементи благоустрою території. 

Загальнобудинкові системи — мережі, запірна чи регулююча арма-
тура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання спожи-
вання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, 
споруди, системи протипожежного захисту.

Спільна власність: 

 �  Згідно із ч. 1 ст. 5 Закону № 417-VIII, спільне майно багатоквар-
тирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників. 
Це означає, що правовий режим такого майна встановлено відпо-
відними положеннями Цивільного кодексу України щодо здійс-
нення спільної сумісної власності, з урахуванням спеціальних 
норм Закону № 417-VIII;

 �  Так, відповідно до ч. 1 ст. 368 Цивільного кодексу, спільна влас-
ність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у 
праві власності є спільною сумісною власністю. Співвласники 
майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користу-
ються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю 
між ними (ч. 1 ст. 369 Цивільного кодексу). 

А отже: 

 �  Власники квартир (нежитлових приміщень) у будинку не мають 
конкретно визначеної частки в праві власності на спільне майно;

 �  Це майно не може бути поділено між співвласниками і такі спів-
власники не мають права на виділення в натурі частки зі спіль-
ного майна багатоквартирного будинку;

 �  Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки 
зі спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звер-
нення стягнення на неї;

 �  Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійс-
нюється за згодою всіх співвласників;

 �  Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення 
правочинів щодо розпорядження спільним майном. 

Права й обов’язки співвласників 
багатоквартирного будинку

Перелік цих прав та обов’язків також офіційно зазначений в статтях 
14, 15, 18 Закону 2866-ІІІЖ:

Права співвласників:
1.  Вільно користуватися спільним майном багатоквартирного 

будинку з урахуванням умов й 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 бага-
токвартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, 



Чим всі співвласники спільно володіють у будинку?

Сходові клітини та 
сходові майданчики

Коридори
на поверхах

Підвал
і фундамент

Земля під домом

Дах та горище

Ліфт (шахта та механізми)

Квартира — те, чим 
Ви володієте 
особисто

Магістральні комунікації
всередині будинку
(до квартир)

Сміттєпровід

Насоси, котли, 
трансформатори та інше
обладнання, що обслуговує
більше однієї квартири

Допоміжні
приміщення 
(підвальні, 
технічні 
электрощитові 
та інше)

Зовнішня стіна будівлі та
головні стіни

Чим всі співвласники спільно володіють у будинку?

Сходові клітини та 
сходові майданчики

Коридори
на поверхах

Підвал
і фундамент

Земля під домом

Дах та горище

Ліфт (шахта та механізми)

Квартира — те, чим 
Ви володієте 
особисто

Магістральні комунікації
всередині будинку
(до квартир)

Сміттєпровід

Насоси, котли, 
трансформатори та інше
обладнання, що обслуговує
більше однієї квартири

Допоміжні
приміщення 
(підвальні, 
технічні 
электрощитові 
та інше)

Зовнішня стіна будівлі та
головні стіни
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Чим усі співвласники спільно володіють 
у будинку:
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витрати на утримання спільного майна багатоквартирного 
будинку та надходження, отримані від його використання;

4.  Безоплатно одержувати інформацію про суб’єктів права влас-
ності на всі квартири й нежитлові приміщення в багатоквартир-
ному будинку та площу таких квартир і приміщень у порядку й 
межах, визначених законом;

5.  Ознайомлюватися із рішеннями (протоколами) зборів співвлас-
ників, 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.  На вільний доступ до технічної документації на багатоквартирний 
будинок;

8.  Інші права, визначені законом.

Обов’язки  співвласників:
1.  Забезпечувати належне утримання й належний санітарний, 

протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквар-
тирного будинку;

2.  Забезпечувати технічне обслуговування та за потреби прове-
дення поточного й капітального ремонтів спільного майна бага-
токвартирного будинку;

3.  Використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за 
призначенням;

4.  Додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного 
будинку та прибудинкової території, правил пожежної безпеки, 
санітарних норм;

5.  Виконувати рішення зборів співвласників;

6.  Забезпечувати додержання вимог житлового й містобудівного 
законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, 
поточного та капітального ремонтів, технічного переоснащення 
приміщень або їхніх частин;

7.  Відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників і спіль-
ному майну багатоквартирного будинку;

8.  Додержуватися чистоти в місцях загального користування й тиші 
згідно з вимогами законодавства;

9.  Забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийня-
того в експлуатацію в установленому законодавством порядку 
багатоквартирного будинку протягом усього життєвого циклу 
будинку й нести відповідальність за неналежну експлуатацію 
згідно із законом;

10. Своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.

Обов’язки ОСББ: 
1.  Здійснювати кроки, спрямовані на запобігання аварійним 

ситуаціям;

2.  Укласти угоди із тими службами,  які будуть  виконувати роботи 
у випадку аварій;

3.  Укласти угоди із надавачами  послуг для обслуговування місць 
загального користування;

4.  Постійно інформувати власників квартир про нове у законодав-
стві України;

5.  Здійснювати порівняльну характеристику оплати за комунальні 
послуги та шукати механізми для їх зменшення;

6.  Вести бухгалтерські розрахунки та оформлення звітів;

7.  Розробляти кошторис витрат на утримання будинку на рік.

Внески співвласників: 
 �  Адміністративні витрати (зарплати керівника, бухгалтера тощо); 

 �  Внески на утримання будинку та прибудинкової території  
(в т.ч. поточний ремонт);

 �  Платежі на оплату комунальних послуг;

 �  Внески до ремонтного фонду;

 �  Внески до резервного фонду; 

 �  Спеціальні фонди.
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Витрати ОСББ: 
 �  Поточні витрати;

 �  Витрати на оплату комунальних та інших послуг;

 �  Витрати та накопичення на ремонт будинку;

 �  Інші витрати. 

Складові витрат з утримання будинку та прибудинкової 
території: 

 �  Прибирання прибудинкової території;

 �  Прибирання сходових кліток;

 �  Вивезення побутових відходів; 

 �  Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

 �  Технічне обслуговування ліфтів;

 �  Обслуговування систем диспетчеризації;

 �  Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем;

 �  Дератизація;

 �  Дезінсекція;

 �  Обслуговування димових та вентиляційних каналів;

 �  Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропо-
стачання та електрообладнання, систем протипожежної автома-
тики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових 
інженерних систем у разі їх наявності; 

 �  Поточний ремонт;

 �  Поливання дворів, клумб і газонів; 

 �  Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 
території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними 
сумішами; 

 �  Експлуатація номерних знаків на будинках;

 �  Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачу-
вання води;

 �  Енергопостачання ліфтів.

Основні напрямки, що мають бути враховані  
під час планування експлуатації будівлі

Будівля як споруда
Хороший технічний стан будівлі є запорукою її тривалого життя. В 

процесі експлуатації будівлі необхідно постійно контролювати її стан на 
предмет виникнення тріщин, протікань даху, просідання фундаментів. 
Особливо важливим є виконання інструментальних обстежень щодо 
несучої здатності конструкцій перед проведенням робіт з масштабної 
реконструкції (наприклад, утеплення стін).

Слід пам’ятати, що некваліфіковане втручання в конструктивні елементи 
будівлі може призвести до її пошкодження та руйнування (це стосується 
і перепланування і «клаптикового утеплення»). Багатоквартирний будинок 
є єдиним цілим та не може розглядатися як набір окремих квартир, що 
потрібно постійно доносити до співвласників.

ВАЖЛИВО

Основна мета та цілі діяльності об’єднання:

 �  Забезпечення реалізації прав власників приміщень на володіння та 
користування спільним майном співвласників;

 �  Забезпечення виконання власниками своїх зобов’язань, пов’я-
заних з діяльністю об’єднання;

 �  Належне утримання будинку та прибудинкової території;

 �  Сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та 
інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

 �  Ефективне управління коштами на утримання;

 �  Забезпечення комфортних умов з мінімальними затратами;

 �  Продовження терміну експлуатації житла та збільшення його вартості;

 �  Можливість залучення зовнішніх інвестицій.
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Внесок на утримання будинку

Завезення 
піску

Влаштування огорожі
на контейнерному 
майданчику

Облік показників
лічильників

Ремонт спортивного 
обладнання

Встановлення 
урн

Освітлення двору та під’їздів

Прибирання сходової клітки

Ремонт 
вхідних дверей

Санітарне
прибирання
території

Ремонт швів/фасаду

Ремонт інженерних мереж

Ремонт відмостки 
та цоколя

Утримання клумб
та тротуарів

Утеплення виходів 
на горище Санітарне прибирання горищ

Ремонт водостічних труб

Прочистка 
та ремонт вентканалів

Заміна жолобів та карнизів

Облаштування лавок
та зон для відпочинку

Озеленення

Утримання заїздів

Влаштування решіток 
на вікнах підвалу

Скління вікон

Ремонт покрівлі

Ремонт під’їзду

Ремонт входу
Адміністративні витрати 
(головний інженер, 
бухгалтерія і т.д.) 

Ремонт
дитячих 

майданчиків

Внесок на утримання будинку

Завезення 
піску

Влаштування огорожі
на контейнерному 
майданчику

Облік показників
лічильників

Ремонт спортивного 
обладнання

Встановлення 
урн

Освітлення двору та під’їздів

Прибирання сходової клітки

Ремонт 
вхідних дверей

Санітарне
прибирання
території

Ремонт швів/фасаду

Ремонт інженерних мереж

Ремонт відмостки 
та цоколя

Утримання клумб
та тротуарів

Утеплення виходів 
на горище Санітарне прибирання горищ

Ремонт водостічних труб

Прочистка 
та ремонт вентканалів

Заміна жолобів та карнизів

Облаштування лавок
та зон для відпочинку

Озеленення

Утримання заїздів

Влаштування решіток 
на вікнах підвалу

Скління вікон

Ремонт покрівлі

Ремонт під’їзду

Ремонт входу
Адміністративні витрати 
(головний інженер, 
бухгалтерія і т.д.) 

Ремонт
дитячих 

майданчиків

Внесок на утримання будинку:
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Інженерні мережі
Інженерні мережі забезпечують підтримання комфортних умов всере-

дині будівлі (комфортна температура, достатня кількість повітря, освіт-
лення та робота побутових приладів, водопостачання та водовідведення). 
Їх злагоджена робота є основою життєзабезпечення будинку. Серед 
основних інженерних систем слід відзначити:

 �  Система опалення – найбільший споживач енергії в будинку. 
Варто пам’ятати, що відділити опалення окремої квартири немож-
ливо (навіть за умови встановлення індивідуального опалення 
його обсяг суттєво залежатиме від температурних показників 
сусідніх квартир). В даний час технічні засоби дозволяють ефек-
тивно управляти споживанням теплової енергії для забезпе-
чення комфортних умов в будинку, але рішення щодо реконструкції 
повинні прийматися з огляду на роботу всієї системи, а не 
окремої квартири;

 �  Система гарячого водопостачання – другий за величиною 
споживач енергоресурсів (як за умови використання централізо-
ваного гарячого водопостачання, так і за умови використання 
індивідуальних (газових чи електричних) водонагрівачів. Для 
забезпечення якісного гарячого водопостачання необхідно 
підтримувати в справному стані системи циркуляції гарячої води 
та мінімізувати тепловтрати в трубопроводах;

 �  Система водопостачання та водовідведення (каналізація) – 
одна з найбільш проблемних ділянок за кількістю аварій, але 
сучасні матеріали та технології дозволяють якісно та швидко 
провести її модернізацію для мінімізації нештатних ситуацій;

 �  Електричні мережі – в більшості будинків вони розраховані лише 
на роботу побутових приладів та систем освітлення, тому викори-
стання електроенергії для потреб нагріву може призводити до 
виникнення аварійних ситуацій. Зважаючи на те, що короткі зами-
кання – одна з найчастіших причин виникнення пожеж, постійний 
контроль за станом проводки та щитових є обов’язковим;

 �  Система вентиляції – важливий елемент для забезпечення життє-
діяльності будинку, особливо в будинках, де використовується 
газове кухонне та опалювальне обладнання. 

Сьогодні в більшості міст існує ринок компаній, що займаються 
обслуговуванням інженерних мереж та мають на це необхідні дозволи 
та ліцензії. Тож основним завданням керівництва ОСББ є визначення 
стану будівлі та підбір виконавців з найкращим співвідношенням 
«ціна/якість».

Прибудинкова територія
Забезпечення прибирання території та її благоустрій (дитячі та спор-

тивні майданчики, зелені насадження, освітлення) є одним з ключових 
моментів, що спонукає до впровадження «самоврядування», тому 
важливо визначитись із «зоною відповідальності» та залучати мешканців 
будинку до процесу впорядкування.

