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Семеняченко І.В., Керуй своїм будинком: практичний 

посібник для ОСББ / Фонд розвитку громади Кременчука. – 

Кременчук  2012. - 200 прим. 

 

У виданні в широкому аспекті розглядається вітчизняне 

законодавство, що регулює порядок роботи ОСББ, аналізуються 

проблеми реалізації права на управління своїм житлом та 

пропонуються можливі шляхи й інструменти захисту цього 

права. 

Посібник буде корисним широкому колу читачів, яких 

цікавлять проблеми та практичні аспекти створення, існування 

та діяльності ОСББ: представникам громадських організацій, 

членам органів самоорганізації населення та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, журналістам, а також 

депутатам місцевих рад та посадовим особам місцевого 

самоврядування. 

 

 

 

 

 

Посібник видно в рамках проекту «Ресурсний центр для 

ОСББ Кременчука «Школа управдомів», за підтримки Програми 

«Громадянське суспільство та належне врядування» 

Міжнародного фонду «Відродження» 

 

Розповсюджується безкоштовно 

 

 
Фонд розвитку громади міста Кременчука 

39600, м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 10/24, к. 40 

Teл: +38 (0536) 79-91-64, 

frgk@ya.ru, www.frgk.com.ua 

mailto:frgk@ya.ru
http://www.frgk.com.ua/
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ПЕРЕДМОВА 

 

Аналіз реформ в управлінні житловим господарством 

України вказує на несистемність і непослідовність їх 

проведення. В Україні приватизовано 90 % квартир і лише 

близько 15 % мають створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ). Закон України «Про 

приватизацію державного житлового фонду від 1992 р. 

передбачав створення об’єднань співвласників квартир 

(житлових та не житлових приміщень) в будинках, проте перші 

такі об’єднання в Україні почали з’являтись тільки наприкінці 

90- х років ХХ століття. У 2001 році було прийнято Закон «Про 

ОСББ», який створив кращі правові засади для появи об’єднань і 

власне стимулював їх створення. Проте найбільш необхідного 

так і не відбулось – не було прийнято низки нормативних актів 

для зміни усієї системи управління житлово-комунальним 

господарством України. Якщо держава вже вирішила стати на 

шлях створення ОСББ, необхідно було створити підґрунтя для 

масового їх заснування. Натомість, приватизація квартир без 

зміни системи управління житловим фондом, залишила 

власників житла без реальних засобів та інструментів 

управління своїм житлом, без механізмів контролю за якістю 

управління.  

Не було зроблено реальних і продуманих кроків щодо 

реформування ЖЕПів та створення ринку комунальних послуг і 

ринку управителів нерухомості. Створені ОСББ опинилися в 

гіршій ситуації ніж до об’єднання. Відсутність професійного 

управління, ринку надавачів послуг, реальної допомоги і 

сприяння ОСББ на рівні органів місцевого самоврядування, а 

подекуди й спротив на місцях, поставили всю реформу житлового 

господарства під загрозу. Критична маса ОСББ, яка мала б 

утворитися і стимулювати розвиток ринку послуг і управління 

не може з’явитись.  

Прикметною рисою житлово-комунальних послуг є те, що 

це послуги «колективного» споживання. У багатоквартирному 

будинку просто неможливо індивідуально спожити воду, газ, 
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електрику. Тому для забезпечення якості надаваних послуг та 

беззбиткової діяльності житлово-комунальних підприємств 

потрібні ефективні механізми, які узгоджували б інтереси 

споживачів житлово-комунальних послуг у багатоквартирному 

будинку. 

Хоч створення ОСББ розв'язує не всі проблеми, а лише 

деякі з них, проте закладає передумови для усунення багатьох 

інших. 

Ось переваги, які дає власникові житла об'єднання 

співвласників: 

-  у разі створення ОСББ істотно підвищується 

зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, ефективність 

управління спільною власністю, поліпшується житлово-

комунальне обслуговування; 

- створення в будинку юридичної особи сприяє 

вдосконаленню договірних відносин та розвитку конкуренції на 

ринку житлово-комунальних послуг. Укладаючи угоди, 

більшість голів ОСББ дуже уважно відстежують у документах 

інтереси споживачів, готують і відстоюють протоколи 

розбіжностей. Вже сьогодні можна відмовлятися від неякісних 

послуг, вибирати компанію на ринку вивезення побутового 

сміття, обслуговування ліфтів тощо; 

- завдяки фінансовому контролю та прозорості використання 

коштів (а також з огляду на статус неприбуткової організації) 

з'являються гарантії надійної діяльності об'єднання, зростає 

кількість сумлінних платників; 

-  учасники об'єднання можуть наперед запланувати заходи 

для поліпшення стану свого будинку, тобто для модернізації 

та ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення 

систем енергозбереження; 

-  ОСББ має можливість отримати у власність або 

довгострокове користування прибудинкову територію. А це 

захищає прилеглу земельну ділянку від зведення на ній 

додаткових споруд — так званого ущільнення забудови, яке 

сьогодні створює проблеми багатьом мешканцям. 

Отже, створення та підтримка ОСББ сприяє поліпшенню 
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вкрай складного становища житлово-комунальної сфери країни. 

А в тих містах, де зусилля зацікавлених мешканців спираються на 

організаційну та фінансову допомогу місцевої влади, така співпраця 

дає дивовижні результати. 

Саме через те, що існують настільки різні практики 

застосування законодавства, ми не можемо запропонувати 

читачам «єдиного й універсального» алгоритму дій, які 

необхідно здійснити для реалізації права співвласників 

багатоповерхових будинків на досконале управління житлом. 

Адже в залежності від ситуації в конкретному місті чи селищі 

набір цих дій може бути дуже різним. Натомість цей посібник 

містить доречний правовий інструментарій, авторське бачення 

проблеми й рекомендації, які можна використовувати, взявшись 

за справу створення та управління ОСББ. 

Об'єднуючись в організацію, співвласники 

багатоквартирного будинку беруть на себе повний комплекс 

зобов'язань щодо управління житловим будинком: і вирішення 

різноманітних господарських питань, і налагодження взаємодії 

мешканців між собою, і співпрацю ОСББ з органами місцевого 

самоврядування та надавачами житлово-комунальних послуг. 

Тому хоч би мінімальний обсяг знань мусить мати кожний 

учасник процесу. В цьому посібнику знайдуть для себе нову й 

корисну інформацію всі зацікавлені особи. На сторінках видання 

викладено правові основи та практичні поради щодо діяльності 

об'єднань, відображено передовий досвід, висвітлено головні 

питання обліку в ОСББ, описано проблеми соціально-

психологічного характеру й запропоновано поради щодо їх 

розв'язання. 

Посібник складається з чотирьох частин, присвячених 

юридичним та соціально-психологічним аспектам створення 

об'єднань, діяльності ОСББ щодо утримання та використання 

спільного сумісного майна й питанням обліку та звітності в 

ОСББ, юридичним аспектам оформлення прибудинкової 

території та механізмам захисту порушених прав членів 

об’єднань. 

Викладений на сторінках цього видання узагальнений 
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матеріал стане в пригоді всім, хто вважає створення та 

функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків найефективнішим механізмом формування інституту 

власників житла в Україні: і самим співвласникам, які вже 

створили чи тільки збираються створити ОСББ, і працівникам 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. 

Готуючи дану книжку, ми спиралися не лише на 

положення чинного законодавства України, але й на практику 

його тлумачення тими органами, які мають його застосовувати. 

Мета посібника – озброїти членів ОСББ  та ініціативних 

мешканців знаннями законодавства з питань, пов’язаних із 

створенням та ефективним функціонуванням ОСББ, навичками 

оцінки ситуації (її позитивних і негативних аспектів) і 

прорахунку можливих  варіантів поведінки з урахуванням існуючої  

практики  реалізації положень відповідних нормативно-правових 

актів законодавства в різних містах Україні.  

При підготовці цього посібника були використані 

матеріали : 

Книги 1. «Крок перший: створення ОСББ» та Книги 2. 

«Крок другий: Організація роботи ОСББ» посібника який був 

підготовлений фахівцями Інституту місцевого розвитку в 

рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в 

Україні» (Контракт № EPP-I-09-03 -00006-00) - Вікторією 

Погорєловою, Дмитром Левицьким, Русланом Кундриком, 

Тетяною Кіщук та Евеліною Козиною. 

Практичного посібника для ОСББ «Оформлення 

прибудинкової території» що був виданий Східноукраїнським 

центром громадських ініціатив, м. Луганськ. Автори: 

Бондаренко Б.В., Мазур М.В. 

 

Із повагою, автор 

 

 

 

 



13 | С т о р і н к а  

ЧАСТИНА І «СТВОРЕННЯ ОСББ» 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ТА СХЕМА 

СТВОРЕННЯ ОСББ 

1.1 Відносини спільної власності в багатоквартирних 

будинках в Україні. 

Станом на 1 червня 2010 року в Україні було 

зареєстровано 10832 (За даними Держкомстату України: 

www.ukrstat.gov.ua) об'єднання співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ). Потреба в таких об'єднаннях виникла із 

приватизацією державного житлового фонду та виникненням 

відносин спільної власності в багатоквартирних будинках. 

Більшість багатоквартирних будинків, що є зараз в 

Україні, були споруджені ще до здобуття нею незалежності, і 

право власності на більшість із них належало державі (у т.ч. 

відомчий житловий фонд). Менша частина багатоквартирних 

будинків в УРСР належала житлово-будівельним кооперативам, 

а також колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх 

об'єднанням, профспілковим та іншим громадським 

організаціям. Громадянам на праві індивідуальної власності 

могли належати лише індивідуальні жилі будинки. 

Прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 лютого 

1991 року закон "Про власність" виділив у складі державної 

власності загальнодержавну (республіканську) і власність 

адміністративно-територіальних одиниць (комунальну), при 

цьому передбачивши, що державний житловий фонд належить 

до комунальної власності. Втім, на практиці частина державного 

житлового фонду так і залишилася в загальнодержавній (нині - 

державній) власності. Цей же закон передбачив можливість 

набуття громадянами (членами житлово-будівельних 

кооперативів, наймачами в будинках державного та 

громадського житлового фонду) права власності на займані 

ними квартири (житлові приміщення). 

Положення Закону УРСР "Про власність" були розвинені в 

прийнятому 19 червня 1992 року Законі України "Про 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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приватизацію державного житлового фонду", який надав право 

громадянам України приватизовувати квартири у будинках 

державного житлового фонду місцевих Рад народних депутатів 

та державних підприємств, організацій, установ. Прийняття 

цього закону стало поворотним пунктом в історії 

багатоквартирних житлових будинків не лише тому, що дало 

можливість безоплатної приватизації державного житла, але й 

тому, що цей закон - разом із пізнішими змінами до Житлового 

кодексу Української РСР - остаточно закріпив квартиру як 

окремий, самостійний об'єкт права власності. 