Ліфти
Ліфтове господарство – один з найбільш складних елементів в будинку, 

оскільки пов’язане з підвищеною небезпекою для мешканців. Займатися 
обслуговуванням ліфтів повинні спеціалізовані організації з відповід-
ними ліцензіями, відповідно до укладених договорів.

Прибирання сходових клітин та прибудинкової 
території

Для зазначених потреб може або бути найнята людина в штат, або 
укладений договір зі сторонньою організацією.
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Кроки по переходу до самостійного управління

№ Крок Основні питання Особливості

1 Інвентаризація 
майна

 � які проблеми 
з будинком?

 � що вже зроблено, 
а що потребує уваги?

 � фіксація початкового 
стану на момент 
створення ОСББ.

Для фіксації техніч-
ного стану 
конструкцій та 
інженерних мереж 
необхідно залучати 
спеціалізовані 
організації.

2

Аналіз ринку 
послуг 
з утримання 
будинку

 � вивіз сміття;
 � ліфтове 
господарство;

 � сантехнічні системи 
(опалення, водопо-
стачання та 
водовідведення);

 � системи 
електропостачання;

 � прибирання території 
та під’їздів.

Об’єднання ОСББ 
в асоціації 
дозволить 
отримати вигідніші 
умови та створити 
ринок послуг.

3

Налагодження 
взаємодії 
з постачальниками 
енергоресурсів

 � розділити зони відпо-
відальності по 
прямих договорах 
з мешканцями та 
договорах з ОСББ;

 � знати правові 
підстави щодо 
особливостей засто-
сування тарифів.

Гуртування для 
вирішення одно-
типних проблем 
дозволить ефек-
тивніше відстою-
вати права 
співвласників.

4

Аналіз 
можливостей 
по залученню 
додаткового 
фінансування

 � державні програми;
 � місцеві програми;
 � кошти МФО;
 � кредитні кошти.

Максимально вико-
ристовувати ресурс 
місцевих депутатів 
для формування 
програм зі 
співфінансування.

ВАЖЛИВО
Нормативні документи, що регламентують життєдіяльність та  
модернізацію житлового фонду:

1.  ДБН «Житлові будинки»;
2.  Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
3.  Закон України «Про комерційний облік тепла і гарячої води»;
4.  Закон України «Про теплопостачання»;
5.  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;
6.  Стандарт житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 

75.11 – 35077234.0015:2009 «Правила визначення фізичного зносу 
житлових будинків»;

7.  Стандарт житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 
00.01 – 010:2010 «Послуги з управління та утримання житлового 
комплексу. Загальні вимоги»;

8.  Стандарт житлово-комунального господарства України СОУ ЖКГ 
00.01 – 011:2010 «Послуги з управління та утримання житлового 
комплексу. Класифікація та склад послуг»;

9.  Наказ Державного комітету України з питань житлово-комуналь-
ного господарства №76 від 17.05.2005 р. «Про затвердження Правил 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

10. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комуналь-
ного господарства №150 від 10.08.2004 р. «Про затвердження 
Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»; 

11. Наказ Міністерства палива та енергетики України №71 від 
14.02.2007 р. «Про затвердження Правил тех. експлуатації 
теплових установок і мереж»;

12. Наказ Міністерства палива та енергетики України №258 від 
09.01.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»;

13. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №258 від 
25.07.1998 р. «Про затвердження Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»;

14. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» (проек-
тування нових і реконструкція житлових будинків).
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Роздільний збір сміття як шлях до  
економії ресурсів ОСББ

Ми викидаємо все в смітник, не задумуючись, що в купах непотребу 
сховані справжні скарби. І якщо у деяких розвинутих країнах вже йдеться 
про дефіцит відходів, то ми продовжуємо нагромаджувати сміттєзва-
лища, які завдають шкоди довкіллю та, зокрема, нашому здоров’ю.

Насправді великий відсоток того, що потрапляє в сміттєві баки може 
стати сировиною для нових виробів. Наприклад, з ПЕТ-пляшки виготов-
ляють синтепон для курток і інших виробів. А 60 кілограмів макулатури 
рятують одне дерево. 

Крім того відсортовані відходи можна або продавати в пункти 
прийому вторсировини, або домовлятися з перевізником стосовно 
їх безкоштовного вивезення або за пільговою ціною. Сортування 
сміття на сьогодні є вимогою не тільки здорового глузду, але і зако-  
нодавства.

Відповідно до пункту Ж статті 17 Закону України «Про відходи» суб'єкти   
господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами  зобов'язані 
не допускати змішування відходів,  якщо це не  передбачено існуючою  
технологією  та  ускладнює поводження з відходами або не доведено,  що 
така дія відповідає вимогам  підвищення  екологічної безпеки. 

А ст.33 цього ж Закону чітко забороняє змішувати   чи   захоронювати   
відходи, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія.

В кожному місті України Ви можете здати в пункті прийому скло, папір, 
ПЕТ-пляшку. В деяких містах приймають тетрапак, поліетиленові пакети, 
автомобільні шини, пластикову тару та навіть зламані дерев’яні палети. 

З автомобільних шин виходить гарне резинове покриття для дитячих 
та спортивних майданчиків, з пластикової тари – лопати для снігу, а 
дерево йде на опалення. Рослинні залишки чудово компостуються та 
перетворюються на добриво. На противагу міфам про те, що компост 
погано пахне, відзначимо, що сьогодні можна придбати навіть квар-
тирний компостер і компостувати рослинні залишки прямо на кухні, отри-
муючи добриво для домашніх рослин. 

До речі, у зв’язку з низькою культурою сортування відходів україн-
ським виробникам доводиться імпортувати з-за кордону ледь не 50% 
склобою та макулатури. Це створює додатковий тиск на гривню. А наша 
макулатура і склобій заповнюють собою наші чудові краєвиди.
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РОЗДІЛ IV

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
БУДІВЕЛЬ

2. Знайти пункти прийому вторсировини у вашому населеному пункті 
та вивчити ціни;

1. Провести переговори з затвердженим міською/сільською радою 
перевізником/перевізниками стосовно зацікавленості в розділь-
ному зборі відходів. Можливо, вдасться домовитись про вста-
новлення баків для окремих видів відходів;

3. Провести опитування серед сусідів стосовно ставлення до розділь-
ного збору відходів. Це опитування буде також інформувати ваших 
сусідів про ініціативу та допоможе знайти однодумців;

АЛГОРИТМ ЗАПУСКУ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ У СВОЄМУ ДВОРІ

4. Ви можете домовитись з перевізником стосовно безкоштовного 
вивезення роздільних відходів чи за пільговим тарифом, що 
дозволить зменшити витрати вашого ОСББ;

5. Або можете самостійно чи за допомогою двірника збирати відходи 
і відвозити їх в пункт прийому вторсировини та отримувати додат-
кові кошти на облаштування двору;

6. Також можна проводити акції по збору вторсировини з конкретною 
метою, наприклад, висадження квітів чи дерев. Сусіди з задово-
ленням відгукуються на такі акції. 
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Втрати теплової енергії через будинкові конструкції

Витрати на опалення в більшості житлових будинків значно переви-
щують всі інші платежі разом узяті, тому питання щодо зниження енер-
госпоживання є дуже актуальним і може бути успішно вирішено за умови 
застосування комплексного підходу до впровадження заходів з 
енергозбереження. 

Основні складові, що впливають на 
споживання енергоресурсів 

Огороджувальні конструкції (стіни, вікна, двері, дах, підлога) — їх якість 
визначає, скільки необхідно теплової енергії (газу) для підтримання 
нормативних умов мікроклімату всередині будівель. Заходи, пов’язані 
з модернізацією огороджувальних конструкцій, як правило, найбільш 
дорогі, але дозволяють суттєво (до 60%) знизити витрати на опалення. 
Водночас досягти вагомого успіху в цьому питанні можна лише за умови 
наявного обліку теплової енергії та автоматичного погодного регулятора 
(індивідуального теплового пункту — ІТП). 

Інженерні системи (тепло-, електро-, водо- та газопостачання, освіт-
лення, вентиляція і кондиціонування) — переважна більшість швид-
коокупних заходів лежить в площині ефективного налаштування 
інженерних систем (в першу чергу, систем опалення). Це дозволяє з вико-
ристанням мінімальних коштів отримати максимальний ефект для 
зниження енерговитрат. Модернізація інженерних систем, зокрема 
системи опалення, повинна проводитися одночасно з утепленням 
огороджувальних конструкцій або до утеплення. В іншому разі, модер-
нізація огороджувальних конструкцій призводитиме лише до підвищення 
температури всередині приміщень. Економія за рахунок модернізації 
інженерних систем може становити від 5 до 30%. 

Мешканці та обслуговуючий персонал відіграють ключову роль для 
ощадного енерговикористання. Робота з мешканцями повинна йти по 
таких напрямках: збереження загального майна (світильники, регуля-
тори тощо) та збереження тепла не тільки у себе в квартирі але й у під’їзді 
(закривання дверей та вікон тощо). Зазначені організаційні заходи прак-
тично нічого на коштують але можуть дати суттєвий ефект (до 5 ).



№ Крок Основні питання Термін Особливості

1 Підготовчий етап  � Формування потреби в змінах;

 � Фіксація початкового стану будівлі;

 � Проведення енергоаудиту.

1-2 місяці  � Вибір заходів проводиться лише за результатами 
енергоаудиту — це дозволить оптимально витра-
тити кошти та отримати максимальний ефект;

 � Енергоаудитор повинен бути незалежним від 
постачальників обладнання та матеріалів;

 � Потрібно максимально зафіксувати «існуючий 
стан» для подальшого порівняння з результатом.

2 Розробка 
проектної 
документації

 � Проведення інструментального обстеження 
будівлі спеціалізованою організацією;

 � Виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації на підставі даних звіту з енергоаудиту та 
звіту з інструментального обстеження будівлі;

 � Погодження та проведення експертизи 
проектно — кошторисної документації.

2-4 місяці  � Проектант повинен мати сертифікат 
проектувальника;

 � Бажано використання формулюваннь «або аналог» — 
це дозволить збільшити конкуренцію на етапі 
впровадження;

 � Для зменшення ризиків та вартості проекту — 
проводьте експертизу проектно-кошторисної 
документації.

3 Тендерні 
процедури

 � Залучення широкого кола учасників для отри-
мання найкращих умов.

1-3 тижні  � Для забезпечення максимальної кількості учасників 
можуть використовуватися торгові майданчики;

 � Не використовувати вартість як єдиний критерій — 
це часто призводить до низької якості робіт.

4 Будівельно-
монтажні роботи

 � Проведення будівельних робіт;

 � Здійснення авторського та технічного нагляду за 
будівництвом, ведення всіх необхідних журналів.

Від 1 тижня 
(інженерні системи) 
до 5 міс. 
(термосанація)

 � Контроль за використанням матеріалів та техно-
логій відповідно до проектно-кошторисної доку-
ментації та рекомендацій енергоаудита.

5 Контроль за 
виконанням робіт

 � Проведення обстеження будівлі після завер-
шення робіт;

 � Моніторинг споживання енергоресурсів будівлею;

 � Постійне обстеження будівлі на наявність підті-
кань, промерзань та інших недоліків, організація 
правильної експлуатації.

1 тиждень 
для первинного 
аналізу, далі 
в постійному 
режимі

 � Можливе залучення енергоаудиторських компаній.

6 Сервісне 
обслуговування

 � Забезпечення працездатності обладнання;

 � Організація планових та позапланових ремонтів.
Постійно  � Витрати на обслуговування набагато менші,  

ніж додаткові витрати, пов’язані з позаплановими 
ремонтами та перевитратами енергії.
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Етапи реалізації проектів зі зниження енергоспоживання
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Тобто, зобов’язувати власників індивідуального житла чи співвласників 
багатоквартирної забудови ніхто не буде, але у них є всі можливості для 
зменшення споживання енергоресурсів і зоощадження коштів сімейного 
бюджету.

Сертифікація буде проводитися на договірних засадах із метою визна-
чення фактичних показників енергоефективності будівель і оцінки їх 
відповідності мінімальним вимогам до енергоефективності, які будуть 
встановлюватися Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства. Їх перегляд буде здійснюватися 
раз на п’ять років.

Виготовлення енергетичного сертифіката будівлі по об’єкту будів-
ництва покладається на замовника будівництва до прийняття такого 
об’єкта в експлуатацію. Термін дії документа становитиме десять років. 
Слід зазначити, що Закон № 2118-VІІІ також передбачає впровадження 
системи обов’язкового аудиту енергоефективності будівель, який прово-
дитимуть сертифіковані компанії, енергоаудитори. Для цього в ньому 
прописані основні вимоги до енергоаудиту та енергоаудиторів (хто вони, 
яким чином будуть сертифікуватися, хто їм буде видавати дозвіл), а 
також основні принципи роботи системи.

Згідно з положеннями Закону, державна підтримка заходів щодо 
забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель 
передбачає такі методи:

1.  бюджетні інвестиційні асигнування;

2.  здешевлення кредитів на здійснення заходів щодо забезпечення 
(підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель (відшко-
дування відсотків за кредитами та/або частини суми кредиту);

3.  відшкодування частини вартості заходів щодо забезпечення 
(підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;

4.  пільгове кредитування;

5.  надання державних і місцевих гарантій по кредитах;

6.  впровадження стимулюючого тарифо- і ціноутворення на кому-
нальні послуги та енергію;

Енергетична ефективність будівлі

Енергетична ефективність будівлі – це властивість будівлі, її конструк-
тивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати протягом 
очікуваного життєвого циклу будівлі побутові потреби людини та опти-
мальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання 
у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому  (оптималь-
ному) рівні витрат енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, 
вентиляцію, кондиціонування повітря, гаряче водопостачання з ураху-
ванням місцевих кліматичних умов за ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова 
ізоляція будівель».

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про енергетичну ефектив-
ність будівель» №2118-VIIІ від 22.06.2017 (введений в дію 23.07.2018 р.), 
який наблизить країну до появи будинків із нульовим споживанням енер-
горесурсів, що відповідає міжнародним стандартам, і дозволить людям 
істотно економити на житлово-комунальних послугах. Його головною 
метою є визначення правових, економічних та організаційних основ 
діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а 
також створення умов для раціонального споживання в них енергетичних 
ресурсів. Тобто,  на практиці він повинен сприяти зменшенню витрат на 
оплату комунальних платежів, а саме за опалення та електроенергію.

З цією метою вводиться обов’язкова енергетична сертифікація та 
визначення класів будівель згідно з європейською методикою. Зокрема, 
об’єкти будівництва та вже побудовані будівлі повинні будуть пройти 
сертифікацію енергетичної ефективності з метою визначення фактичних 
її показників, проведення оцінки відповідності зазначених показників 
встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності 
будівель.

Кожному будинку буде присвоєно клас енергоефективності, який 
визначатиметься за результатами обстеження житлової будівлі. А отже, 
у будинках з різними категоріями будуть відпускатись ресурси за різними 
розцінками/тарифами, що стимулюватиме співвласників замислитись 
про зменшення енергоспоживання.  Понад те, якщо будинок покращує 
свій клас енергоефективності, йому буде надаватися державна підтримка. 
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7.  здійснення державно-приватного партнерства;

8.  впровадження механізмів стимулювання отримувачів соціальної 
допомоги, субсидій на оплату ЖКП до здійснення заходів щодо 
забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності 
будівель;

9.  інші форми фінансування, передбачені законодавством.

Запровадження норм  даного Закону позитивно вплине на права й 
інтереси держави, громадян і суб’єктів господарювання. Держава  ж, у 
свою чергу, отримає енергетичну безпеку і скорочення витрат бюджету 
на субсидії. Суб’єкти господарювання будуть мати важелі для ефектив-
ного контролю і зниження витрат, а також витрат ресурсів під час здійс-
нення господарської діяльності, що сприятиме ефективному економічному 
розвитку. Що стосується населення, то для нього будуть створені умови 
для раціонального споживання енергоресурсів. Крім того, рівень життя 
людей підвищиться, завдяки скороченню витрат на оплату “комуналки”. 
Як показує практика  - впровадження енергоефективних заходів у бага-
токвартирних  будинках дає можливість економити до 70 % на послугах 
з опалення від міського тарифу.

ПРИКЛАД

Приклад економії  двокімнатної квартири бага-
токвартирного житлового будинку за адресою:  
м. Луцьк, пр. Перемоги, 12 : 

Кредит отримано на заходи з енергозбереження – встановлення 
індивідуального теплового пункту (ІТП), перекриття покрівлі 
(утеплення дахового перекриття), влаштування енергозберіга-
ючих світлопрозорих конструкцій вікон та дверей у місцях загаль-
ного користування, утеплення фасаду житлового будинку – всього 
на суму 2 800 000 грн. Ремонтний фонд (повернення тіла кредиту) 
становить 4,50 грн з 1м2 загальної площі квартири.

За розрахунком: від тарифу міста за звітний період віднімали 
кошти за реально використані Гкал, віднімали ремонтний фонд 
(повернення тіла кредиту у банківську установу) і отримували 
різницю коштів, яку власник заощаджував на 1м2 у звітному місяці. 
При загальній площі двохнімнатної квартири 47,5 м2 – ми отри-
муємо заощаджені кошти співвласника кожного місяця. Тобто, 
при отриманні кредитних коштів на енергозберігаючі заходи – 
витрати власників на оплату «комуналки» не збільшуються, а 
навпаки – зменшуються! Реальна економія власників квартир 
багатоквартирного житлового будинку (5 поверхів, 4 під’їзди, 
введення в експлуатацію – 1968 року) за опалювальний період 
2017-2018 року – 226 154,47 грн. 

Детальніше  з розрахунками по даному будинку можна ознайо-
митися в табличці на наступній сторінці.
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Приклади реалізації проектів з підвищення 
енергоефективності

Наразі в багатьох містах з’явилися успішні приклади реалізації комп-
лексних заходів з підвищення енергоефективності. На фото — ОСББ з 
Ніжина (одні з перших проектів з термодернізації), Луцька та Долини. 
Економія на оплаті за енергоносії склала від 45 до 70% в залежності від 
стану до реалізації.

До Після

Луцьк, ОСББ «Явір-2011».

До Після

Івано-Франківська обл., Долина, ОСББ «Наша фортеця на облісках». 

До Після

Полтавська обл., Ніжин, ОСББ «Зоря».
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Закон № 2118 та ОСББ: випадки обов’язкового 
застосування

Як було вказано вище, Законом №2118, серед іншого, запроваджу-
ється процедура сертифікації енергетичної ефективності — вид енерге-
тичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо 
фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій 
та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня 
енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енер-
гетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підви-
щення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві 
кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

Така сертифікація здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, 
не має конфлікту інтересів і прямо чи опосередковано незацікавлений 
у результаті сертифікації, й оплачується замовником.

Закон № 2118 визначає коло випадків, коли проведення сертифікації 
енергетичної ефективності є обов’язковим – всього лише у чотирьох 
випадках, два з яких стосуються ОСББ:

1. об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капіталь-
ного ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) нале-
жать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, 
які визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»;

2. будівель, у яких здійснюється термомодернізація, на котру нада-
ється державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу 
енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог 
до енергетичної ефективності будівлі.

Проведення сертифікації енергетичної 
ефективності й ОСББ

Наразі будь-які характеристики відповідного порядку сертифікації 
можуть мати винятково оглядовий та описовий характер, оскільки до 
застосування норм Закону № 2118 на практиці мине багато часу, і 
потрібно ще прийняти чимало підзаконних нормативно-правових актів, 
які допоможуть зрозуміти, як працюватиме така сфера.

Проте вже зараз зрозуміло, що сертифікація енергетичної ефектив-
ності будівлі буде здійснюватися на договірних засадах за домовленістю 
сторін на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будівлі, 
для багатоквартирного будинку — на замовлення та за рахунок влас-
ника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, ОСББ, 
управителя багатоквартирного будинку (крім установлених законодав-
ством випадків).

Тож сертифікація може бути замовлена ОСББ за бажанням співвлас-
ників і є обов’язковою лише у випадку здійснення термомодернізації, на 
яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення 
класу енергетичної ефективності будівлі не нижче за мінімальні вимоги 
до енергетичної ефективності будівлі, та у випадку проведення рекон-
струкції чи капітального ремонту будинку.

Відповідно до Закону №2118,  у разі надання державної підтримки 
для термомодернізації будівель, що має наслідком досягнення класу 
енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енер-
гетичної ефективності будівлі сертифікація енергетичної ефективності 
будівлі здійснюється після завершення термомодернізації (крім випадків, 
якщо така термомодернізація провадиться шляхом реконструкції чи 
капітального ремонту) за рахунок коштів державної підтримки. У такому 
випадку співвласникам не доведеться сплачувати за сертифікацію.

У цілому ж нині недостатньо діючої нормативної бази, щоб робити 
прогнози стосовно того, яким чином Закон № 2118 та прийняті на його 
виконання нормативні акти вплинуть на ОСББ і мешканців багатоповер-
хових будинків.



Захід Особливості Термін 
окупності

1 2 3

Впровадження загального 
комерційного обліку спожи-
вання теплової енергії, 
а також системи енергетич-
ного менеджменту та 
енергомоніторингу.

Для будівель до 2000 м² та за 
значних перегрівів будівель 
(«перетопів») може призводити 
до зростання нарахувань без 
впровадження регулювання.

Від 1 року

Модернізація системи 
опалення будівлі зі встанов-
ленням індивідуального 
теплового пункту (ІТП) 
з автоматичним регулю-
ванням подачі теплоносія.

Необхідно враховувати 
реальні параметри роботи 
теплової мережі для запобі-
гання «недотопів».

близько 
1—3 років

Теплоізоляція трубопро-
водів та запірної арматури 
системи ЦО та ГВП.

Для внутрішніх мереж товщина 
теплоізоляції повинна дорів-
нювати внутрішньому 
діаметру трубопроводів.

Близько 
1 року

Орієнтовний перелік заходів по зниженню 
витрат на енергоносії

1 2 3

Балансування системи 
опалення будівлі шляхом 
встановлення автома-
тичних або ручних балансу-
вальних клапанів.

Необхідно звертати увагу на 
досвід робіт з балансування.

2—3 років

Реконструкція внутрішньої 
системи опалення будівлі.

Потребує входження в квартиру. 
Більшу частину економії можна 
отримати на загальнобудинкових 
заходах (ІТП, балансування).

більше 
10 років

Заміна існуючих ламп 
розжарювання на сходових 
клітинах та в коридорах на 
світлодіодні.

Люмінісцентні лампи по ефек-
тивності близькі до світлоді-
одних, але містять ртуть 
і потребують спеціального 
режиму утилізації.

до 1-2 років

Впровадження системи 
автоматичного контролю 
освітлення на сходових 
клітинах та коридорах, 
заміна ламп розжарювання.

Погано працює з люмінесцент-
ними лампами (пришвидшує 
вихід їх з ладу, що може нівелю-
вати переваги від регулювання).

Близько 
1 року

Заміна вікон та дверей на 
металопластикові.

Для більшості території України 
потрібно встановлювати 
профіль не менше ніж 70 мм 
з подвійним склопакетом і енер-
гозберігаючим скліннями 
(бажано з заповненням аргоном).

близько 
7-10 років

Утеплення даху. Рекомендовано проведення за 
умови необхідності ремонту 
гідроізоляції — це зменшить 
загальну вартість проекту.

Близько 
10 років

Утеплення зовнішніх стін.  � Заборонено використання 
пінополістиролу для будівель 
вище 26,5 м;

 � Товщина утеплення для біль-
шості будівель повинна скла-
дати не менше 10 см;

 � «Клаптикове утеплення» нефек-
тивне та може викликати руйну-
вання та утворення грибку;

 � Внутрішнє утеплення не 
рекомендується.