Таким чином багатоквартирний будинок фактично 

перестав існувати як самостійний цілісний об'єкт права 

власності. З моменту приватизації (чи викупу, повної виплати 

паю, якщо мова йде про ЖБК) першої квартири в 

багатоквартирному будинку він, з юридичної точки зору, 

перетворювався на набір квартир, хоч і об'єднаних спільними 

огороджувальними конструкціями і комунікаціями, але цілком 

самостійних в розумінні права власності. 

В таких умовах потребував визначення статус дахів, 

підвалів, ліфтів, різноманітного внутрішньо-будинкового 

обладнання. Закон України "Про приватизацію державного 

житлового фонду" проголосив, що "власники квартир 

багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних 

приміщень будинку, технічного обладнання, елементів 

зовнішнього благоустрою". 

З цієї точки зору окрема квартира співвідноситься з 

допоміжними приміщеннями будинку, технічним обладнанням, 

елементами зовнішнього благоустрою (Надалі для зручності 

тут це майно називатиметься просто "спільним") як головна 

річ з приналежністю. Відповідно до цивільного законодавства, 

приналежність – це річ, призначена для обслуговування іншої 

(головної) речі, пов'язана з нею спільним призначенням. За 

загальним правилом, приналежність слідує за головною річчю. 

Це положення означає, що право власності на квартиру є 

визначальним, а право спільної власності на зазначене спільне 

майно будинку – похідним від нього. Той, хто стає власником 
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квартири в будинку, стає одночасно і співвласником даху, 

підвалу, ліфтів тощо. І з втратою особою права власності на 

квартиру втрачається і її право "співвласності" на зазначене 

спільне майно. 

Специфіка багатоквартирного будинку та, що головних 

речей (квартир) багато, а приналежність (спільне майно 

будинку) – одна на всіх. Тому самостійні власники окремих 

квартир стають співвласниками допоміжних приміщень 

будинку, технічного обладнання та елементів зовнішнього 

благоустрою. 

В ситуації, коли єдиний власник (держава чи 

територіальна громада, кооператив, колгосп тощо) змінюється 

багатьма співвласниками, бажано мати структуру, яка би 

формувала і виражала єдину волю співвласників щодо 

належного їм спільного майна. Саме тому Закон України "Про 

приватизацію державного житлового фонду" надав право 

власникам квартир створювати "об'єднання індивідуальних 

власників квартир". Синонімічний по суті своїй термін 

"об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" був 

закріплений на законодавчому рівні із прийняттям у 2001 році 

Закону України "Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку". Слід підкреслити, що з усіх 

можливих організаційно-правових форм юридичних осіб, у які 

потенційно можуть об'єднуватися власники квартир і нежилих 

приміщень в багатоквартирному будинку, тільки ОСББ має 

визначені законом повноваження щодо прийняття рішень з 

питань володіння, користування і розпорядження спільним 

майном будинку. 

Втім, іще раз наголосимо, що закон не пов'язує виникнення 

права спільної власності на спільне майно будинку зі 

створенням "об'єднання індивідуальних власників квартир" чи 

ОСББ. Особа стає співвласником цього майна просто в силу 

набуття права власності на квартиру в будинку. 
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1.2 Орієнтовний план дій зі створення ОСББ 

Пропонуємо власникам спільно з представниками 

виконкому послідовно виконати такі дії зі створення ОСББ: 

1. Створити ініціативну групу зі створення ОСББ 

(зразок протоколу засідання ініціативної групи додається). Така 

ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох 

власників квартир чи нежитлових приміщень у 

багатоквартирному будинку. Наймачі/орендарі квартир і 

нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку не можуть 

бути членами ОСББ та ініціативної групи. 

2. Провести роботу зі з'ясування переліку співвласників 

багатоквартирних будинків (власників квартир, нежитлових 

приміщень): 

1) ініціативній групі — зібрати відомості про 

приналежність квартир та нежитлових приміщень на 

підставі даних правовстановлюючих документів, скласти 

на їх підставі списки співвласників багатоквартирних 

будинків (зразок оголошення додається). Бажано 

запропонувати співвласникам надати копію 

правовстановлюючих документів, 

2) ініціативній групі — з метою дотримання прав 

співвласників будинку на участь у створенні ОСББ та 

отримання ними інформації про скликання установчих 

зборів надати запит виконкому про склад власників квартир та 

нежитлових приміщень, щодо яких такі документи будуть 

відсутні (зразок запиту додається). Слід мати на увазі, що 

власником неприватизованих квартир найчастіше є 

відповідна територіальна громада (іноді – держава), але в 

жодному разі не наймачі, що проживають у таких 

квартирах на підставі ордеру, 

3) виконкому — направити відповідний запит в БТІ про 

склад співвласників будинку та надати відповідь 

ініціативній групі (зразок запиту надається). 

3. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, 

порядку його створення (найбільш поширені запитання та 
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відповіді щодо створення і діяльності ОСББ наведено в розділі 

ІІІ.) 

4. Підготувати установчі збори ОСББ: 

1) ініціативній групі — підготувати проект 

протоколу установчих зборів (зразок додається), реєстру 

присутніх на зборах (по суті, це список співвласників, зразок 

додається) та листка голосування на установчих зборах 

(зразок додається), картки голосування (зразки додаються), 

2) ініціативній групі — зарезервувати у державного 

реєстратора назву ОСББ, 

3) ініціативній групі — підготувати пропозиції щодо 

складу правління ОСББ та ревізійної комісії, 

4) ініціативній групі — підготувати проект статуту 

ОСББ (типовий статут з рекомендованими змінами 

додається), 

5) виконкому — погодити підготовлений 

ініціативною групою статут з державним реєстратором (щодо 

державної реєстрації ОСББ з таким статутом) та ДПІ (щодо 

включення ОСББ з таким статутом до реєстру неприбуткових 

організацій), 

6) виконкому — знайти / відновити технічну 

документацію на будинки, підготувати її (чи її копію) до 

передачі ОСББ, 

7) виконкому спільно з ініціативною групою — 

вирішити питання про місце проведення установчих зборів. 

5. Оповістити всіх співвласників про проведення 

установчих зборів (зразок повідомлення додається). Про 

проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно 

письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових 

приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. 

Повідомлення вручається кожному власнику під розписку або 

надсилається рекомендованим листом. Додатково рекомендуємо 

розклеїти оголошення про збори на вхідних дверях до під'їздів, 

дошках оголошень тощо. 

6. Провести установчі збори ОСББ, на яких прийняти 

рішення про створення ОСББ. З метою визначення кворуму у 
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день проведення зборів рекомендуємо ініціативній групі 

провести письмову реєстрацію присутніх учасників зборів. 

Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 

відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових 

приміщень (50% + один голос). Мешканці неприватизованих 

квартир чи орендарі приміщень не враховуються при визначенні 

кворуму та не можуть брати участь у голосуванні , але мають 

право бути присутніми на зборах. 

Прийняті на зборах рішення повинні бути відображені у 

протоколі установчих зборів. Додатково рекомендуємо 

результати голосування з найважливіших питань фіксувати  

також   у листках  голосування, в яких кожен учасник зборів 

особисто зазначає своє волевиявлення ("за", "проти", 

"утримався"). Зразки таких документів із прикладами 

заповнення додаються. 

7. Провести державну реєстрацію ОСББ та подальшу 

його постановку на облік в ДПІ, Пенсійному фонді та інших 

фондах соціального страхування тощо. 

Для полегшення роботи в наступному розділі цього 

посібника послідовність дій зі створення ОСББ викладено в 

схемах. 

Наголошуємо на необхідності обов'язкового з'ясування 

складу співвласників багатоквартирних будинків та 

віднайдення/відновлення технічної документації на будинки. 

Наступними необхідними кроками повинні стати 

визначення меж прибудинкової території та оформлення права 

власності на прибудинкову територію, укладення договорів між 

ОСББ і підприємствами виконавцями житлово-комунальних 

послуг. 
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РОЗДІЛ 2. ЗРАЗКИ ТА ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ  

 

Протокол №1  

засідання ініціативної групи зі скликання і проведення 

установчих зборів об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 
за адресою: м.___________, вул. ____________________ 

 

м. ________________   «___» _________ 201__ року 

 

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за 

адресою:  

м.________, вул. ____________________,___:  
1. ______________________________, власник квартири № ___ ;  

2. ______________________________, власник квартири №____;  

3. ___________________, власник нежилого приміщення № ___.  

 

Порядок денний:  
1. Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення 

установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку за адресою: м.___________, вул. ___________________ 

(далі – Ініціативна група).  

2. Затвердження плану роботи Ініціативної групи.  

3. Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної 

групи.  

Розгляд питань порядку денного:  
1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і 

проведення установчих зборів об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку за адресою: м.___________, вул. 

___________________.  

Виступив: ______________________ – запропонував утворити 

ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за 

адресою: м.___________, вул. ___________________,___, до 

складу якої включити присутніх на цьому засіданні.  

Вирішили:  
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Утворити ініціативну групу зі скликання і проведення 

установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку за адресою: м.___________, вул. ___________________, 

у складі:  

1) ______________________________, власник квартири № ___ ;  

2) ______________________________, власник квартири №____;  

3) ___________________, власник нежилого приміщення № ___.  

 

Голосували:  

"За" – одноголосно.  

2. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи.  

Виступив: ____________________ – запропонував такий план 

роботи Ініціативної групи:  

1) Провести роботу зі з'ясування складу співвласників 

багатоквартирного будинку:  

- підготувати оголошення з проханням до власників квартир і 

нежилих приміщень надати Ініціативній групі відомості про 

себе,  

- вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і 

нежилих приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках 

оголошень у будинку,  

- підготувати та надіслати запит до Виконавчого комітету 

_________________ міської ради щодо надання відомостей про 

склад власників квартир і нежитлових приміщень, які 

Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб,  

- на основі отриманих даних скласти список власників квартир і 

нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за 

адресою: м.___________, вул. _________________,___;  

2) Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, 

порядку його створення;  

3) Підготувати установчі збори ОСББ:  

- підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру 

присутніх на зборах та листка голосування на установчих 

зборах, картки голосування,  
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- підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та 

ревізійної комісії,  

- підготувати проект статуту ОСББ,  

- зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ,  

- вирішити питання про місце проведення установчих зборів,  

- оповістити всіх співвласників про проведення установчих 

зборів та порядок ознайомлення із проектом статуту,  

- провести установчі збори ОСББ.  