До 10 років

 ВАЖЛИВО

Нормативні документи, що регламентують виконання робіт з част-
кової чи комплексної термосанації:
1. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель зі зміною №1;
2. ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоі-

золяцією. Вимоги до проектування, улаштування;
3. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодерніза-

ції житлових будинків;
4. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування;
5. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний 

ремонт.
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Утеплення покрівлі
Неякісне утеплення покрівлі призводить до втрати 10—15 % енергоресурсів, витрачених на 
опалення приміщення, отож цей захід важливий для отримання енергозберігаючого ефекту.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі для утеплених стін (Rq min):

для I температурної зони Rq min = 4,95 м2 × К/Вт
для II температурної зони Rq min = 4,5 м2 × К/Вт

Заміна вхідних дверей в багатоквартирно-
му житловому будинку
Теплий під’їзд є важливою складовою тепла 
у квартирах.
Мінімально допустиме 
значення опору теплопе-
редачі для замінених вхід-
них дверей (Rq min):

для I температурної зони 
Rq min = 0,5 м2 × К/Вт

для II температурної зони 
Rq min = 0,45 м2 × К/Вт

Заміна вікон на енергозберігаючі
Заміна старих дерев’яних вікон на енергозберіга-
ючі відповідно до вимог державних будівельних 

норм України дозво-
лить зберегти тепло 
у будинку та покращити 
його теплозахисні ха-
рактеристики.
Мінімально допустиме 
значення опору тепло-
передачі для замінених 

вікон (Rq min):
для I температурної зони Rq min = 0,75 м2 × К/Вт 
(min. 5-ти камерний металопластиковий профіль 
та 2-х камерний склопакет з енергозберігаючим 
склом і заповнений інертним газом)
для II температурної зони Rq min = 0,6 м2 × К/Вт 
(min. 3-х камерний металопластиковий профіль та 2-х 
камерний склопакет з енергозберігаючим склом)

Утеплення фасадів будівлі
Комплексне утеплення фасадів будинку значно зменшує потребу у тепло-
вій енергії, покращує зовнішній вид та продовжує строк його експлуатації. 
Найбільш поширеними матеріалами для утеплення є мінеральна вата, 
пінопласт, пінополістирол.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі для утеплених стін 
(Rq min):

для I температурної зони  
Rq min = 3,3 м2 × К/Вт  
(орієнтовно від 120 мм  
утеплювача)

для II температурної зони  
Rq min = 2,8 м2 × К/Вт  
(орієнтовно від 100 мм 
утеплювача)

Плита перекриття покрівлі
Пароізоляція

Цементно-піщана
стяжка

Гідроізоляційний
килим

Утеплювач нижній шар
Утеплювач верхній шар

Клеючий шар та кріплення

Теплоізоляційний матеріал
Захисний армуючий шар
Грунтівка
Декоративна штукатурка
Фарба

Встановлення радіаторних терморегуляторів
Радіаторні терморегулятори — запір-
но-регулююча арматура автоматич-
ного регулювання тепловіддачі опа-
лювального приладу.
Терморегулятори для радіаторів роз-
поділяють потрібну кількість води по 
всій опалювальній системі та знижу-
ють температуру опалювальних при-
строїв, оптимізуючи температурний 
режим у приміщеннях, що дозволяє 
економити теплову енергію.

Промивка системи опалення будівлі
Необхідно проводити для очищення системи 
опалення від накипу, осаду і відкладень, поява 
яких призводить до її руйнації, зменшення 
тепловіддачі та відповідно до зменшення 
температури у приміщенні. В ідеалі промивку 
потрібно проводити один раз на рік перед опа-
лювальним сезоном.

Індивідуальний тепловий пункт
Дозволяє регулювати бу-
дівлю індивідуально в за-
лежності від погодних 
умов (погодозалежне регу-
лювання) та забезпечує по-
дачу такої кількості тепло-
вої енергії, скільки необхідно 
будівлі в даний момент (ви-
ключає «перетоп» будівлі).

Лічильник тепла
Лічильник тепла — не засіб 
економії, але він фіксує ре-
альну величину використа-
ної теплової енергії. Вста-
новлення приладу обліку 
теплової енергії дозволяє 
сплачувати не за норма-
тивним розрахунком, а за 
фактично спожите тепло.

Схема опалення будівлі

Карта-схема температурних зон України

Балансування системи опалення
Якісне облаштування системи опалення не закінчується лише мон-
тажем всього необхідного опалювального обладнання. Для того, 

щоб система опалення працювала як єдине 
ціле та рівномірно обігрівала будівлю, про-
водять балансування системи опалення. 
Ця процедура зазвичай виконується за до-
помогою запірно-регулюючої арматури — 
балансувальних клапанів, що дозволяють 
підвищити або знизити надходження тепло-
носія на ту чи іншу ділянку системи.

Після

I зона
II зона

До
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Реконструкція мережі опалення

 Часто у будинках, які будувались до 2000 року, відбуваються або 
«недотопи», або «перетопи», що свідчить про те, що мережа опалення 
у будинку розбалансована і потребує термінового ремонту та 
реконструкції.

Для вирішення цієї проблеми 
існує Індивідуальний тепловий 
пункт (ІТП) — комплекс пристроїв, 
призначений для приєднання 
будинкових систем опалення, 
гарячого водопостачання (ГВП) 
та вентиляції до внутрішньобу-
динкової тепломережі. Основною 
складовою цього комплексу є 
регулятор теплової потужності 
системи опалення за погодними 
умовами, який ще називають 
«погодним регулятором». Сам 

регулятор теплопотужності також є комплексом автоматичних пристроїв, 
«мозок» якого — електронний регулятор температури, до якого під’єд-
нані мінімум два датчики температури: датчик температури зовнішнього 
повітря, який розміщують на зовнішній стіні будівлі (зазвичай, північній), 
та датчик температури теплоносія, що поступає до системи опалення. 
На стояках опалення у підвальному приміщенні вмонтовуються балан-
сувальні клапани, які збалансують теплоносій по цілому будинку.

Реалізація даного енергоефективного заходу, як показала практика, 
не тільки дає якісну послугу з теплопостачання для власника квартири, 
а й економить оплату за неї до 50% від тарифу міста.

Перший крок при встановленні ІТП — це звернення до теплопоста-
чальної організації для отримання технічних умов (ТУ). Отримання 
технічних умов дозволить отримати необхідне навантаження для житло-
вого будинку, а також певною мірою гарантує уникнення типових помилок. 
Отримані ТУ виступають у ролі технічного завдання для проектної 

організації, яка виготовить проект на ІТП. Уся відповідальність щодо 
правильності функціонування ІТП покладається на проектну органі-
зацію, тому обов’язковою вимогою для такого підприємства є наявність 
відповідного сертифікату.

Наступний крок – укладення угоди з монтажною організацією, яка 
встановить, підключить та налаштує все обладнання.

Після монтажу ІТП вводиться в експлуатацію. Цим опікується спеці-
альна комісія, яку організовує монтажник, та до складу якої входять: 
проектувальник, представники теплопостачальної організації та пред-
ставники Держстандарту та метрології. При позитивному висновку 
комісія складає акт готовності ІТП та дозвіл на його експлуатацію, тепло-
постачальна організація пломбує прилад обліку і записує початкові 
показники на ньому.

Цифровий акустичний датчик

Одним з найдоступніших заходів з 
енергоефективності є реконструкція 
систем освітлення. Не варто обмежу-
ватися простою заміною ламп на енер-
гоефективні. Давно відомі датчики руху 
та акустичні датчики, які вмикають 
освітлення, коли когось «побачили» чи 
«почули». Якщо датчики руху у нас вже 
давно відомі і широко використову-
ються, то акустичні датчики майже не 
використовуються, хоча і мають свої 
переваги і недоліки.  

Цифровий акустичний датчик обладнаний двома сенсорами: акус-
тичним (електронний мікрофон) і освітленості (фоторезистор). За допо-
могою цих сенсорів ведеться безперервний контроль приміщення, в 
якому встановлений датчик. Фотосенсор визначає рівень освітленості 
в приміщенні і, якщо освітлення вище встановленого порогу, блокує вклю-
чення світла. Якщо освітленість знижується нижче встановленого порогу, 
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включається акустичний контроль. Присутність людини в приміщенні 
завжди супроводжується фоновим шумом (кроки, відкриття дверей, 
клацання замка і ін.). Акустичний сенсор визначає рівень звукового 
сигналу і при перевищенні встановленого порогу, пристрій вмикає освіт-
лення. Освітлення буде включено до тих пір, поки люди знаходяться в 
приміщенні, бо пристрій продовжує час включеного освітлення при 
кожному новому звуковому сигналі. Після настання тиші пристрій 
залишає включеним освітлення на час, встановлений в регулюваннях. 
По закінченню цього часу світло вимикається і пристрій переходить в 
режим контролю. Таким чином, освітлення в приміщенні включається 
тільки на той час, коли в ньому знаходяться люди. В інший час освіт-
лення вимкнене і за рахунок цього досягається економія електроенергії. 
Середньостатистичне зменешення споживання електроенергії, при 
застосуванні подібних акустичних датчиків складає близько 80%. 
Перевага акустичного датчика полягає в тому, що він не має «мертвих 
зон» і може обслуговувати великі приміщення зі складним плануванням. 
Виявлення присутності людини відбувається ще до того, як людина 
вийде з квартири (клацання замка). Таким чином, світло включається 
завчасно, і люди виходять вже в освітлений коридор чи ліфтовий хол.

Дистанційне керування здійснюється за допомогою будь-якого смарт-
фону з встановленою спеціальною програмою під систему Android.

Відмінності між датчиками руху і акустичними датчиками:

 �  Радіус дії і час спрацювання. Для спрацювання датчику руху йому 
необхідно людину «побачити». Акустичному датчику достатньо 
отримати будь-який звук запрограмованої гучності. Це може бути 
і недоліком. Бо при програмуванні дуже високого порогу датчики 
можуть спрацьовувати від найменших звуків, навіть з інших поверхів. 
Але завдяки регулюванню цю задачу вдається вирішити.

 �   Вандалостійкість. Датчик руху менш вандалостійкий. Тобто, 
враховуючи те, що йому необхідно «бачити» людину для роботи, 
він завжди має зовнішні елементи. Акустичний датчик завдяки 
меншим розмірам зазвичай розміщується всередині світильника. 
Відповідно, монтаж датчику руху набагато простіший і не потребує 
додаткових витрат.

РОЗДІЛ V

ДЕРЖАВНА ТА МІСЦЕВА 
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 

ОСББ
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Законодавча база

Україна має одну з найбільш енергоємних економік у світі. На житловий 
сектор України припадає приблизно 25% від загальних обсягів електро-
енергії, спожитої в країні, і 40% спожитих ресурсів теплової енергії. Через 
вік і неефективінсть житлового фонду, щонайменше 80% всіх потреб у 
ремонті пов’язані або з економією енергії, або з її розподілом. За відсут-
ності теплоізоляції будівлі втрачають від 30% до 50% тепла. Через неефек-
тивне використання енергії, поєднане із загальною зношеністю більшої 
частини житлового фонду, відсутні комфортабельні умови проживання 
та існує надмірна вартість оплати за комунальні послуги.  

Зростання тарифів зумовлено такими чинниками:

 �  штучне стримування їх зростання в минулому;

 �  значні енерговтрати будівель;

 �  неощадливе використання тепла, води, газу, електроенергії та 
відсутність мотивації економити;

 �  неповний облік споживання, завищені та застарілі нормативи;

 �  відсутність конкуренції серед постачальників – низька якість 
обслуговування.

Безпосередні споживачі комунальних послуг – населення – не мають 
впливу на регулювання тарифів, тому марно сподіватись на їх зниження 
у майбутньому. Єдиний спосіб впливу – зменшення споживання енер-
гоносіїв. Звичайний устрій громадян потрібно змінити, їх звички та відно-
шення до споживання комунальних послуг.

Навесні 2015 року, коли вартість газу зросла відразу в декілька разів, 
це питання стало ще актуальнішим. Тому проаналізуймо, які нині можли-
вості й підтримку держава надає громадянам, котрі бажають замінити 
свої умови проживання на більш комфортні та платити лише за ті послуги, 
які насправді отримали.

Державна програма енергоефективності й розвитку сфери виробни-
цтва енергоносіїв із відновлювальних джерел енергії й альтернативних 
видів палива на 2010-2015 рр. була затверджена Постановою КМУ №43 
від 01.03.2010 р. На її виконання Постановою КМУ №1056 від 17.10.2011 р. 

було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання 
енергетичних ресурсів та енергозбереження. Ним визначено енергозбе-
рігаючі заходи й порядок використання коштів, передбачених у 
спецфонді держбюджету, що отримані від ЄС у рамках фінансування 
програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі 
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії».

Варто підкреслити, що енергозберігаючі заходи за останні роки зміню-
валися вже декілька раз, і можна виділити три періоди, коли ці зміни 
були істотними.

З 9 жовтня 2014 року до Державної програми енергозбереження й 
Порядку №1056 було внесено зміни Постановою КМУ №491 від 
01.10.2014 р., якими й була передбачена можливість для населення 
відшкодувати частину суми кредиту, отриманого на придбання котлів 
із використанням будь-якого палива (окрім природного газу), отрима-
ного в ПАТ «Державний ощадний банк України». Постанова КМУ №231 
від 08.04.2015 року вказала перелік енергоефективного обладнання, на 
яке може бути відшкодування як для власників індивідуальних будинків, 
так і для власників багатоквартирної забудови при умові створення ОСББ 
або ЖБК. Розширено список банків, через які можна отримати кредити 
із частковим відшкодуванням, залучивши до реалізації Державної 
програми енергозбереження, окрім «Ощадбанку», іще ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України», «Укргазбанк» і «Приватбанк».