 

Вирішили:  

Затвердити план роботи Ініціативної групи:  

1) Провести роботу зі з'ясування складу співвласників 

багатоквартирного будинку:  

- підготувати оголошення з проханням до власників квартир і 

нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про 

приналежність їм квартир та нежитлових приміщень ,  

- вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і 

нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках 

оголошень у будинку,  

- підготувати та надіслати запит до Виконавчого комітету 

_________________ міської ради щодо надання відомостей про 

склад власників квартир і нежитлових приміщень, про власників 

яких Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб,  

- на основі отриманих даних скласти список власників квартир і 

нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за 

адресою: м.___________, вул. _________________,___;  

2) Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, 

порядку його створення;  

3) Підготувати установчі збори ОСББ:  

- підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру 

присутніх на зборах та листка голосування на установчих 

зборах, картки голосування,  

- підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та 

ревізійної комісії,  
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- підготувати проект статуту ОСББ,  

- зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ,  

- вирішити питання про місце проведення установчих зборів,  

- оповістити всіх співвласників про проведення установчих 

зборів та порядок ознайомлення з проектом статуту,  

- провести установчі збори ОСББ.  

 

Голосували:  

"За" – одноголосно.  

3. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань 

Ініціативної групи.  

Виступив: _____________________ – запропонував встановити, 

що наступні засідання Ініціативної групи проводяться за 

ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та 

вважаються правомочними в разі присутності не менш як 

половини її членів.  

Вирішили:  

Встановити, що наступні засідання Ініціативної групи 

скликаються за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної 

групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш 

як половини її членів.  

Голосували:  

"За" – одноголосно.  

Підписи членів Ініціативної групи:  
_________________ /_____________________________________/  

(підпис)    (прізвище, ініціали)  

_____________________ /_________________________________/  

(підпис)    (прізвище, ініціали)  

_____________________ /_________________________________/  

(підпис)    (прізвище, ініціали) 
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Зразок запиту ініціативної групи до виконкому  

 

_______________ міському голові  

Петренку П.П.  

Шановний Петре Петровичу! 
"___" ____________ 20__ року створено ініціативну групу зі 

скликання і проведення установчих зборів об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) за адресою: 

м.___________, вул. ___________________,___.  

Відповідно до Закону України "Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку" для проведення 

установчих зборів зі створення ОСББ необхідно мати точну 

інформацію про кількість співвласників багатоквартирного 

будинку (власників окремих квартир і нежилих приміщень). В 

ініціативної групи з проведення установчих зборів ОСББ у 

вищезазначеному будинку є така інформація щодо ___ квартир 

із ___. В той же час, відсутня інформація про те, за ким 

закріплено право власності на квартири №№ ___________.  

У зв'язку з цим, та враховуючи, що органи місцевого 

самоврядування мають право на безоплатне отримання 

інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, та що 

відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" на органи місцевого самоврядування 

покладений обов‘язок подання допомоги власникам квартир 

(будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, сприяння створенню 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, просимо 

Вас надати інформацію про те, за ким закріплено право 

власності на квартири №№_______ за адресою м. 

_____________, вул. ____________, буд. __.  
Це дозволить нам:  

1) як співвласникам багатоквартирного будинку за адресою: 

м.___________, вул. ___________________ - точно знати, хто 

разом з нами є іншими співвласниками зазначеного будинку, і 

спільно вирішувати питання володіння і користування нашим 

спільним майном та приймати рішення щодо належного його 

утримання,  
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2) як ініціативній групі зі скликання і проведення 

установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку – належним чином сповістити всіх власників квартир і 

нежилих приміщень у будинку про скликання установчих зборів 

ОСББ і забезпечити правильний підрахунок голосів на них.  

3) Будемо вдячні за оперативне надання інформації.  

 

З повагою,  

члени ініціативної групи:  
_______________ /________________________________/  

(підпис)   (прізвище, ініціали)  

_______________ /________________________________/  

(підпис)   (прізвище, ініціали)  

_______________ /________________________________/  

(підпис)   (прізвище, ініціали)  

"___" ________________ 20__ р. 
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Зразок запиту виконкому до БТІ  
 

Вих. № _____ від __________  

Начальнику Бюро 

технічної інвентаризації 

м.___________________  

Іваненку І.І.  

 

Шановний Іване Івановичу! 
 

На даний час в місті ______________ ведеться робота зі 

створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

підтримку чому відповідно до статті 30 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" надає Виконавчий комітет 

________________________ міської ради.  

Ініціативу щодо створення ОСББ виявили і співвласники 

багатоквартирного будинку за адресою _____________________.  

Для проведення установчих зборів зі створення ОСББ 

необхідно мати точну інформацію про склад та кількість 

співвласників багатоквартирного будинку (власників окремих 

квартир і нежилих приміщень). В ініціативної групи з 

проведення установчих зборів ОСББ у вищезазначеному 

будинку є така інформація щодо ___ квартир із ___. В той же 

час, відсутня інформація про те, за ким зареєстровано право 

власності на квартири №№ ___________. У зв'язку з цим 

ініціативна група звернулася за наданням такої інформації до 

Виконкому _________________ міської ради (справа №_______).  

Оскільки відповідно до статті 30 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" на органи місцевого 

самоврядування покладений обов‘язок подання допомоги 

власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті, 

сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, а також з метою належного обліку комунального 

майна, своєчасного виявлення безхазяйного майна і вжиття 

щодо нього передбачених законом заходів, прошу надати 

інформацію про те, за ким зареєстровано право власності на 
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квартири №№_______________ за адресою м. _______________, 

вул. ____________, буд. __.  

Дякую за оперативність у наданні інформації.  

 

_________________ міський голова Петренко П.П. 
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Повідомлення 

 про проведення установчих зборів об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

 

Шановний (а)_______________________________________!  

 

Повідомляємо Вам про те, що "___" ____________ 2010 року о 

_____ годині за адресою м. _______________, вул. 

_________________________ (______________) відбудуться 

установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку, що розташований за адресою: м. ________, вул. 

__________________________, __.  

Збори проводяться з ініціативи ініціативної групи в складі: 

___________________ (кв.__), ___________________ (кв.__), 

___________________ (кв.__).  

Проект порядку денного зборів:  

1. Організаційні питання проведення зборів.  

2. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (надалі – об‘єднання) та затвердження його назви.  

3. Затвердження Статуту об’єднання.  

4. Вибори правління об’єднання.  

5. Вибори ревізійної комісії об’єднання  

6. Надання повноважень представнику Установчих зборів щодо 

державної реєстрації об’єднання.  

 

Запрошуємо Вас взяти участь в установчих зборах. При собі 

необхідно мати документ, що посвідчує особу власника.  

З повагою,  

ініціативна група. 
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(ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА ДОШКАХ 

ОГОЛОШЕНЬ) 

Шановні співвласники багатоквартирного будинку № ___  

по вул. __________________________!  

Повідомляємо Вам про те, що "___" ________ 2010 року о _____ 

годині за адресою м. __________, вул. ____________________, 

____ (_______________) відбудуться установчі збори об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку, що розташований за 

адресою: м. ______, вул. ___________________, __.  

Збори проводяться з ініціативи ініціативної групи в складі: 

___________________ (кв.__), ___________________ (кв.__), 

___________________ (кв.__).  

Проект порядку денного зборів:  

1. Організаційні питання проведення зборів.  

2. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (надалі – об‘єднання) та затвердження його назви.  

3. Затвердження Статуту об'єднання.  

4. Вибори правління об'єднання.  

5. Вибори ревізійної комісії об'єднання  

6. Надання повноважень представнику Установчих зборів щодо 

державної реєстрації об'єднання.  

 

Запрошуємо Вас взяти участь в установчих зборах. При собі 

необхідно мати документ, що посвідчує особу власника.  

З повагою,  

ініціативна група. 
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В наведеному нижче списку ініціативна група під час 

вручення співвласникам повідомлень про проведення установчих 

зборів отримує розписку кожного співвласника в одержанні 

такого повідомлення. Тим, кому особисто вручити 

повідомлення не було можливості, воно надсилається 

рекомендованим листом, про що в списку ставиться відмітка  

(ЗРАЗОК ТА ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ) 

 

Список 

власників квартир та нежилих приміщень, сповіщених про 

проведення установчих зборів об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

за адресою м._____________, вул. 

_________________________________, буд.__ 
№ з/п  Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника  

№ 

квартири 

/ назва 

нежилого 

приміщен

ня, що 

належить 

власнику  

Розписка в 

одержанні 

повідомлення  

Примітка  

1  Іваненко Іван 

Степанович  

1  (підпис Іваненка І.С.)   

2  Іваненко Олена 

Олексіївна  

1  (підпис  Іваненко 

О.О.)  

 

3  Іваненко 

Василь 

Іванович  

1  (підпис Іваненко О.О.)  Неповноліт

ній власник, 

уповнов. 

особа – 

Іваненко 

О.О. (мати)  

4  Степаненко  

Степанида 

Степанівна  

2, 4  (підпис  Степаненко 

С.С.)  

 

5  Петренко 

Петро 

Петрович  

3  Повідомлення 

власнику надіслано за 

місцем його 

реєстрації 

рекомендованим 
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листом  

6  Василенко 

Василь 

Васильович  

5, 6  (підпис Василенка 

В.В.)  

 

8  Партизан  

Петро 

Петрович  

7  Повідомлення 

власнику надіслано за 

місцем його 

реєстрації 

рекомендованим 

листом  

 

9  ТОВ 

"Панцерфауст-

Україна"  

8  (підпис Шмідта О.)  В 

отриманні 

повідомлен

ня 

розписався 

директор 

Шмідт Отто  

10  Територіальна 

громада міста 

_____________  

9, 10  Повідомлення 

надіслано міському 

голові 

рекомендованим 

листом  

 

Члени  ініціативної групи: __________ _____________________  

(підпис)  (ініціали та прізвище)  

____________ _____________________  

(підпис)  (ініціали та прізвище)  

____________ _____________________  

(підпис)  (ініціали та прізвище)  

 

"______" _________________________ 20___ р. 
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Протокол №1 

Установчих зборів об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

розташованого за адресою: 

 м. ______, вул. _______________, _____. 

 

м. _________     “___” ___________ 20__ р. 

 

Загальна чисельність співвласників будинку (власників квартир 

та нежитлових приміщень): ____. Були присутні: власники 

квартир та нежилих приміщень, всього – _____ осіб з правом 

голосу (список додається).  

Запрошені: ___________________________________________ .  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. Організаційні питання проведення зборів.  

2. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (надалі – об‘єднання) та затвердження його назви.  

3. Затвердження Статуту об'єднання.  

4. Вибори правління об'єднання.  

5. Вибори ревізійної комісії об'єднання  

6. Надання повноважень представнику Установчих зборів щодо 

державної реєстрації об'єднання.  

 

1. Слухали: Організаційні питання проведення зборів.  

Виступили:  

Представник ініціативної групи по створенню об'єднання 

___________________:  

Поінформував присутніх про роботу, яку провела ініціативна 

група з підготовки установчих зборів.  

Поінформував присутніх про те, що згідно інформації, яку 

зібрала ініціативна група, власниками жилих та нежилих 

приміщень в будинку є _______ особа. На Установчих зборах 

присутні ______ осіб. Установчі збори правомочні, якщо на них 

присутні більше п'ятдесяти відсотків власників. Отже, Установчі 

збори є правомочними.  
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Поінформував присутніх про порядок голосування на 

установчих зборах: Рішення приймається шляхом поіменного 

голосування. Прийняте рішення фіксується в протоколі та 

додатково оформлюється особистим підписом кожного, хто 

проголосував, у листку голосування із зазначенням результату 

голосування ("за", "проти", "утримався"). Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин 

присутніх осіб, які мають право голосу. Для фіксації результатів 

голосування ініціативною групою підготовлено листки 

голосування.  

Запропонував обрати головою зборів власника кв. № ____ 

________, секретарем — власника кв. № ____ _______________.  

Запропонував Обрати головою Лічильної комісії 

_____________, а її членами ______________________________.  

 

Вирішили:  

1.1.Обрати головою зборів власника кв. № ____ _____________, 

секретарем — власника кв. № ____ __________________.  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

1.2.Обрати головою Лічильної комісії ___________, а її членами 

_______________________________________________________.  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

3. Слухали: Створення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (надалі – об‘єднання) та 

затвердження його назви.  

Виступили:  

Представник ініціативної групи ____________ - з інформацією 

про мету і необхідність створення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку. Запропонував створити в 

багатоквартирному будинку за адресою: м. _________, вул. 

___________, буд. № _____, об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку та затвердити його назву 

"_____________________________".  

В обговоренні взяли участь власники квартир _______________.  

Вирішили:  
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2.1. Створити об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку № _____ по вул._______________ в м. _____________.  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

2.2. Затвердити назву об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку ―_____________________.  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

3. Слухали: Затвердження Статуту об'єднання  

Виступили:  

Представник ініціативної групи ____________ - з інформацією 

про підготовлену редакцію проекту Статуту Об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку ―__________. 

Запропонував затвердити Статут об'єднання в запропонованій 

редакції.  

В обговоренні взяли участь власники квартир ______________, 

які підтримали запропоновану редакцію Статуту об'єднання.  

Вирішили:  

Затвердити Статут Об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку ―____________ в запропонованій членом ініціативної 

групи _________________________ редакції.  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

4. Слухали: Вибори правління об'єднання  

Виступили:  

Представник ініціативної групи ____________ - з пропозиціями 

про кількісний та особистий склад правління об'єднання  

Вирішили:  

Обрати правління у кількості _________ осіб, 

персонально:_________________________________________ 

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

5. Слухали: Вибори ревізійної комісії об'єднання  

Виступили:  

Представник ініціативної групи ____________ - з пропозиціями 

про кількісний та особистий склад ревізійної комісії об'єднання  

Вирішили:  

Обрати ревізійну комісію у кількості _________ осіб, 

персонально:___________________________  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  
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6. Слухали: Надання повноважень представнику Установчих 

зборів щодо державної реєстрації об'єднання  

Виступили:  

Представник ініціативної групи ____________ - з пропозицією 

надати повноваження представнику Установчих зборів 

_______________ підготувати, підписати та подати необхідні 

документи для державної реєстрації об'єднання.  

Вирішили:  

Уповноважити __________________ підготувати, підписати та 

подати всі необхідні документи для державної реєстрації 

об'єднання.  

Голосували: "за": ___, "проти":___ , "утримався":________.  

 

Голова зборів _______________ / _________________________ /  

Секретар зборів _____________ / _________________________ / 
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Зразки та приклади заповнення листків голосування на 

установчих зборах 

Установчі збори об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку "____________" 

(багатоквартирний будинок розташовано за адресою: 

м._________, вул. _________,) 

“___” _______________20__ року 

 

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 

 

1. Організаційні питання проведення зборів    

(зміст питання, яке розглядалося, у відповідності з порядком 

денним зборів) 

1.1.Обрати головою зборів власника кв. № ________, секретарем 

— власника кв. №______________________________________ 

(зміст резолюції, яка ставиться на голосування) 
№ 

з/ п 

 

 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

власника 

№ квартири 

/ назва 

нежилого 

приміщення, 

що належить 

власнику 

Результат 

голосування 

("за", 

"проти", 

"утримався") 

Підпис Примітка 

1 Іваненко 

Іван 

Степанович 

1    

2 Іваненко Олена 

Олексіївна 

1    

3 Іваненко 

Василь 

Іванович 

1   Неповнолітній 

власник, 

уповнов. 

особа - 

Іваненко О.О. 

(мати) 
4 Степаненко 

Степанида 

Степанівна 

2, 4    
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5 Петренко 

Петро 

Петрович 

3   Власник 

представлени

й уповнов. 

особою   –   

Козачком 

Зиновієм 

Сигізмундови

чем (за 

довіреністю) 

6 Василенко 

Василь 

Васильович 

5, 6    

7 Ковальчук 

Костянтин 

Костянтинович 

6    

8 Партизан 

Петро 

Петрович 

7   На зборах не 

присутній 

9 ТОВ 8   Власник 

представлени

й 
"Панцерфауст-    уповнов. 

особою – Україна"    Шмідтом 

Отто 

(директор) 
10 Територіальна 9, 10   Власник 

представлени

й 
громада міста    уповнов. 

особою –     Бондаренком 

Борисом 

Борисовичем 

(заступник  

міського 

голови) 

Такі картки заповнюються по кожному питанню, яке розглядалося 

на установчих зборах, у відповідності з порядком денним зборів. 
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(ЗРАЗОК ТА ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ) 

Список власників 

(їх уповноважених осіб) квартир та нежитлових приміщень, 

присутніх на установчих зборах об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

за адресою м.__________ , вул. _________ , буд.__ 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові власника 

№ квартири / 

назва нежилого 

приміщення, 

що належить 

власнику 

Підпис Примітка 

1 Іваненко Іван 

Степанович 

1 (підпис 

Іваненка І.С.) 

 

2 Іваненко Олена 

Олексіївна 

1 (підпис 

Іваненко О.О.) 

 

3 Іваненко Василь 

Іванович 

1 (підпис 

Іваненко О.О.) 

Неповнолітні

й власник, 

уповнов. 

особа – 

Іваненко О.О. 

(мати) 
4 Степаненко Степанида 

Степанівна 

2, 4 (підпис 

Степаненко 

С.С.) 

 

5 Петренко Петро 

Петрович 

3 (підпис 

Козачка З.С.) 

Власник 

представлени

й уповнов. 

особою – 

Козачком 

Зиновієм 

Сигізмундови

чем (за 

довіреністю) 

6 Василенко Василь 

Васильович 

5, 6 (підпис 

Василенка 

В.В.) 

 

7 Ковальчук Костянтин 

Костянтинович 

6 (підпис 

Ковальчука 

К.К.) 

 

8 Партизан Петро 

Петрович 

7  На зборах не 

присутній 
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9 ТОВ "Панцерфауст-

Україна" 

8 (підпис 

Шмідта О.) 

Власник 

представлени

й уповнов. 

особою – 

Шмідтом 

Отто 

(директор) 

10 Територіальна громада 

міста  

9, 10 (підпис 

Бондаренка 

Б.Б.) 

Власник 

представлени

й уповнов. 

особою – 

Бондаренком 

Борисом 

Борисовичем 

(заступник 

міського 

голови) 

Всього присутні 9 власників (їх уповноважених осіб) з 10. 

 

Голова 

установчих зборів __________      ______________________ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

 

" ___ " __________ 20___ р. 
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Наведений список необхідний для державної реєстрації 

ОСББ. Ми рекомендуємо оформлювати його під час установчих 

зборів — одночасно з підписанням листків голосування з 

питання "створення ОСББ" 

 

Додаток 2 

до Порядку державної 

реєстрації 

об'єднань співвласників 

багатоквартирного 

будинку 

 

Список 

членів об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку 
п/п   Номер 

квартири 

чи назва 

нежитлового 

приміщення 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

власника 

або 

уповнова

женої 

особи 

Інші 

власни

ки 

цього 

примі

щення 

Розмір 

загально

ї площі 

житлово

го чи 

нежитло

вого 

приміще

ння кв. 

м. 

Частка 

житлового 

чи 

нежитлового 

приміщення 

у загальній 

площі 

житлових чи 

нежитлових 

приміщень 

будинку, 

відсотків 

Підпис 

власника 

або 

уповнова

женої 

особи 

       

 

Голова установчих зборів _________ / _____________________ 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

 

"____"___________200_ р. 
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Додаток 1 

до Порядку державної реєстрації 

об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку 

 

Реєстраційна картка  

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

Реєстрація - перереєстрація - внесення змін до статуту 

(необхідне підкреслити) 

 

(найменування об'єднання) 

Місцезнаходження ______________________________________ 

(повна адреса) 

_______________________________________________________ 

Поштовий індекс ________ телефон _______ факс ____________ 

Електронна адреса _______________________________________ 

Власник (балансоутримувач) будинку ______________________ 

Дата проведення установчих (загальних) зборів ______________ 

Картку заповнив ________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________________________________________________ 

(назва і номер документа, що посвідчує особу) 

_______________________________________________________ 

(адреса)     (номер телефону) 

«____» _____________20_ р. ________________________ 

(підпис) 

Відомості перевірено  

__________  ____________________________  

(підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи 

органу державної реєстрації)  

Дата складення і номер у реєстрі об'єднань співвласників  

багатоквартирного будинку ______________________________  

Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ ___________  

 

МП 
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Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку затверджено Наказом Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства № 141 від 27 

серпня 2003 року на виконання вимог статті 7 Закону України 

"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". 

Нижче наведено текст зазначеного типового статуту. У 

виділених сірим фоном вставках наведено можливі зміни та 

доповнення до тексту типового статуту, сформульовані з 

урахуванням практичного досвіду ОСББ. 

 

Типовий статут  

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

 

1. Загальні положення, назва та місцезнаходження 

об'єднання. 

1.1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі  

- об'єднання, ОСББ) " ___________ " (назва об'єднання) створено 

власниками квартир  та/або приміщень багатоквартирного  

будинку N_____  (далі – житловий комплекс) на 

вулиці______________ (назва вулиці) в місті __________ (назва 

міста) відповідно до Закону України "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку" або шляхом 

реорганізації житлово-будівельного  кооперативу  " _________ 

"(назва кооперативу), створення якого затверджено рішенням 

відповідного органу місцевого самоврядування_______(назва 

органу місцевого самоврядування) м. __________  (назва 

міста)від "___" _______ 20__ року N ____ , і є його 

правонаступником. 

Місцезнаходження об'єднання: Україна, ___________________  

(адреса об'єднання). 

Назва об'єднання: Об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку " _________________ ". 