З 27 серпня 2015 року до Порядку № 1056 внесли важливі зміни поста-
новою КМУ №614 від 12.08.2015 р., згідно з якими:

 �  у новій редакції виклали перелік енергозберігаючого обладнання 
та матеріалів, які можна придбати  в кредит із частковою компен-
сацією з бюджету;

 �  збільшили граничний розмір суми часткової компенсації на одну 
квартиру (за одним кредитним договором);

 �  встановили особливі умови відшкодування частини суми кредиту 
для фізосіб, яким призначено субсидію, збільшивши розмір компен-
сації з бюджету до 70% суми кредиту, а також і для ОСББ, у яких є 
такі фізособи, відповідно до їх кількості.
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Енергоефективні заходи для населення й ОСББ

Реальне фінансування програми державної підтримки фізичних осіб 
та ОСББ до впровадження енергоефективних заходів, затвердженої 
Постановою КМУ від 17 жовтня 2011 р. №1056, розпочато з жовтня 2014 р. 
Механізм передбачає відшкодування частини суми кредитів, залучених 
на придбання енергоефективних обладнання та матеріалів в таких 
розмірах: 40% — для ОСББ на енергоефективні заходи; 70% — збільшене 
відшкодування для отримувачів житлових субсидій (як окремих влас-
ників, так і розрахунково для ОСББ).

Тобто, якщо позичальником є ОСББ, у багатоквартирних будинках яких 
зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установле-
ному законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому 
позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаче-
ного підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в 
розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 
гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за 
одним кредитним договором):

P = 40% х (Nз – Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз, 
де  Р — розмір відшкодування, відсотків;

      Nз — загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;

     Nс — кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареє-
стровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому 
законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до цієї державної програми, яка отримала умовну назву 
"теплі кредити", часткове відшкодування державою тіла кредиту на енер-
гозберігаючі заходи у житловому секторі станом на червень  2018 року 
отримали  679 ОСББ/ЖБК для впровадження енергоефективних загаль-
нобудинкових заходів на суму  182 555 388,47 грн. Програма є одним із 
ефективних стимулів для ОСББ модернізувати свої будинки та зменшу-
вати споживання теплової енергії. Луганська
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Заходи з енергозбереження передбачено Державною програмою енер-
гозбереження. Механізм використання коштів, отриманих від ЄС на 
заходи щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енер-
гозбереження, визначає Порядок № 1056. Для населення і ОСББ до 
26.08.2015 р.  діяли такі заходи стимулювання впровадження енергое-
фективності, зокрема, для:

 �  ОСББ і житлово-будівельних кооперативів – відшкодування 
частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефектив-
ного обладнання та матеріалів;

 �  населення – відшкодування частини суми кредиту, залученого на 
придбання котлів із використанням будь-яких видів палива (за 
винятком природного газу);

 �  населення – відшкодування частини суми кредиту, залученого на 
придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

З 27.08.2015 р. розширено перелік енергоефективного обладнання та 
матеріалів, які можна придбати в кредит із частковим відшкодуванням 
за рахунок збільшення комплектуючих та допоміжних матеріалів при 
впровадженні енергоефективного заходу.

Законодавство визначило, що необхідно стимулювати об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних 
кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом 
відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енер-
гоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

 �  обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних 
теплових пунктів;

 �  регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали до них; 

 �  вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема 
засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та 
відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

 �  багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії 
(лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове 
обладнання і матеріали до нього; 

 �  світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі 
вікна та балконні двері для місць загального користування 
(під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім одно-
камерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

 �  обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції 
(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 
покрівель та фундаментів; 

 �  обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодерні-
зації внутрішньобудинкових систем опалення, постачання 
гарячої води;

 �  обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць 
загального користування (у тому числі заміни електропроводки, 
ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

 �  теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання 
та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; 

 �  система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопоста-
чання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї; 

 �  двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, 
підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове 
обладнання і матеріали до них.

Якщо строк кредиту не перевищує 5 років і йде мова про заходи по 
заміні вікон, встановленню ІТП, заміні освітлення тощо, то для ОСББ 
компенсація тіла буде більш вигідною. Якщо ж це кредит на утеплення, 
тривалість якого перевищує 5 років, то більш вигідною для ОСББ буде 
компенсація частини відсотків по кредиту. Але кожна ситуація унікальна. 
Тому перед прийняттям остаточного рішення щодо участі у кредитній 
програмі необхідно розрахувати, який варіант буде прийнятним саме 
для Вашого будинку. 

В якості позитивного моменту варто зазначити, що якщо раніше і 
державна, і переважна частина місцевих програм реалізовувались без 
чіткого контролю результату і оцінки ефективності, то наразі підходи 
стають більш жорсткими, зокрема, з точку зору наявності енергоаудиту 
як невід’ємної частини процесу термомодернізації багатоквартирного 
будинку.
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Загальна схема кредитування населення й 
ОСББ із компенсацією частини кредиту

У списку фінансових установ, які надають кредити на придбання енер-
гозберігаючих товарів населенню, є:

 �  Ощадбанк – за кредитною програмою «Ощадний дім»;

 �  Укрексімбанк – за кредитною програмою «Тепле житло»;

 �  Укргазбанк – за кредитною програмою «Тепла оселя»;

 �  Приватбанк – за кредитною программою «Теплий кредит».

Кредит надається шляхом безготівкового перерахування коштів на 
рахунок продавця (постачальника) енергозберігаючого обладнання, 
матеріалів на підставі виписаного рахунка на енергозберігаючий товар. 
Умови кредитування фактично однакові в усіх банках, які є партнерами 
програми, можуть дещо відрізнятися суми відсотків і разова комісія, 
але загалом відсоткова ставка для населення не перевищує 19 % — це 
умова держави.

Загальна схема кредитування за всіма кредитними програмами 
майже однакова, але є певні відмінності щодо максимальної суми 
кредиту, у т.ч. іноді й залежно від регіону.
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Механізм отримання кредиту й компенсації частини суми кредиту такий:

 �  ОСББ отримує рахунок-фактуру в магазині, або комерційну пропо-
зицію від обраної на загальних зборах підрядної організації та 
подає до відділення банківської установи;

 �  банк перевіряє платоспроможність позичальника та, якщо не 
виникає заперечень, укладає з ним кредитний договір;

 �  банк перераховує кошти на рахунок постачальника відповідно до 
рахунка-фактури;

 �  проходить виконання робіт; 

 �  підписується Акт виконаних робіт;

 �  працівник банку має право виїхати на місце та сфотографувати 
виконання даного енергоефективного обладнання;

 �  банк раз на місяць (до 20 числа наступного місяця) формує 
зведений реєстр виданих кредитів і подає його до агентства 
Держенергоефективності;

 �  агентство щомісяця (до 25 числа наступного місяця) перераховує 
банку кошти для відшкодовування позичальнику  від 40% до 70%  
частини суми кредиту;

 �  банк зараховує протягом трьох робочих днів кошти на рахунок 
позичальника для погашення частини суми кредиту.

На практиці від моменту отримання енергозберігаючого кредиту до 
компенсації державою його частини минає близько двох місяців, в залеж-
ності від виду проведенного заходу і температури зовнішнього повітря 
(стосується утеплення).

Дорожня карта детально розписана на сайті Агентсва Держенерго-
ефективності (http://saee.gov.ua).

Приклади дії програм фінансової підтримки ОСББ: 
 �  Отримання кредиту на ІТП у житловому багатоквартир-

ному будинку за адресою: м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 23а 
(будинок 5-ти поверховий, 4-х під’їздний). ІТП встановлено у 
2015 році. Сума кредиту – 320 000 грн. Усі відшкодування 
(включаючи державний та місцевий бюджет) – 150 000 грн. 
До модернізації опалення (тариф) – 31,07 грн/м², після 
модернізації фактична вартість склала 18,9 грн/м². Витрати 
на опалення скоротились майже наполовину.

Таблиця економії по роках: 

—  за 2015-2016 опалювальний рік сума економії коштів за 
послугу з опалення  від тарифу міста по будинку вцілому 
становила – 180 221,00 грн (по середній двокімнатній  
квартирі заощаджено коштів – 3169,03 грн)

—  за 2016-2017 опалювальний рік сума економії коштів за 
послугу з опалення  від тарифу міста по будинку вцілому 
становила – 175 337,29 грн (по середній двокімнатній 
квартирі заощаджено коштів – 3083,15 грн)

—  за 2017-2018 опалювальний рік сума економії коштів за 
послугу з опалення  від тарифу міста по будинку вцілому 
становила – 150 480,82 грн (по середній двокімнатній  
квартирі заощаджено коштів – 2646,073 грн)

 �  Рівненська область. ОСББ «Галицького-4», 144 квартири. 
Заходи: утеплення будинку, заміна вікон. До модернізації 
опалення (тариф) — 18,23 грн/м², після модернізації 
фактична вартість — 10,5 грн/м². Скорочення — в 1,7 рази. 
Загальна вартість заходів: 550 842 грн. Відшкодування: 375 
378 грн (усі джерела). Кредит із 40% відшкодуванням за 
державною програмою. Муніципальна програма сталого 
розвитку м. Рівне на 2015 - 2017 рр. (співфінансування 70/30).
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Варто зауважити, що це не є виключний перелік вимог до ОСББ. Для 
підтвердження платоспроможності в разі оформлення кредиту, банк 
може затребувати й інші документи, але лише ті, які стосуються діяль-
ності ОСББ як неприбуткової організації.

Регіональні та місцеві енергозберігаючі 
програми

Крім державної підтримки для ОСББ у регіонах існують Програми 
підтримки ОСББ – як обласні, так і місцеві. Сприятливими для впрова-
дження енергоефективних заходів в ОСББ є програми, що передбачають 
часткове відшкодування частини суми кредиту на придбання енергозбе-
рігаючого обладнання та матеріалів та компенсацію відсотків за енер-
гозберігаючими кредитами.

У місцевих програмах теж визначають банківські установи, які залуча-
ються до реалізації програм з енергозбереження (їх коло істотно розши-
рене), і переліки обладнання, матеріалів, робіт, для яких діють ці програми, 
а також прописано механізми отримання компенсацій.

Постанова КМУ №231 від 08.04.2015 р

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА 
УСТАНОВА (НБУ, ФОНД)

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

ОСББ

Підрядна 
організація

Сплата 
податківДержбюджет 40% на 

матеріали для ОСББ

Міський бюджет 
відшкодування 30%

ГРАНТОВІ КОШТИ  
МІЖНАРОДНИХ ДОНОРІВ



102 РОЗДІЛ V.  ДЕРЖАВНА ТА МІСЦЕВА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ОСББ ОСББ: ВІД СТВОРЕННЯ ДО РОЗВИТКУ 103

Фонд енергоефективності 

Крім того, «теплими кредитами» державна і місцева  підтримка ОСББ 
не вичерпується. За підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
у другій половині 2018 року в Україні має запуститися Фонд енергоефек-
тивності. На розвиток діяльності Фонду погоджено залучення 100 млн 
євро грантової допомоги з боку Європейського Союзу протягом 5 років. 
Загалом, на діяльність Фонду у 2018 році заплановано 1,6 млрд гривень. 
Очікується, що Фонд надаватиме не лише фінансову, але й технічну 
підтримку для ОСББ, а також здійснюватиме оцінку ефективності прове-
дених заходів. Про особливості функціонування Фонду широкому загалу 
поки відомо мало, оскільки підзаконні акти проходять на сьогоднішній 
день погодження з усіма міністерствами. За словами Міністра регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, продукти Фонду 
для ОСББ поділятимуться на два типи:

1.  «легкий» пакет включатиме встановлення приладів обліку, індиві-
дуального теплового пункту, перевірку інженерних систем тощо;

2.  «комплексний» передбачитиме повну реновацію будинку.

Розмір компенсації залежатиме від глибини енергоефективних заходів.