1.2. Діяльність об'єднання регулюється Законом України "Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", 

Цивільним, Житловим, Земельним кодексами України, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Статутом. 
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1.3. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень 

зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України 

та Статуту об'єднання, який розробляється на підставі цього 

Типового статуту і затверджується рішенням установчих зборів 

членів об'єднання. 

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

про державну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в 

банківських установах, печатку з власним найменуванням та 

інші необхідні реквізити. 

1.5. Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для 

забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом 

укладання договорів з фізичними чи юридичними особами. 

1.6. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті 

одержання прибутку для його розподілу між членами 

об'єднання. 

1.7. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і 

майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові 

права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. 

Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язання його членів, 

як і члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями 

об'єднання. 

1.8. Майно об'єднання утворюється з: 

- майна, переданого йому членами об'єднання у власність; 

- одержаних доходів; 

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених 

законом. 

2. Мета створення, завдання та   предмет діяльності 

об'єднання. 

2.1. Метою створення об'єднання є забезпечення захисту прав 

його членів, відповідно до пункту 11.1 цього Типового статуту, 

та дотримання ними обов'язків щодо належного утримання та 

використання неподільного і загального майна житлового 

комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для 

сплати всіх платежів, передбачених законодавством та 

статутними документами. 

2.2. Завданням та предметом діяльності об'єднання є: 
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- належне утримання будинку та прибудинкової території; 

- забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку 

на володіння та користування спільним майном членів 

об'єднання; 

- забезпечення сприяння членам об'єднання в отриманні 

житлово-комунальних та інших послуг належної якості за 

обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, 

пов'язаних з діяльністю об'єднання; 

- здійснення господарської діяльності для забезпечення 

власних потреб. 

2.3. Об'єднання має право, відповідно до законодавства та 

Статуту, шляхом скликання 

загальних зборів: 

- створювати органи управління та визначати умови їх 

діяльності та оплати; 

- приймати рішення щодо надходження та витрати коштів 

об'єднання; 

- визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту 

неподільного і загального майна відповідно до Статуту; 

- встановлювати розміри платежів і внесків членів 

об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного 

фондів; 

- виключати зі свого складу членів об'єднання, які не 

виконують своїх обов'язків; 

- брати на баланс майно об'єднання; 

- для виконання статутних завдань здійснювати необхідну 

господарську діяльність у порядку, визначеному законом. 

2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених 

статутом: 

Альтернативна редакція: 

2.4. Об'єднання має право, відповідно до законодавства та 

цього Статуту, доручати правлінню в межах повноважень, 

визначених статутом: 

- визначати підрядника, укладати договори про управління та 

експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою 

фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та 
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законодавства; 

- здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та 

платежів; 

- ініціювати скликання загальних зборів; 

- захищати права, представляти законні інтереси власників в 

органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від 

форми власності; 

- за рішенням загальних зборів та згодою власників 

приміщень, які не є членами об'єднання, використовувати 

приміщення в житловому комплексі для потреб органів 

управління об'єднання. 

2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень 

своїх обов'язків об'єднання має право: 

- робити членам об'єднання попередження про порушення 

ними статутних або інших 

законних вимог і вимагати їх дотримання; 

- вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та 

загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, 

які користуються його власністю; 

- вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх 

установлених Законом та Статутом об'єднання платежів, зборів і 

внесків від власників приміщень, а також відрахувань до 

резервного і ремонтного фондів; 

- звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на 

майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати 

завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі 

встановлені законодавством та Статутом об'єднання платежі і 

внески, а також відрахування до резервного і ремонтного 

фондів; 

- виступати засновником (учасником) товариств з 

обмеженою відповідальністю. 

2.6. Об'єднання зобов'язане: 

- забезпечувати належний санітарний, протипожежний і 

технічний стан неподільного та загального майна, що належить 

членам об'єднання; 
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- звітувати загальним зборам про виконання кошторису 

об'єднання за рік; 

- забезпечувати виконання вимог Статуту об'єднання; 

- виконувати свої договірні зобов'язання; 

- забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання, 

асоціації при встановленні умов і порядку володіння, 

користування і розпорядження спільною власністю, розподілі 

між членами об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та 

ремонт неподільного та загального майна; 

- у випадках, передбачених законодавством, Статутом 

об'єднання, - представляти інтереси членів об'єднання, 

відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми 

особами. 

3. Майно об'єднання. 

3.1. Майно об'єднання складається з неподільного та 

загального майна: 

- неподільне майно - неподільна частина житлового 

комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, 

конструктивних елементів будинку, технічного обладнання, що 

забезпечують належне функціонування житлового будинку. 

Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності 

співвласників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не 

підлягає відчуженню; 

- загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового 

комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх 

призначенням на умовах, визначених цим статутом (кладові, 

гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо). 

3.2. Перелік майна, що перебуває у спільній сумісній 

власності (неподільне майно), права та обов'язки членів 

об'єднання щодо цього майна 

3.2.1. До неподільного майна належить: 

- частина допоміжних приміщень, конструктивних елементів, 

технічного обладнання будинку, які не можуть бути поділені 

між власниками приміщень будинку та без яких не може бути 

належного утримання будинку і прибудинкової території; 

- конструктивні елементи будинку - частини споруди, які 
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забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови 

функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові 

перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в‘їзна 

група тощо); 

- технічне обладнання будинку - інженерні комунікації та 

технічні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови 

та безпечну експлуатацію квартир (загальні будинкові мережі 

тепло -, водо -, газо -, електропостачання, бойлерні та елеваторні 

вузли, обладнання  протипожежної  безпеки,  вентиляційні канали 

та канали для димовидалення, ліфти, центральні розподільчі щити 

електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової 

території). 

3.2.2. Члени об'єднання приймають рішення щодо управління 

неподільним майном будинку. Частка в загальному обсязі 

обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного 

майна будинку встановлюється пропорційно до загальної площі 

житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у 

власності фізичних або юридичних осіб. 

3.2.3. Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у 

спільній власності, зобов'язаний відшкодувати їх у повному 

обсязі. 

3.3. Перелік майна, яке перебуває у спільній частковій власності 

(загальне майно), права та обов'язки членів об'єднання щодо 

цього майна 

3.3.1. Загальне майно - частина допоміжних приміщень 

житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх 

призначенням на умовах, визначених у цьому статуті (кладові, 

гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо). 

Уточнення: 

Тут слід навести дійсний перелік загального майна, що є в 

житловому комплексі, у якому створюється ОСББ. 

3.3.2. Неподільне майно - неподільна частина житлового 

комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, 

конструктивних елементів та технічного обладнання будинку, 

що забезпечують належне функціонування житлового будинку. 

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

3.3.4. Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на 

утримання і ремонт загального майна встановлюється 

пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових 

приміщень, що перебувають у власності фізичних або 

юридичних осіб. 

Доповнення: 

3.4. Неподільне та загальне майно Об'єднання не підлягає 

відчуженню і не може передаватися в заставу. 

3.5. Об'єднання, його органи не вправі приймати рішення 

щодо відчуження чи передачі в заставу майна, належного 

власникам квартир та приміщень в будинку. 

3.6. Об'єднання може передавати в заставу належне 

Об'єднанню як юридичній особі майно, в тому числі належні 

Об'єднанню права вимоги до членів Об'єднання та інших осіб 

за платежами, внесками, відрахуваннями, які повинні 

сплачуватися ними на користь Об'єднання. Рішення про 

передачу майна Об'єднання (в тому числі права вимоги) в 

заставу приймають загальні збори Об'єднання. 

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

формування. 

4.1. Органами управління об'єднання є загальні збори його 

членів, правління та ревізійна комісія об'єднання. 

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

4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з 

вимогами цього статуту та чинного законодавства. 

4.4. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше 

половини членів об'єднання. 

4.5. До виключної компетенції загальних зборів членів 

об'єднання належить: 

1) затвердження Статуту об'єднання, внесення змін до нього; 

2) обрання членів правління об'єднання; 

3) питання про використання об'єктів, що перебувають у 

спільній власності членів об'єднання; 

4) затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту; 

5) визначення розмірів внесків та платежів членів об'єднання; 
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6) прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку 

або про зведення господарських споруд; 

7) визначення розміру матеріального або іншого заохочення 

членів об'єднання і правління; 

8) встановлення обмежень на користування об'єктами, які 

перебувають у спільній власності членів об'єднання; 

9) прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які 

перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і 

юридичним особам; 

10) прийняття рішень про взаємодію з громадськими 

організаціями. 

4.6. До компетенції правління об'єднання належить: 

1) підготовка кошторису, балансу та річного звіту 

об'єднання; 

2) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами 

об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення 

заборгованості згідно з чинним законодавством; 

3) розпорядження коштами об'єднання відповідно до 

затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису; 

4) укладання договорів із суб'єктами підприємництва, які 

виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-

комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх 

виконанням; 

5) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності 

про діяльність об'єднання; 

6) скликання та організація проведення загальних зборів 

членів об'єднання, або зборів представників, у тому числі які 

можуть бути обрані від об'єднання за рішенням загальних 

зборів. 

4.7. Правління об'єднання зі свого складу обирає голову 

правління і його заступника. Голова 

правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів 

об'єднання та рішень правління, діє без доручення від імені 

об'єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, 

розпоряджається коштами об'єднання відповідно до 

затвердженого кошторису. 
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4.8. У відсутності голови правління його обов'язки виконує 

заступник. 

4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз 

у три місяці і скликається головою. Рішення правління 

об'єднання приймається 2/3 голосів від загальної чисельності 

членів правління. 

4.10. Правління об'єднання на договірній основі може найняти 

на роботу управителя - юридичну особу, яка частково 

здійснюватиме функції з управління неподільним та загальним 

майном житлового комплексу за дорученням власника 

(власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію. 

4.11. Для здійснення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю правління об'єднання, на загальних зборах 

обирається з числа його членів ревізійна комісія (ревізор) або 

приймається рішення про залучення аудитора. Порядок 

діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад 

затверджуються загальними зборами. Рішення загальних зборів 

членів об'єднання про затвердження річного звіту, кошторису 

видатків і надходжень розмірів внесків та платежів членів 

об'єднання приймаються з урахуванням висновків ревізійної 

комісії (ревізора). або аудитора. 

4.12. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана ініціювати 

позачергове скликання загальних зборів у разі виникнення 

загрози інтересам об'єднання або виявлення зловживань, 

учинених посадовими особами. 

4.13. Керівництво поточною діяльністю об'єднання здійснює 

його правління. Правління має право приймати рішення з усіх 

питань діяльності об'єднання за винятком тих, які належать до 

виключної компетенції загальних зборів. Правління є 

виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам. 

4.14. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх 

кількісний склад та терміни обрання встановлюються 

загальними зборами. 

5. Порядок скликання  та  проведення загальних зборів. 

Періодичність  проведення  зборів. 

Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. 
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Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована 

більшість голосів. 

5.1. Чергові загальні збори членів об'єднання скликаються 

правлінням не рідше ніж 1 раз на рік, як правило по закінченні 

календарного року для розгляду наслідків діяльності об'єднання. 

Позачергові загальні збори членів об'єднання можуть бути 

скликані за вимогою членів об'єднання, які мають більше 20 

відсотків голосів від їх загальної кількості або за вимогою 

ревізійної комісії (ревізора) об'єднання. 

5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів членів 

об'єднання надсилається в письмовій формі і вручається 

кожному члену об'єднання під розписку або шляхом поштового 

відправлення (рекомендованим листом) на вказану адресу. 

Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 днів до дати 

проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення 

загальних зборів зазначається порядок денний, дата та місце їх 

проведення. 

Альтернативна редакція: 

5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів 

членів Об'єднання надсилається в письмовій формі і 

вручається кожному члену Об'єднання під розписку або 

шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) 

на вказану членом Об'єднання адресу. Якщо член Об'єднання 

адресу для листування правлінню Об'єднання не повідомив, 

то повідомлення посилається на адресу приналежної йому 

квартири або нежитлового приміщення в будинку 

Об'єднання. За рішенням правління Об'єднання, замість 

вручення таких повідомлень кожному члену під розписку чи 

надсилання поштовим відправленням допускається 

повідомлення про проведення загальних зборів шляхом 

розміщення відповідного оголошення в місцях, у яких 

забезпечується ознайомлення з ним членів Об'єднання (на 

дошках оголошень біля входу в будинок тощо). 

Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 

календарних днів до дати проведення загальних зборів, а 

щодо позачергових загальних зборів – не пізніше ніж за 4 дні. 
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У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається 

порядок денний, дата та місце їх проведення. 

5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше 

50 (п‘ятдесяти) відсотків членів об'єднання. Рішення загальних 

зборів приймаються 2/3 голосів від загальної кількості голосів 

членів об'єднання, які присутні на загальних зборах. 

Альтернативна редакція: 

5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні 

більше 50 (п'ятдесяти) відсотків членів Об'єднання. Рішення 

загальних зборів приймаються 2/3 голосів від загальної 

кількості голосів членів Об'єднання, які присутні на 

загальних зборах. Кожен член Об'єднання при голосуванні на 

загальних зборах має один голос, незалежно від площі та 

кількості квартир або приміщень, що перебувають у його 

власності. 

5.4. У разі відсутності кворуму для проведення загальних 

зборів Правління визначає нову дату і час їх проведення, про що 

члени об'єднання повідомляються додатково. Нові збори 

призначаються не раніше 14 днів і не пізніше 30 днів з моменту 

зборів, що не відбулися, і є чинними, якщо на них присутні не 

менше 30 відсотків членів об'єднання. На таких зборах рішення 

приймаються 3/4 голосів присутніх членів об'єднання. 

5.5. Питання, з яких рішення приймаються загальними 

зборами кваліфікованою більшістю голосів (3/4 голосів 

присутніх на зборах членів об'єднання): 

- рішення про форму управління житловим комплексом; 

- затвердження кошторису об'єднання, балансу та річного 

звіту; 

- визначення розміру внесків та платежів членів об'єднання; 

- проведення капітального ремонту будинку, реконструкції 

або його відновлення після руйнування, зведення господарських 

споруд; 

- внесення змін і доповнень до Статуту об'єднання; 

- реорганізація об'єднання; 

- визначення обмежень на використання об'єктів, які 

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

- ліквідація об'єднання у випадку фізичного знищення або 

руйнування будинку, яке унеможливлює його відновлення. 

5.6. Рішення членів об'єднання може бути прийнято шляхом 

їх письмового опитування. Порядок проведення письмового 

опитування затверджується загальними зборами. 

Альтернативна редакція: 

5.6. Рішення членів Об'єднання може бути прийнято 

шляхом їх письмового опитування, яке має силу рішення 

загальних зборів членів Об'єднання. Якщо інший порядок 

проведення письмового опитування не було затверджено 

загальними зборами, то воно проводиться в такому порядку: 

5.6.1. правління Об'єднання розсилає рекомендованими 

листами або передає шляхом по квартирного обходу членам 

Об'єднання складений у вигляді анкети або листка 

голосування перелік питань, на які пропонується дати 

відповідь, та (або) відповідних проектів рішень, і повідомляє 

строк для надання відповіді; 

5.6.2. член Об'єднання, одержавши такий перелік, щодо 

кожного питання чи проекту рішення зазначає "за", "проти" 

або "утримуюсь" та ставить власноручний підпис, 

зазначивши своє прізвище, ім'я та по батькові, і пересилає 

його правлінню Об'єднання рекомендованим листом або 

передає особисто голові правління чи іншій особі, яка 

здійснює по квартирний обхід; 

5.6.3. не раніше наступного дня по завершенні відведеного 

правлінням строку для надання відповідей і не пізніше трьох 

календарних днів по завершенні такого строку правління 

Об'єднання проводить своє засідання, на якому розглядає 

результати проведеного опитування; 

5.6.4. якщо надійшли відповіді більш як від 50 

(п'ятдесяти) відсотків членів Об'єднання, опитування 

вважається таким, що відбулося, і правлінням проводиться 

подальший підрахунок голосів; в іншому разі правління 

вирішує питання про проведення повторного опитування або 

про скликання загальних зборів; 
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5.6.5. за кожним питанням чи проектом рішення, що 

виносилось на письмове опитування, правлінням 

підраховується кількість голосів "за", "проти" та тих, хто 

утримався; рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

віддано не менш як 2/3 голосів від загальної кількості голосів 

членів Об'єднання, які надали свої відповіді, а рішення з 

питань, зазначених у пункті 5.5. цього Статуту – якщо за них 

віддано не менш як 3/4 голосів від загальної кількості голосів 

членів Об'єднання, які надали свої відповіді; 

5.6.6. про визначення результатів опитування правлінням 

складається протокол, який підписується головою правління 

та іншими членами правління, що були присутні на засіданні, і 

підлягає постійному зберіганню; копії зазначеного протоколу 

оприлюднюються шляхом розміщення для ознайомлення на 

дошках оголошень, а також за рішенням правління можуть 

надаватися членам Об'єднання під розписку, або розсилатися 

поштою (рекомендованим листом). 

5.7.  Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються 

головою правління та секретарем загальних зборів і підлягають 

постійному зберіганню. 

Альтернативна редакція: 

5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються 

головою правління та секретарем загальних зборів і 

підлягають постійному зберіганню. В разі, якщо підрахунок 

голосів вівся лічильною комісією, протокол також 

підписують члени лічильної комісії. Загальні збори можуть 

прийняти рішення про підписання протоколу всіма членами 

Об'єднання, які брали участь в роботі зборів; підписання 

членом Об'єднання протоколу загальних зборів є 

підтвердженням ознайомлення його з рішеннями, 

зафіксованими у такому протоколі. 

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

для всіх членів об'єднання. 

5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється. За рішенням 

зборів воно може бути надане членам об'єднання під розписку 

або направлене поштою (рекомендованим листом). 
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Альтернативна редакція: 

5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється шляхом 

розміщення для ознайомлення на дошках оголошень. За 

рішенням зборів воно може бути надане членам Об'єднання 

під розписку або направлене поштою (рекомендованим 

листом). Тим членам, що відмовляються розписатися в 

ознайомленні з прийнятими рішеннями, рішення 

надсилаються поштою (рекомендованим листом). 

В разі, якщо член Об'єднання поставив свій підпис під 

протоколом, у якому зафіксовано відповідне рішення, 

надання йому цього рішення під розписку чи повідомлення 

його рекомендованим листом є необов'язковим. 

5.10. Рішення загальних зборів про проведення реконструкції 

будинку, в тому числі надбудови чи добудови, вважається 

прийнятим за умови наявності згоди всіх власників приміщень. 

Якщо власник житлового приміщення відмовляється 

відселитися чи власник нежитлового приміщення відмовляється 

тимчасово залишити його для проведення реконструкції 

будинку, спір може бути вирішено в судовому порядку. Рішення 

про проведення ремонту будинку приймається, виходячи з 

технічного стану елементів будинку. 

Пункт 5.10 рекомендується вилучити, оскільки таке 

положення законом не передбачене, і робить практично 

неможливим прийняття відповідних рішень у разі ухилення 

окремих власників від надання згоди. 

6. Джерела фінансування об'єднання, порядок використання   

майна та коштів об'єднання. 

6.1. Кошти об'єднання містяться на рахунках у банківських 

установах і використовуються виключно за їх призначенням. 

6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється 

відповідно до статуту та затвердженого кошторису. 

Альтернативна редакція: 

6.2. Використання та розпорядження коштами 

здійснюється відповідно до цього Статуту, рішень загальних 

зборів членів Об'єднання та затвердженого кошторису. 

6.3. Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами 
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об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом. 

6.4. Кошти об'єднання складаються з: 

- залишків коштів на рахунках попереднього власника майна; 

- статутних внесків і обов'язкових платежів членів 

об'єднання; 

- коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду 

допоміжних приміщень; 

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та 

компенсацій за громадян, які користуються правом на їх 

отримання щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх 

частці в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і 

ремонт неподільного та загального майна у разі укладення 

відповідного договору між власником приміщення та 

об'єднанням; 

- доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань 

об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, 

засновниками яких є об'єднання; 

- добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків 

фізичних і юридичних осіб. 

7. Порядок прийняття кошторису,  створення  та 

використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також 

порядок оплати спільних витрат 

7.1. Правління об'єднання складає щорічний кошторис 

надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і визначає 

розміри платежів кожного члена об'єднання. Кошторис 

об'єднання складається до 25 грудня поточного року з 

подальшим затвердженням на чергових загальних зборах членів 

об'єднання. 

7.2. Перший фінансовий рік об'єднання починається з дати його 

державної реєстрації і закінчується 31 грудня. Наступні 

фінансові роки відповідають календарним. 

7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат: 

а) поточні витрати; 

б) витрати на оплату комунальних та інших послуг; 

в) витрати та накопичення на ремонт будинку; 

г) інші витрати. 
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7.4. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та 

загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в 

результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому 

порядку створюються ремонтний та резервний фонди 

об'єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку 

об'єднання у банківських установах і використовуються 

виключно за цільовим призначенням. 

Доповнення: 

За рішенням членів Об'єднання, прийнятим в 

установленому порядку на загальних зборах членів 

Об'єднання або шляхом письмового опитування членів 

Об'єднання, в межах ремонтного фонду кошти можуть 

розподілятися за різними напрямками (видами) та об'єктами 

ремонту і відповідно до цих напрямків (видів) і об'єктів 

акумулюватися на окремих банківських рахунках. 