Фонд енергоефективності буде фінансуватися державою. Кошти 
донорів будуть направлятися виключно на конкретні проекти ОСББ і 
супутні заходи по налагодженню роботи Фонду. Кожен окремий проект, 
в якому бере участь ОСББ, буде фінансуватись через один банк, але з 
двох гаманців – державного і мультидонорського. Фактично, кошти ЄС 
не будуть перераховуватись на рахунок Фонду енергоефективності. 
Таким чином буде забезпечений баланс і взаємний контроль. Згідно з 
Законом про Фонд енергоефективності, технічний і фінансовий офіси 
будуть діяти незалежно один від одного. І на початковому етапі  перед-
бачається, що все-таки сам Фонд буде проводити верифікацію проектів. 
Тобто технічний офіс на етапі подання заявки оцінюватиме, чи проект 
відповідає технічним характеристикам, а на завершальному етапі – 
проводитиме верифікацію, тобто, відбуватиметься підтвердження, що 
технічно і документально все виконано так, як потрібно. Це перший 
елемент верифікації, другий – виїзд на місце для підтвердження факту, 

що все дійсно зроблено правильно. В перспективі, якщо ринок буде більш 
готовий і фахівців стане більше в Україні, тоді, можливо, верифікація буде 
передана приватним компаніям на аутсорсинг.

В обласних центрах України вже є консультанти IFC, які співпрацюють 
за «теплими кредитами». Вони мають відпрацьовані канали комунікації 
з банками, регіональними відділеннями, тому будуть допомагати Фонду. 
Регіональних відділень Фонд не матиме, тому всі заявки будуть прийма-
тися через банки-партнери, які будуть виступати фронт-офісами Фонду. 
Органи місцевого самоврядування, зможуть швидко удосконалювати 
свої місцеві програми так, щоб вони могли працювати разом із програ-
мами Фонду, наприклад, дофінансовувати, або ж компенсувати відсотки 
за кредитами. Сума відшкодування без кредиту буде така ж сама, буде 
певна комісія банку за послугу. На сьогодні відпрацьовуються рішення, 
які ляжуть в основу угоди між Фондом енергоефективності та банками.



РОЗДІЛ VI

ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ТА ОСОБЛИВОСТІ 

СТВОРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ 
ОСББ
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Із прийняттям Закону України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» створення ОСББ набуло нових 
обертів і, як наслідок, реєстрація нових асоціацій об’єднань для пред-
ставлення їх інтересів. 

Отож, Ви маєте право вибору: самостійно проводити утримання свого 
будинку, найняти управителя будинку на договірних засадах або ство-
рити юридичну особу – ОСББ, яке, в свою чергу, має право проводити 
самозабезпечення у будівлі або делегувати окремі функції асоціації ОСББ.

Саме для тих, хто віддав перевагу останньому варіанту, може виник-
нути питання стосовно дорожньої карти у створенні  асоціації ОСББ , її  
статусу та діяльності.

Правовий статус асоціації ОСББ
Статею 1 Закону № 2866-III визначено: «асоціація об’єднань співвлас-

ників багатоквартирного будинку — юридична особа, створена для пред-
ставлення спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків». Ознайомившись із наведеним вище тезисом, робимо висновки:

1.  асоціація ОСББ є юридичною особою, тож на неї поширюються 
всі загальні норми законів і підзаконних нормативно-правових 
актів, що встановлюють права й обов’язки для відповідних него-
сподарюючих організацій, регулюють порядок їх створення та 
припинення тощо;

2.  призначення асоціації — представляти спільні інтереси ОСББ, що 
є її членами.

Так, у класичному найзагальнішому розумінні представництво перед-
бачає вчинення дій від імені та в інтересах однієї особи для складення  
відносин з іншою. Якщо ж ми і надалі аналізуватимемо Закон про ОСББ, 
то дійдемо висновку, що законодавець, вживаючи у визначенні поняття 
«асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку»  слово  
«представлення», заклав в останнє конкретний  зміст.

Згідно з ч. 2 ст. 12 Закону про ОСББ, за рішенням загальних зборів 
функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути 
передані (усі або частково) управителю або асоціації. І ч. 2 ст. 16 Закону 
про ОСББ передбачено: загальні збори об’єднання мають право 

делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повнова-
жень своїх органів управління.

Як бачимо, в одному із згаданих випадків – управитель – організація, 
яка є виконавцем послуги з утримання будинку. В іншому ж – асоціація 
– є лише представником  інтересів ОСББ і виступає від його імені. А отже, 
з урахування викладеного, статус асоціації – юридична особа, негоспо-
дарюючий суб’єкт , що  створений  для представлення спільних інтересів 
і реалізації  спільних завдань  декількох об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків.

Виконання яких саме завдань буде покладено на асоціацію ОСББ — 
залежатиме від її членів і має бути закріплене в статуті асоціації, або на 
загальних зборах ОСББ. Зважаючи на положення ч. 2 ст. 16 Закону про 
ОСББ, котра не містить жодних спеціальних застережень, перелік повно-
важень, що можуть бути делеговані асоціації — необмежений. Звісно ж, 
з урахуванням ч. 9 ст. 10 Закону про ОСББ, якою встановлена виключна 
компетенція загальних зборів співвласників (а це означає, що відповідні 
повноваження не можуть бути передані не лише асоціації ОСББ, але й 
іншим органам самого ОСББ).

Одразу ж зауважимо: асоціації ОСББ не є управителями багатоквар-
тирних будинків у розумінні Закону № 417-VIII:

 �  згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону № 417, управителем може бути  
юридична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, котра 
здійснює управління будинком на підставі договору зі співвлас-
никами. Натомість асоціація ОСББ представляє лише інтереси 
ОСББ в утриманні, ремонті багатоквартирних будинків, забезпе-
ченні належних умов проживання тощо в силу статуту й рішень 
її членів. Жодних додаткових договорів зі співвласниками ОСББ, 
які є членами асоціації, законодавство укладати не вимагає;

 �  відповідно до вже цитованої вище ч. 2 ст. 12 Закону про ОСББ, за 
рішенням загальних зборів функції з управління багатоквар-
тирним будинком можуть бути передані (усі або частково) упра-
вителю АБО асоціації. Тобто, як бачимо, законодавець чітко 
розмежовує управління багатоквартирним будинком із залученням 
управителя і шлях делегування відповідних функцій асоціації, що 
однозначно вказує на різновекторність відповідних понять.
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Організаційно-правова форма  
асоціації ОСББ

Поширеною є думка, що асоціація ОСББ — це громадська спілка (згідно 
з Класифікацією організаційно-правових форм господарювання  
ДК 002:2004 (далі — Класифікація ДК 002:2004) — спілка об’єднань 
громадян), і на неї поширюється дія Закону України «Про громадські 
об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI (далі — Закон № 4572).

Однак маємо зазначити, що це не так: п. 6 ч. 2 ст. 2 щойно згаданого 
Закону № 4572 передбачено, що сфера його дії  не поширюється на 
непідприємницькі товариства, утворені на підставі інших законів. 
Відповідна норма повною мірою стосується асоціацій ОСББ. 

При державній реєстрації асоціацій ОСББ як звичайних юридичних 
осіб (не як громадських формувань) організаційно-правова форма 
останніх, згідно з Класифікацією ДК 002:2004, визначається як асоціація 
(у розумінні ст. 120 Господарського кодексу України, далі — ГКУ). І хоча 
на перший погляд це видається не зовсім коректним, адже ОСББ не є 
підприємствами, а функціонують як юридичні особи із самостійною 
організаційно-правовою формою (у т.ч. відповідно до Класифікації 
ДК 002:2004).

Для чого створювати асоціацію ОСББ

З’ясувавши, що таке асоціація ОСББ, перейдімо до більш практичного 
питання – переваги у створенні Асоціації для декількох ОСББ.

Перша та головна перевага створення асоціації ОСББ — економія 
коштів співвласників. Друга перевага (подеколи буває не менш 
важливою) — економія часу. Так, створення асоціації ОСББ надає гарну 
можливість заощадити на оплаті праці осіб, які працюють в  об’єднанні 
співвласників. Звісно, якщо, наприклад, голова Правління, бухгалтер, 
юрист вашого ОСББ працюють на громадських засадах, для Вас економія 
фонду оплати праці не стоїть на порядку денному та, відповідно, не є 
аргументом для створення асоціації. Однак частіше така робота є опла-
чуваною, а співвласники зацікавлені в скороченні витрат за відповідною 
статею. Саме в такому випадку в нагоді стає асоціація ОСББ.

Створивши останню, ОСББ мають можливість найняти одного бухгал-
тера, котрий вестиме облік і складатиме звітність для декількох об’єд-
нань співвласників. Певна річ, з огляду на більший обсяг роботи його 
заробітна плата, звичайно, буде більшою. Однак, у будь-якому випадку 
це коштуватиме дешевше, аніж якби кожне ОСББ наймало власного 
фахівця з ведення обліку.

Більшість проблемних питань в ОСББ є типовими. А отже, юристів у 
штат ОСББ запрошують рідше, однак доволі часто користуються послу-
гами правників на цивільно-правових (договірних) засадах: для отри-
мання консультацій, розроблення внутрішніх документів, провадження 
певних реєстраційних дій тощо. Зазвичай потреби ОСББ у цій сфері дуже 
подібні. А відтак, погодьтеся: значно вигідніше, приміром, поставити 
одному юристу питання, актуальне для всіх ОСББ — членів асоціації, й 
оплатити необхідну консультацію одноразово, аніж робити це кожному 
об’єднанню співвласників окремо.

Щодо голів правління ОСББ, звісно, формально в кожному об’єднанні 
вони мають бути свої. Однак, якщо делегувати більшість їх повноважень 
очільнику асоціації ОСББ, лишивши за головами правлінь ОСББ лише, по 
суті, номінальні повноваження, їх робота не вимагатиме оплати.

Загалом логіка економії на оплаті праці є зрозумілою. Тож аналогічним 
чином можна міркувати й щодо іншого персоналу, членів правління тощо.

Окрім того, що асоціація ОСББ здатна, як ми продемонстрували вище, 
істотно зменшити  витрати на утримання будівель  об’єднань співвлас-
ників, варто поговорити й про інші її переваги.

Реєстрація асоціації ОСББ супроводжується бажанням створити  
спільний грошовий фонд. У ситуації ж, коли, скажімо, одне з ОСББ-членів 
асоціації вимагає невідкладного дороговартісного аварійного ремонту, 
наявність такого фонду допомагає оперативно відреагувати на відпо-
відні потреби. Адже фонду одного ОСББ у подібних ситуаціях інколи 
буває недостатньо, а на додаткові збори коштів бракує часу.

З огляду на викладене вище, особливо актуальним і доцільним вида-
ється створення асоціації ОСББ саме для співвласників невеликих бага-
токвартирних будинків.



2. Підготовка бюджету, визначення розмірів платежів і внесків  
членів об’єднання;

1. Планування заходів щодо утримання та сталого функціонування 
комплексу, наданого в управління;

3. Організація належної експлуатації та утримання житлового 
комплексу;

4. Організація забезпечення потреб мешканців в отриманні житлово- 
комунальних послуг;

5. Ведення передбаченої законодавством звітності, а також технічної 
документації щодо стану, утримання та експлуатації;

6. Здійснення необхідної господарської діяльності для забезпечення 
потреб об’єднання;

7. Організація та ведення роботи з мешканцями;

ПОВНОВАЖЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДЕЛЕГОВАНІ АСОЦІАЦІЇ ОСББ 
ЇЇ ЧЛЕНАМИ. ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВИТЕЛЯ, А САМЕ:

8. Звітування загальним зборам об’єднання про результати;

9. Проведення заходів щодо енергозбереження;

 10.  Інші необхідні функції відповідно до Правил управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом або комплексом будинков 
і споруд, затверджених Наказом № 13 від 02.02.2009 Міністерства 
з питань житлово-комунального господарства України.
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Як наслідок – кожна Асоціація володіє певною сумою коштів для 
надання поворотно-фінансової допомоги певному ОСББ. Такий собі міні-
атюрний «револьверний фонд» з умовами повернення позичених коштів  
у визначений термін.

Хоча іноді на практиці, створення співвласниками асоціації ОСББ не 
обумовлене жодними практичними міркуваннями. Трапляється, що, ство-
ривши відповідну асоціацію, співвласники не делегують останній прак-
тично значущих функцій, а використовують передусім для здійснення 
серед громадян просвітницької роботи щодо діяльності ОСББ, обміну 
досвідом між ОСББ тощо.

Особливості створення асоціації ОСББ
Отже, із чого ж розпочати? На першому етапі необхідно сконтактува-

тися з Головами Правлінь  інших будинків, у яких створено ОСББ, або ж 
з органами управління відповідними об’єднаннями. Виявивши одно-
думців, охочих створити асоціацію, Ви зможете попередньо оцінити 
розміри останньої, а відповідно — отримати більш чітке уявлення, які 
повноваження можна буде делегувати такій асоціації та наскільки ефек-
тивною буде їх реалізація. Звісно, чим ближче один до одного будуть 
розташовані члени майбутньої асоціації ОСББ, тим ширшим виявиться 
коло завдань, які зможуть бути реалізовані спільно. Однак якщо бажання 
об’єднатися виявлять співвласники віддалених будинків — законодавчих 
перепон для цього не виникне.