Витрачання коштів з таких рахунків здійснюється тільки на 

потреби відповідного напрямку (виду) чи об'єкту ремонту. 

7.5. Перелік та розміри обов'язкових платежів на 

обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а 

також порядок їх сплати встановлюються відповідно до Статуту 

об'єднання. 

Альтернативна редакція: 

7.5. Перелік та розміри обов'язкових платежів на 

обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а 

також порядок і строки їх сплати встановлюються рішеннями 

членів Об'єднання, прийнятими в установленому порядку на 

загальних зборах членів Об'єднання або шляхом письмового 

опитування членів Об'єднання. Розміри обов'язкових 

платежів (внесків, відрахувань) членів Об'єднання на 

утримання, обслуговування, ремонт, реконструкцію 

неподільного та загального майна встановлюються з 

урахуванням розміру площі квартир та (або) приміщень, що їм 

належать. 

7.6. За рішенням загальних зборів об'єднання можуть 

створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на 

цілі, що передбачені статутом. Кошти цих фондів акумулюються 
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на банківських рахунках об'єднання. 

8. Порядок та умови укладення договорів між об'єднанням 

та кожним власником квартири, приміщення. 

8.1. У разі прийняття на власний баланс об'єднання всього 

житлового комплексу та вибору форми управління неподільним 

та загальним майном через статутні органи об'єднання між 

об'єднанням та кожним власником житлового чи нежитлового 

приміщення, укладається договір на основі Типового договору, 

затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. 

Договір повинен містити істотні умови, визначені 

законодавством. 

8.2. У разі відмови власника приміщення укладати договір або 

сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт 

неподільного майна та відповідної частки загального майна 

об'єднання має право звернутися до суду для стягнення 

нарахованих платежів у судовому порядку. 

Право на звернення до суду виникає в об'єднання через 

шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в 

укладенні договору. 

9. Перелік питань, які можуть вирішуватись зборами 

представників. 

9.1. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані 

представники від об'єднання, яким зборами надаються 

відповідні повноваження щодо оперативного розв'язання 

нагальних питань шляхом скликання зборів представників. 

9.2. Збори представників представляють інтереси членів 

об'єднання в межах компетенції, визначеної цим Статутом, 

контролюють і регулюють діяльність правління. 

9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження 

затверджуються загальними зборами. 

9.4. Представники об'єднання не можуть бути членами 

виконавчого органу та ревізійної комісії. 

Альтернативна редакція: 

9.4. Представники Об'єднання не можуть бути членами 

виконавчого органу (правління) та ревізійної комісії. 
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9.5. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами 

представників: 

1) прийняття рішень щодо виконання та дотримання 

об'єднанням рішень загальних зборів членів об'єднання, 

дотримання вимог статуту та чинного законодавства; 

2) прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі 

правління об'єднання; 

3) тимчасове обрання нових членів правління об'єднання чи 

ревізійної комісії (ревізора), які вибули з членів об'єднання у 

зв'язку з продажем власності в будинку чи не можуть 

виконувати свої обов'язки з інших підстав; 

4) вирішення всіх питань щодо діяльності об'єднання, з приводу 

яких звернулося до зборів представників правління об'єднання, 

власники квартир та інших приміщень будинку, крім питань, 

віднесених цим Статутом до виключної компетенції загальних 

зборів членів об'єднання та до компетенції правління і ревізійної 

комісії. 

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

нього 

10.1. Членом об'єднання може бути фізична чи юридична 

особа, яка є власником квартири (квартир) або нежитлового 

приміщення (приміщень) у житловому комплексі. Наймачі та 

орендарі приміщень не можуть бути членами об'єднання. 

10.2. Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися 

одночасно зі створенням об'єднання при проведенні установчих 

зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви 

власника житлового чи нежитлового приміщення, за згодою 

об'єднання, у будь-який момент після його створення. 

10.3. Членство в об'єднанні розпочинається на підставі подання 

письмової заяви власника житлового чи нежитлового 

приміщення. Порядок прийняття до об'єднання визначається 

загальними зборами. 

10.4. Членство в об'єднанні припиняється після подання про це 

письмової заяви власником житлового чи нежитлового 

приміщення або з інших підстав відповідно до Статуту 

об'єднання. 
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10.5. Власники житлових чи нежитлових приміщень, 

розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є 

членами об'єднання, та орендарі можуть укладати з об'єднанням 

договір про участь у витратах на утримання будинку та 

прибудинкової території та надання послуг. 

10.6. Членство в об'єднанні припиняється з часу втрати членом 

об'єднання права власності на квартиру, житлове чи нежитлове 

приміщення у зв'язку з відчуженням квартири, житлового або 

нежитлового приміщення або з інших підстав, передбачених 

чинним законодавством, реорганізації або ліквідації об'єднання, 

виключення з членів за рішенням об'єднання. 

10.7. Якщо частина квартир чи нежитлових приміщень будинку 

перебувають у державній чи комунальній власності або 

перебувають у власності юридичних осіб, то ці власники 

визначають уповноважену особу, яка буде представляти їх 

інтереси в діяльності об'єднання. Письмова копія такого 

рішення з визначеним терміном повноважень цієї особи 

зберігається у справах об'єднання. 

11. Права і обов'язки членів об'єднання. 

11.1. Член об'єднання має право: 

- брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, 

визначеному Законом "Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" і Статутом об'єднання; 

- обирати та бути обраним до складу статутних органів 

об'єднання; 

- ознайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них 

виписки; 

- одержувати в установленому порядку інформацію про 

діяльність об'єднання; 

- вимагати від статутних органів захисту своїх прав та 

дотримання членами об'єднання правил добросусідства; 

- вийти в установленому статутом порядку з об'єднання; 

- вимагати від Правління об'єднання ознайомлення з усіма 

фінансовими звітами. 

11.2. Порядок здійснення прав власників визначається 

законодавством. Здійснення прав власника не може порушувати 
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права інших власників. Спори щодо здійснення прав власників 

вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку. 

11.3. Член об'єднання зобов'язаний: 

- виконувати вимоги Статуту об'єднання; 

- виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їх 

повноважень; 

- використовувати приміщення за призначенням, 

дотримуватися правил користування ними; 

- забезпечувати збереження приміщень, брати участь у 

проведенні їх ремонту; 

- забезпечувати дотримання вимог житлового і 

містобудівного законодавства при ремонті чи реконструкції 

приміщень або їх частин, не допускати порушення законних 

прав та інтересів інших власників; 

- додержуватися Правил користування приміщеннями 

житлових будинків і прибудинковими територіями, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

08.10.92 N 572 "Про механізм впровадження Закону України 

"Про приватизацію державного житлового фонду"; 

Слова "затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.10.92 N 572 "Про механізм впровадження 

Закону України "Про приватизацію державного житлового 

фонду" рекомендується виключити. 

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі; 

- відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі 

збитки, завдані майну інших власників особисто або іншою 

особою, що займає чи використовує приміщення на законних 

підставах або з відома власника; 

- виконувати згідно з укладеним з об'єднанням договором 

власні договірні зобов'язання перед об'єднанням; 

- запобігати псуванню неподільного та загального майна, 

інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та 

вихід з ладу технічного обладнання; 

- додержуватись чистоти в місцях загального користування та 

тиші в нічний час (з 23 до 7 години). 

12. Відповідальність за порушення Статуту та рішень   
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статутних органів. 

12.1. Члени об'єднання за порушення Статуту та законних 

рішень статутних органів несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством. 

12.2. Рішенням загальних зборів членів об'єднання може 

ініціюватися звернення до суду щодо встановлення 

матеріального відшкодування збитків, завданих об'єднанню його 

членами, спричинених порушеннями Статуту та рішень 

статутних органів. 

12.3. У разі систематичного невиконання положень Статуту та 

рішень статутних органів член об'єднання може бути 

виключений з об'єднання за рішенням загальних зборів. 

13. Порядок внесення змін до Статуту. 

13.1. Зміни до Статуту об'єднання вносяться за рішенням 

загальних зборів та приймаються 2/3 голосів членів об'єднання 

за умови, що на них присутні більше 50% власників, які беруть 

участь у зборах. 

13.2. Зміни до Статуту об'єднання реєструються у 

встановленому законодавством порядку та набирають чинності з 

моменту реєстрації уповноваженими органами державної 

реєстрації. 

14. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, 

поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з 

цим. 

14.1. Об'єднання ліквідується у разі: 

- фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, 

яке унеможливлює його відновлення або ремонт; 

- відчуження житлового комплексу за рішенням суду; 

- придбання однією особою всіх приміщень у житловому 

комплексі. 

14.2. Ліквідація об'єднання здійснюється призначеною 

загальними зборами членів об'єднання ліквідаційною комісією, а 

у випадках припинення діяльності об'єднання за рішенням 

господарського суду - ліквідатором, що призначається цим 

судом. 

З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї 
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переходять повноваження з управління справами об'єднання. 

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує інформацію про 

ліквідацію об'єднання з зазначенням строку подачі заяв 

кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об'єднання, 

виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, 

складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам 

членів об'єднання або суду, що призначив ліквідатора. 

14.3. Після завершення ліквідації об'єднання, майно та кошти 

розподіляються між його членами після  закінчення  ліквідаційної  

процедури, порядок проведення якої встановлюється законодавством 

України. Майно, передане об'єднанню у користування, 

повертається власникам у натуральній формі без винагороди. 

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості 

об'єднання його грошові кошти та майно не підлягають 

розподілу між членами об'єднання до розв'язання цього спору 

або оскарження кредиторами відповідних гарантій. 

Альтернативна редакція: 

14.3. Після завершення ліквідації Об'єднання, його активи 

передаються іншій неприбутковій організації відповідного 

виду після закінчення ліквідаційної процедури, порядок 

проведення якої встановлюється законодавством України. 

Майно, передане Об'єднанню у користування, повертається 

власникам у натуральній формі без винагороди. 

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості 

Об'єднання його грошові кошти та майно не підлягають 

передачі іншим особам до розв'язання цього спору або 

оскарження кредиторами відповідних гарантій. 

14.4. Ліквідація об'єднання вважається завершеною, а 

об'єднання таким, що припинило свою діяльність, з моменту 

внесення запису про це до державного реєстру. 

14.5. Реорганізація об'єднання проводиться лише за рішенням 

загальних зборів. При реорганізації (злитті, поділі) об'єднання 

вся сукупність прав та обов'язків об'єднання переходить до його 

правонаступників. 

15. Прикінцеві положення. 

Члени об'єднання повинні докладати всіх зусиль для того, щоб 
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розв'язувати між собою спори шляхом переговорів та 

консультацій. Якщо члени об'єднання не прийшли до згоди, то 

спори між ними розв'язуються згідно з нормами чинного 

законодавства у судовому порядку. 