Надалі кожному ОСББ необхідно організувати та провести власні 
Загальні збори співвласників, на яких варто проголосувати за створення 
асоціації ОСББ, а також визначитися із ключовими питаннями її діяль-
ності, скажімо:

 �  які функції ОСББ будуть делеговані такій асоціації та які завдання 
поставлені перед останньою;

 �  щодо представника від ОСББ, який представлятиме його інтереси 
в асоціації;

 �  виставити пріоритети, якими повинна займатись асоціація від 
імені даного ОСББ;

 �  стосовно способу та періодичності звітування отриманих член-
ських внесків від об’єднання співвласників.
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Наступним і, власне, основним етапом створення асоціації ОСББ є 
проведення її установчих зборів, на яких мають бути присутніми деле-
говані представники від кожного ОСББ — майбутнього члена асоціації. 
Одразу ж констатуймо: порядок проведення зборів асоціацій ОСББ спеці-
ально не врегульований жодним нормативно-правовим актом. Загальні 
правила проведення таких зборів слід почерпнути із Закону про ОСББ. 
Щодо особливостей, пов’язаних зі специфікою правової природи асоці-
ації, то вони мають урегульовуватися представниками від ОСББ на 
власний розсуд. Передусім делегати від ОСББ мають самостійно скоо-
перуватися й погодити зручний час і місце для зборів.

Ініціативна група по створенню Асоціації повинна готувати проект 
статуту асоціації ОСББ, що має бути розглянутий та затверджений на 
установчих зборах. Для ОСББ наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. №141 
затверджена типова форма статуту. Проект протоколу установчих зборів 
та статут асоціації ОСББ можна знайти на сайті, що наповнюється громад-
ськістю із різних регіонів України та мають величезний досвід у діяль-
ності ОСББ , а саме: proosbb.info.  Дороговказом при цьому слугуватиме 
ст. 8 Закону про ОСББ, якою встановлено, що статут асоціації повинен 
визначати відповідно до законодавства  України:

 �  найменування, місцезнаходження асоціації;

 �  представництво від об’єднань;

 �  права й обов’язки членів асоціації;

 �  статутні органи асоціації, їх склад і повноваження, порядок утво-
рення, діяльності та фінансування;

 �  порядок унесення змін до статуту;

 �  підстави й порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) асоці-
ації та вирішення майнових питань, пов’язаних із цим.

Водночас статут може містити інші положення, що є істотними для 
діяльності асоціації.

Для створення площадки головам ОСББ у прийнятті спільних рішень 
може служити громадське об’єднання «Рада голів ОСББ міста». Де разом 
із запрошеними представниками міської влади та депутатського корпусу 

будуть вирішуватись нагальні питання для усіх ОСББ міста, проводитись 
громадські слухання на тему впровадження підтримки об’єднань на 
місцях, затверджуватись пріоритетні важелі співпраці із монопольними 
організаціями, напрацювання першочергових заходів з впровадження 
енергозбереження у будинках.

Підсумовуючи усе вищенаведене, необхідно пам’ятати, що кожне 
ОСББ, яке є членом асоціації має намір жити комфортно, заощаджувати 
енергоносії і в результаті – платити лише за ті послуги, які насправді 
отримали.  



РОЗДІЛ VII

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
БАГАТОКВАРТИРНИХ 

БУДИНКІВ
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Нормативні акти з державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту в основному орієнтовані на 
діяльність суб’єктів господарювання. ОСББ не є суб’єктом господарю-
вання. Але це не відміняє необхідність дотримання всіх інших норма-
тивних актів у цій сфері.  

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» власники 
підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи, 
відповідно і ОСББ,  зобов'язані:

 �  Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення   пожежної 
безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, пози-
тивний досвід;

 �  Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розро-
бляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні 
акти, що діють у межах підприємства, установи та органі-
зації, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

 �  Забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стан-
дартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і 
постанов органів державного пожежного нагляду;

 �  Організовувати навчання працівників правилам пожежної 
безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

 �  У разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для 
забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, 
погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

 �  Утримувати в справному стані засоби протипожежного 
захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, 
не допускати їх використання не за призначенням;

 �  Створювати у разі потреби відповідно до встановленого 
порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх 
функціонування матеріально-технічну базу;

 �  Подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості 
та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, 
що ними виробляється;

 �  Здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних 
засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї 
мети виробничої автоматики;

 �  Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність 
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопоста-
чання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

 �  Проводити службове розслідування випадків пожеж. 

Забезпечення евакуації

При розгляді питання щодо забезпечення евакуації передусім необ-
хідно визначитись з умовною висотою будинку – висотою, яка визнача-
ється різницею позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) 
пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху 
без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах 
розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку (ДБН В.1.1-
7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»).
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За умовною висотою будинки поділяють на:

а) малоповерхові – висотою нижче 9 метрів ≈ 1-3 поверхи;

б) багатоповерхові – висотою вище 9 метрів, але нижче 26,5 метрів 
≈ 4 - 9 поверхів;

в) підвищеної поверховості - висотою вище 26,5 метрів, але нижче 
47 метрів ≈ 9-16 поверхів;

г) висотні - висотою вище 47 метрів ≈ більше 16 поверхів.

Умовна висота житлових будинків, у яких на верхньому поверсі розта-
шовані лише квартири у двох рівнях, визначається за позначкою нижнього 
рівня квартир, якщо вихід з квартир до загального коридору будинку (на 
сходову клітку) влаштовано лише на нижньому рівні квартир.

При наявності в будівлі покрівлі, що експлуатується (крім покрівлі на 
якій розташовується лише інженерне обладнання будинку) умовна 
висота будинку визначається як різниця відмітки покрівлі, що експлуа-
тується та відмітки проїзду для протипожежної техніки.

Типи сходових кліток

У будинках умовною висотою  до 
26.5 метрів (≈ 9 поверхів), зазвичай, 
влаштовуються сходові клітки типу 
СК1 – з природним освітленням крізь 
вікна, що відчиняються, в зовнішніх 
стінах на кожному поверсі. 

Важливо: як ми бачимо на малюнку, сходова клітка СК-1 повинна відо-
кремлюватись від площі поверху дверима, які зазвичай відсутні. Всі 
двері сходових кліток мають бути облаштовані пристроями для само-
зачинення та ущільнення в притулах. І у разі відсутності таких дверей, 
двері квартир на поверсі мають бути облаштовані пристроями для само-
зачинення та ущільнення в притулах (ДБН В.1.1-7-2016 (2002).

На кожному поверсі сходова клітка СК-1 має бути облаштована світ-
лопрозорою конструкцією (вікно) площею не менше 1,2 м² з відкривною 
фрамугою для видалення диму у разі задимлення.

У будинках умовною висотою більше 26.5 метрів (більше 9 поверхів) 
влаштовуються незадимлювані сходові клітки типу Н1, Н2, Н4, при цьому 
50% сходових кліток у будинку (секції) повинні бути Н1.

Н1 – її ще називають найбезпечнішою сходовою кліткою з протипо-
жежної точки зору – сходова клітка з входом до сходової клітки з 
кожного поверху через зовнішню повітряну зону по відкритих назовні 
переходах та з природним освітленням на кожному поверсі крізь вікна 
в зовнішніх стінах.

Н2 – сходова клітка з підпором повітря до сходової клітки в разі 
пожежі, з природним освітленням на кожному поверсі крізь вікна в 
зовнішніх стінах та з входом до сходової клітки на кожному поверсі через 
протипожежні двері 2-го типу (крім дверей виходу зі сходової клітки 
безпосередньо назовні).

Система підпору повітря – це комплекс технічних засобів, призна-
чений для запобігання поширення диму інженерними комунікаціями за 
рахунок утворення надлишкового тиску повітря (не менш 20кПа) на 
сходових клітках і в шахтах ліфтів. Тобто система, яка при спрацюванні 
системи пожежної сигналізації нагнітає повітря в сходову клітку. Таким 
чином, тиск, який створюється на сходовій клітці, на дає диму 
розповсюджуватись. 

 Н4 – сходова клітка без природного освітлення, з підпором повітря 
до сходової клітки в разі пожежі та із входом до сходової клітки на 
кожному поверсі через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором 
повітря в разі пожежі. Тамбур-шлюз 1-го типу – це тамбур обладнаний 

ВАЖЛИВО

При виході з приміщення, в 
якому сталася пожежа, необ-
хідно зачинити двері для 
зменшення швидкості 
розповсюдження вогню.
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двома протипожежними дверима. Н4 – найскладніша сходова клітка. 
Бо під час спрацювання системи пожежної сигналізації йде підпір повітря 
як в тамбур, так і в загальний об`єм сходової клітки. 

 Відповідно до ДБН В.2.2-15-2005 (п.п. 4.10, 4.13) з третього поверху і 
вище секційних будинків (секційні будинки – будинки, які мають одну 
сходову клітку) слід проектувати другий евакуаційний вихід, за який 
може бути прийнятий:

а)  вихід з балконів (лоджій) квартир або безпосередньо з квартир 
через двері на зовнішні металеві маршові сходи, які ведуть до 
позначки підлоги третього поверху і мають уклон не більший 80°, 
ширину маршів і площадок не менше 0,6 м, висоту огорожі не 
менше 1,2 м. Двері виходу на зазначені вище сходи повинні відпо-
відати вимогам, які ставляться до вхідних дверей квартир (крім 
вимог до вогнестійкості дверей);

б)  вихід з кожної квартири на площадку, що влаштовується уздовж 
зовнішньої стіни будинку з глухим простінком шириною не менше 
1,2 м, між торцем площадки та прорізом, який виходить на 
площадку, або не менше 1,6 м між прорізами. Вихід із квартири 
або засклених балконів (лоджій) на таку площадку слід передба-
чати через двері. Площадка повинна бути шириною не менше 1,2 м, 
мати огорожу висотою не менше 1,2 м. На таких площадках допус-
кається встановлення зовнішніх блоків кондиціонерів квартир;

в)  вихід на сходи типу С3, що влаштовуються в торці коридору або 
в будь-якій його частині і веде до позначки підлоги другого поверху, 
минаючи сходово-ліфтовий вузол; при цьому в секціях з кількістю 
квартир на поверсі більше чотирьох необхідно влаштовувати у 
квартирах на три кімнати і більше вихід згідно з 4.10,6).

Приклад сходів типу С3
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Відповідно до ДБН В.1.1-7-2016 (2002) пристроями для самозачинення 
та ущільненнями в притулах повинні бути обладнані двері виходів:

а) до сходових кліток усіх типів, у тому числі двері зовнішньої 
повітряної зони сходової клітки типу Н1; 

б)  з приміщень безпосередньо на сходові клітки, у вестибюль 
(фойє, хол);

в)  з ліфтових холів;

г)  всі протипожежні двері.

Не допускається влаштування ґрат і засклення балконів, лоджій і 
галерей, які використовуються як зовнішні повітряні зони при незадим-
люваних сходових клітках типу Н1, і зовнішніх площадок, що влаштову-
ються згідно з 4.10, на вище зазначених балконах, лоджіях, галереях 
(ДБН В.2.2-15-2005 п.  4.15). 

Водночас Правила пожежної безпеки України для житлових будинків 
не вимагають наявності та відпрацювання планів евакуації. 

Системи та засоби протипожежного захисту 
житлових будинків (СПЗ) мають такий поділ:

а)  системи пожежної сигналізації;

б)  автоматичні системи пожежогасіння;

г)  системи оповіщування про пожежу та управління  
евакуюванням людей;

д)  системи протидимного захисту;

е)  системи централізованого пожежного спостерігання;

ж) системи диспетчиризації СПЗ;

к)  ліфти пожежні;

л)  пожежні кран-комплекти;

м) протипожежні двері, клапани, ворота, завіси (екрани) тощо.

Вимоги до наявності СПЗ в житлових будинках  
в залежності від умовної висоти: 

до 26.5 м (до 9 поверхів):

– коридори без природного освітлення  понад 12 м обладнуються 
системою димовидалення;

– двері технічних приміщень протипожежні, вхідні двері в квартири 
з класом вогнестійкості ЕІ 30;

– вбудовані приміщення – пожежна сигналізація, оповіщення про 
пожежу; крім вбудованих приміщень.

Примітка: двері з класом вогнестійкості ЕІ 30 – це двері, які протягом 
30 хв зберігають свої експлуатаційні якості під час пожежі. 

від 26.5м до 47 м (від 9 до 16 поверхів):

– система пожежної сигналізації у передпокоях квартир, вбудовані 
приміщення; 

– автономні пожежні сповіщувачі в інших житлових кімнатах квартир, 
крім санітарно-гігієнічних приміщень;

– системи пожежного спостерігання;

– система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням 
людей (тип СО1 – світлозвукова); 

– система димовидалення з поверхових коридорів;

– система підпору повітря у шахти ліфтів;

Вимоги щодо влаштування систем регламентуються:

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація»;

ДБН В.2.2-15-2005    «Житлові будинки» (при умовній висоті  
до 73.5 м – 25 пов.);

ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громад-
ських будинків» (при умовній висоті до 100 м – 33 поверхи).
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– внутрішній протипожежний водопровід з пожежними кран-комп-
лектами у коридорах;

– системи диспетчиризації та автоматизації СПЗ;

– протипожежні двері технічних приміщень, вхідні двері в квартири 
з класом вогнестійкості ЕІ 30.

Примітка: сучасні пожежні сповіщувачі реагують на появу диму і є більш 
безпечними, ніж старі пожежні сповіщувачі, які реагують на тепло. 

від 47 м до 73.5 м (від 17 до 25 поверхів):

– система пожежної сигналізації у передпокоях квартир, позаквар-
тирних коридорах, ліфтових холах, вбудованих приміщеннях; 

– автономні пожежні сповіщувачі у інших житлових кімнатах квартир, 
крім санітарно-гігієнічних приміщень;

– системи пожежного спостерігання;

–  система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням 
людей (тип СО1 – світлозвукова);

–  система димовидалення з поверхових коридорів; 

– система підпору повітря у шахти ліфтів;

– пожежний ліфт;

– автоматична система пожежогасіння машинного приміщення ліфта;

– система підпору повітря у ліфтовий хол пожежного ліфта, крім 
випадку коли ліфт виходить на повітряну зону сходової клітки Н1;

– внутрішній протипожежний водопровід з пожежними кран комп-
лектами у коридорах;

– внутрішньоквартирні пожежні кран-комплекти діаметром 19-25 мм;

– системи диспетчиризації та автоматизації СПЗ;

– протипожежні двері технічних приміщень, вхідні двері в квартири 
з класом вогнестійкості ЕІ 30.

Примітка: до 2012 року вимагалося встановлення в пожежній шафі 
кран-комплекту діаметром 50 мм лише для гасіння пожежі силами 
пожежного підрозділу. Справа в тому, що в такому кран-комплекті тиск 
дуже великий і не кожен дорослий без підготовки зможе впоратися з 
ним. Тому з 2013 року в шафі має бути наявний другий кран-комп-
лект меншого діаметром 25 мм для гасіння пожежі власними силами. 
Крім того, з 2013 року кожна пожежна шафа має бути обладнана 
датчиком контролю відкривання,  а кожен пожежний кран - датчиком 
положення пожежного крану.

від 73,5 м до 100 м (більше 25 поверхів):

– поділ будинку по висоті не менше ніж на два протипожежні відсіки;

– система пожежної сигналізації у всіх приміщеннях квартир (крім 
санітарно-гігієнічних приміщень), позаквартирних коридорах, 
ліфтових холах, вбудованих приміщеннях; 

– системи пожежного спостерігання;

– система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням 
людей (тип СО4 – мовленнєве з покажчиками напрямку руху);

– система димовидалення з поверхових коридорів з поділом на відсіки;

– система підпору повітря у шахти ліфтів з поділом на відсіки; 

– пожежний ліфт на кожен відсік;

– автоматична система пожежогасіння машинного приміщення ліфта;

– система підпору повітря у ліфтовий хол пожежного ліфта, крім 
випадку коли ліфт виходить на повітряну зону сходової клітки Н1;

– внутрішній протипожежний водопровід з пожежними кран комп-
лектами у коридорах з поділом на відсіки;

– внутрішньоквартирні пожежні кран-комплекти діаметром 19-25 мм;

– система спринклерного пожежогасіння простору біля вхідних дверей 
у квартири (з боку поверхового коридору);
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– системи диспетчиризації та автоматизації СПЗ;

– протипожежні двері технічних приміщень, вхідні двері в квартири 
з класом вогнестійкості ЕІ 60;

– рекомендується влаштовувати зони безпеки.

Примітка: при спрацюванні системи пожежної сигналізації всі ліфти 
опускаються на перший поверх і не реагують на натискання кнопки 
виклику на жодному поверсі. Крім пожежного ліфту, який використову-
ється для транспортування пожежного підрозділу. Цей ліфт запускається 
спеціальним ключем, який має знаходитись в пожежному підрозділі. 

Цікаво: не секрет, що співвласники часто демонтують пожежні спові-
щувачі. В Україні мала би бути запроваджена норма, яка передбачала б 
зв’язок оповіщувачів з кабельними мережами. Тобто, при відрізанні 
оповіщувача втрачався сигнал в телевізорі. Але норма досі не запрова-
джена, тому лише роз’яснювальна робота допоможе налагодити систему. 

План поверху зі сходовими клітками Н1 і Н4 з розташуванням 
клапанів димовидалення, підпору повітря, пожежних кранів

План розташування пожежних сповіщувачів та оповіщувачів  
системи оповіщення

Алгоритм відпрацювання СПЗ житлового будинку  
в автоматичному  режимі

ПОЖЕЖА, поява диму у приміщенні

Розпізнавання диму пожежними сповіщувачами 

Спрацювання автономного 
пожежного сповіщувача

Спрацювання автономного 
пожежного сповіщувача

Увімкнення автономного  
оповіщення приміщення

Передача сигналу «ПОЖЕЖА» 
на ППКП, увімкнення системи 
оповіщення зони оповіщення

Запуск систем  
протидимного захисту

Передача сигналу на пультову організацію

Перевід усіх ліфтів у режим 
«ПОЖЕЖА» (ліфт опускається на 1 
поверх, відкриває двері і блокується)

Відключення вентиляції

ППКП  
видає  

сигнали
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Забезпечення доступу пожежних підрозділів

Відповідно до Додатку 3.1 п. 2* ДБН 360-92** при проектуванні проїздів 
і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду 
пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому числі із 
вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з 
автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. 

Відстань від краю проїзду до стін будинку, як правило, слід приймати 
5-8 м для будинків до 9 поверхів і 8-10 м для будинків 9 поверхів і вище. 
Ширина проїзду повинна бути не менше 3,5 м (для будинків від 73.5 до 100 м 
– ширина 8 м). У зоні між будинками і проїздами, а також на відстані 1,5 м 
від проїзду з протилежного боку будинку, не допускається розміщення 
огорож, повітряних ліній електропередачі і рядкового насадження дерев. 

При довжині периметральної задудови більше 300 м, у будинках 
повинні передбачатися поперечні проїзди для пожежної техніки висотою 
не менше 4.25 м. При довжині  забудови більше 100 м – передбачаються 
поперечні проходи.

У відповідності до правил пожежної безпеки України, забороняється 
стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, менше 5 м від 
пожежних гідрантів, на поворотних майданчиках тупикових проїздів, 
зменшувати ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів.

Алгоритм відпрацювання СПЗ у дистанційному режимі

ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ ЛЮДИНОЮ

Натискання ручного 
пожежного сповіщувача

Натискання кнопки дис- 
танційного пуску димо-

видалення у шафі ПК

Відпрацювання СПЗ  
по автоматичному 

алгоритму

Запуск системи  
димовидалення і  
підпору повітря

 Причини пожеж

 � несправність або неправильна експлуатація електрооблад-
нання, газових плит, електричних побутових приладів;

 � увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої 
потужності;

 � несправність електропроводки;

 � сушіння речей над газовою плитою;

 � користування саморобними електричними гірляндами для ялин- 
ки, запалювання хлопавок i бенгальських вогнів поблизу хвої;

 � використання легкозаймистих маскарадних костюмів iз паперу 
та вати;

 � несправна або залишена без нагляду побутова електротехніка;

 � необережне поводження з вогнем, паління у ліжку;

 � ігри з вогнем;

 � удари блискавки;

 � збереження легкозаймистих матерiалiв та речовин на балконі 
та вдома;

 � витік газу;

 � використання пiротехнiки.

Чого ніколи не траба робити при пожежі  
в будинку або в квартирі:
– панікувати;

– боротися з полум’ям самотужки, не викликавши пожежників 
(якщо ви не впоралися з вогнем за декілька секунд, підручні 
засоби надалі тим більше не допоможуть, а подальше посилення 
пожежі призведе, по-перше, до втрати часу, а по-друге, до збіль-
шення безпосередньої загрози вашому життю);

– намагатися вийти через задимлений коридор або сходи (дим 
дуже токсичний, а гаряче повітря може обпалити легені);
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– спускатися по водостічних трубах і стояках за допомогою прости-
радл і мотузок (якщо в цьому немає найгострішої необхідності, 
адже здійснення цих дій без наявності особливих навичок майже 
завжди неминуче призводить до падіння);

– стрибати з вікон вниз (навіть з 4 поверху кожен другий стрибок 
смертельний і практично завжди призводить до тяжких травм);

– користуватися ліфтами.

Дії під час пожежі:
Якщо пожежа застала вас у приміщенні, слід дотримуватись 

таких правил:

– Якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте 
в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу;

– До дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, 
але не відчиняти двері відразу;

– Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, 
якщо двері негарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте;

– Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозво-
лять Вам вийти;

– Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою 
тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму. 
Повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте 
заходи до порятунку;

– Присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висунь-
теся та спробуйте покликати за допомогою;

– Якщо Ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло 
твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викли-
кати пожежну команду;

– Якщо Ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом пересу-
вайтесь до виходу із приміщення;

– Обов’язково зачиняйте за собою всі двері;

– Перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтесь 
мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною;

– Двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уник-
нути займання від великого притоку свіжого повітря;

– У сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або 
пригинаючись;

– Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену 
тканину;

– У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;

– Звертайте увагу, що маленькі діти від страху часто ховаються 
під ліжко, в шафу та забиваються у куток;

– Якщо на людині горить одяг, зваліть її на землю та швидко 
накиньте пальто, плащ або будь-яку ковдру чи покривало (бажано 
зволожену) і щільно притисніть до тіла, у разі необхідності 
викличте медичну допомогу;

– Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, 
щоб збити полум’я, ні в якому разі не біжіть – це ще більше 
роздуває вогонь;

– Для гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні крани 
25 мм, а також воду, пісок, землю, кошму, ковдри та інші засоби, 
пристосовані для гасіння вогню;

– Бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть 
тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, заси-
пайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, 
накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволо-
женою тканиною чи одягом;

– Якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть 
рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім починайте 
гасити вогонь.
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ВАЖЛИВО

Перелік законодавчих та нормативних актів,  
які регламентують порядок державного нагляду  
у сфері пожежної, техногенної безпеки та  
цивільного захисту 

 �  Закон України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 
2007 року №877-V;

 �  Кодекс цивільного захисту України;

 �  Кодекс адміністративного судочинства України;

 �  Наказ МВС України від 02.11.2015 р. №1337 та зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за №1467/2791, яким 
затверджено уніфікований акт складений за результатами 
проведення планової (позапланової) перевірки щодо додер-
жання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

 �  Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначення періодичності здійс-
нення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної та техногенної безпеки, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1043;

 � Указ Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприєм-
ницької діяльності від 23.07.1998 р. №817/98.

Корисні посилання

1. www.proosbb.info – спеціалізована соціальна мережа для 
співвласників багатоквартирних будинків та їх об’єднань.

2. www.e-osbb.org.ua — Школа ефективного ОСББ.

3. www.osbb-inform.com.ua – інформаційний ресурс для спів-
власників багатоквартирних будинків.

4. www.rozumneosbb.org – платформа для створення інтер-
нет-сторінки Вашого ОСББ.

5. www.aea.org.ua – Асоціація енергоаудиторів. 

6. www.cee.org.ua – Центр енергоефективності. 

7. www.saee.gov.ua – Агентство Держенергоефективності.



Навчальне видання 

Авторський колектив (2016 рік):  
Галина Когут, Вадим Литвин, Марія Осипчук,  

Юлія Сабатюк, Андрій Саук
Авторський колектив оновленого видання (2018 рік):

Марія Осипчук, Юлія Сабатюк, Андрій Саук

Керівник програми Тарас Бик
Верстка Мальцева Ольга

ОСББ: від створення до розвитку
Практичний посібник

International Republican Institute
3-V Sportyvna Square, 2nd Entrance, 8th Floor

Kyiv, Ukraine 01601
iriukraine@iri.org 

www.IRI.org.ua
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