Головуючий на установчих зборах об'єднання (П.І.Б.) ________ 

/Підпис/ 

Прізвище, ім'я, по батькові присутніх на установчих зборах 

власників житлових чи нежитлових приміщень 

1.    /Підпис/ 

2.    /Підпис/  

і так далі 

 

Рекомендується прізвище, ім'я, по батькові та підписи 

присутніх на установчих зборах власників приміщень не 

зазначати. 
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Схеми підготовки та проведення установчих зборів 
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УСТАНОВЧІ ЗБОРИ 

 

Ініціатор скликання • власник будинку 

• ініціативна група, яка складається 

не менш як з трьох власників квартир або 

нежитлових приміщень 

Термін скликання не менше ніж за 14 днів до дати 

проведення установчих зборів. 

Форма повідомлення направляється в письмовій формі: 

• вручається кожному власнику під 

розписку 

• шляхом поштового відправлення 

(рекомендованим листом). 

Зміст повідомлення • з чиєї ініціативи скликаються 

збори, 

• місце, 

• час проведення, 

• проект порядку денного, 

• порядок ознайомлення з проектом 

статуту. 

Кворум Більше п'ятдесяти відсотків власників 

Право голосу Кожний власник на установчих зборах 

має один голос, незалежно від площі та 

кількості квартир або приміщень, що 

перебувають у його власності 

Хто веде голова зборів 

Голосування • беруть участь власники (їх 

уповноважені особи), які присутні на 

установчих зборах 

• шляхом поіменного голосування з 

обов‘язковою фіксацією в листках 

голосування 
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Прийняття рішення • не менше двох третин присутніх 

осіб, які мають право голосу 

• оформлюється особистим 

підписом кожного, хто проголосував, у 

протоколі із зазначенням результату 

голосування ("за" чи "проти") 

Результат • прийняття рішення про створення 

об'єднання 

• затвердження статуту 

• затвердження назви 

• обрання правління та ревізійної 

комісії 

• обрання повноважного для 

подання документів на реєстрацію 

Новопризначені 

установчі збори 

У разі відсутності кворуму ініціатор 

призначає нову дату, місце і час 

проведення установчих зборів, які 

можуть бути скликані не раніш як через 

14 діб з дня  зборів, що не відбулися 
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РОЗДІЛ 3. ОГЛЯД ОКРЕМИХ ПИТАНЬ, 

ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ ОСББ 

3.1 Чи необхідно нотаріально посвідчувати підписи всіх 

членів ОСББ на статуті? 

Установчі збори приймають рішення про створення 

об'єднання і затверджують його статут. Статут розробляється на 

основі типового статуту, який затверджено наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства 

від 27 серпня 2003 року № 141 «Про затвердження типового 

статуту об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку та 

Типового договору відносин власників житлових і не житлових 

приміщень та управителя». 

Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують 

створення об'єднання, здійснюються безоплатно у порядку, 

встановленому постановою Кабінету Міністрів України «Про 

реалізацію Закону України «Про об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» від 11 жовтня 2002 року № 1521, зі 

змінами. 

В частині щодо реєстрації об'єднання зазначеною вище 

постановою затверджено Порядок державної реєстрації 

об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, яким 

визначено, що державна реєстрація об'єднання проводиться 

органом місцевого самоврядування за місцем знаходження 

багатоквартирного будинку. Відповідно ж до Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого 

самоврядування повинні сприяти створенню об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

Уповноважена загальними зборами особа подає 

безпосередньо або надсилає рекомендованим листом 

реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну 

реєстрацію об'єднання (зразок наведено у додатку 1 до 

Порядку); протокол установчих зборів; два примірники 

оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з 

вимогами законодавства; список членів об'єднання, складений 

згідно з додатком 2 до Порядку. 
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Відповідно до закону про ОСББ оформлення і реєстрація 

всіх документів, що засвідчують створення об'єднання 

здійснюється безоплатно. Статут об'єднання затверджується 

загальними зборами об'єднання. Статут розробляється на основі 

Типового статуту. Його використання як основи передбачає 

внесення до нього певних змін, які не повинні суперечити 

законодавству. Необхідності підписання статуту всіма членами 

об'єднання та нотаріального посвідчення підписів учасників 

установчих зборів, якими підтверджується рішення про 

затвердження статуту, законом про ОСББ не передбачено. 

У зв'язку з набранням чинності з 1 липня 2004 року 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» виникла проблема співвідношення 

його норм (зокрема, щодо необхідності та нотаріального 

посвідчення підписів усіх членів ОСББ на статуті) з нормами 

Закону України «Про об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». Тому вимога Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» щодо підписання статуту всіма членами 

об'єднання та нотаріального посвідчення їх підписів не 

розповсюджується на об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку через те, що питання їх створення і 

реєстрації врегульовані окремим спеціальним законом. 

Держпідприємництво у своєму листі від 11.04.2006 р. № 

2797 «Про державну реєстрацію об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків» також висловило позицію, що 

затверджений установчими зборами статут ОСББ не 

повинен містити відомостей про його членів, та може бути 

підписаний головою цих зборів, а його підпис, відповідно до 

вимог законодавства, повинен бути посвідчений 

нотаріально. 
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3.2.Хто реєструє ОСББ? 

Одночасно з Законом України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» та Порядком 

державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку (затв. Постановою КМУ від 11 жовтня 2002 року № 

1521), відносини, які виникають у сфері державної реєстрації 

ОСББ, регулює Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі - закон 

про реєстрацію), який набрав чинності з 1 липня 2004 року. Дія 

закону про реєстрацію, відповідно до частини першої статті 3, 

поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб 

незалежно від організаційно-правової форми, форми власності 

та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців. 

Частиною другою статті 3 визначено, що законом можуть 

бути встановлені особливості державної реєстрації. Частиною 

третьою цієї ж статті встановлено, що юридичні особи для яких 

законом встановлені особливості державної реєстрації, 

набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх 

державної реєстрації у порядку, встановленому законом про 

реєстрацію. 

Вимога статті 8 закону про реєстрацію щодо підписання 

статуту всіма членами об'єднання та нотаріального посвідчення 

їх підписів не розповсюджується на об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку тому, що питання створення і 

реєстрації об'єднання врегульовані окремим спеціальним 

законом. 

Крім того, згідно із статтею 16 цього ж закону про 

реєстрацію, з метою забезпечення органів державної влади, а 

також учасників цивільного обороту достовірною інформацією 

про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців створено 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців (далі - Єдиний державний реєстр). Включення 

відомостей до Єдиного державного реєстру проводиться без 

оплати. 

З огляду на зазначене вище Держпідприємництво своїм 

листом від 11.04.2006 р. № 2797 «Про державну реєстрацію 
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об'єднань співвласників багатоквартирних будинків» 

рекомендує органу місцевого самоврядування обрати один з 

двох наступних варіантів реєстрації об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку. 
У разі встановлення виконавчими органами порядку 

державної реєстрації об'єднань у відповідності із вимогами 

закону про ОСББ, державну реєстрацію новоутвореного 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку проводити 

згідно із таким порядком з наступним включенням відомостей 

про це об'єднання до Єдиного державного реєстру на підставі 

відомостей з реєстраційної картки - форма N 6 та видачею 

свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Датою 

реєстрації об‘єднання , яка проставляється у свідоцтві про 

державну реєстрацію юридичної особи єдиного зразка, є дата її 

реєстрації відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію 

об'єднання, видану виконавчим органом. 

У разі, якщо виконавчим органом прийнято рішення 

проводити державну реєстрацію об'єднання відповідно до вимог 

закону про реєстрацію, необхідно при оформленні документів 

для реєстрації об'єднання дотримуватись окремих вимог закону 

про ОСББ, які не суперечать закону про реєстрацію, а державну 

реєстрацію юридичної особи - об’єднання проводити шляхом 

внесення відомостей з реєстраційної картки - форма N 1, але без 

оплати, відповідно до вимог закону про ОСББ. 

Вище зазначеним листом Держкомпідприємництво також 

вважає, що затверджений установчими зборами статут 

об'єднання не повинен містити відомостей про його членів, та 

може бути підписаний головою цих зборів, а його підпис, 

відповідно до вимог законодавства, повинен бути посвідчений 

нотаріально. 

До нотаріального засвідчення установчих документів (аби 

не витрачати зайві кошти) слід зарезервувати найменування 

ОСББ у державного реєстратора. 
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3.3 Чи можна створювати ОСББ на декількох 

будинках? 

Чинне законодавство, що регулює питання створення і 

діяльності ОСББ, завжди вживає термін «об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». Тобто, оскільки 

слово «будинок» завжди вживається в однині, робиться 

формальний висновок про те, що ОСББ може об'єднати лише 

співвласників одного багатоквартирного будинку. 

Втім, насправді законодавство не містить жодної прямої 

вказівки на неможливість створення ОСББ, яке б об'єднало 

співвласників двох чи більше багатоквартирних будинків. 

Визначення ОСББ («юридична особа, створена власниками для 

сприяння використанню їхнього власного майна та управління, 

утримання і використання неподільного та загального майна»), 

дане у статті 1 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», також не дає жодних підстав 

говорити про неможливість створення одного ОСББ на кількох 

будинках. 

Більш того, частина третя статті 4 зазначеного Закону 

говорить про те, що ―в одному житловому комплексі може 

бути створене тільки одне об‘єднання». Тобто, законодавець 

стоїть на тій позиції, що в одному житловому комплексі не 

може бути більше одного ОСББ, і в той же час не встановлює 

жодної заборони на створення одного ОСББ на кількох 

будинках. Поняття «житловий комплекс» визначено статтею 1 

зазначеного Закону. Відповідно до неї, житловий комплекс – це 

«єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною 

ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим 

багатоквартирним будинком або його частиною разом із 

спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний 

майновий комплекс». 

Якщо спиратися на наведене визначення, то до складу 

єдиного житлового комплексу можна віднести і два окремі 

будинки, якщо вони мають спільні земельну ділянку, споруди та 

інженерні мережі, що забезпечують функціонування обох 

будинків. Наприклад, два чи більше будинки мають спільну 
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котельню, дитячий майданчик, мережі, під'їзд для автомобілів 

тощо. В такій ситуації «відокремити» від одного з будинків 

котельню, мережі чи проїзд для автомобілів неможливо, 

оскільки кожен із будинків є «цілісним майновим комплексом» 

із відповідною ділянкою, спорудами і мережами. Можна 

сказати, що такі спільні для обох будинків мережі, споруди, 

майданчик тощо змушують і самі будинки розглядати як 

складові єдиного житлового комплексу. 

Відтак, якщо два будинки входять до єдиного житлового 

комплексу, то в силу частини третьої статті 4 Закону України 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

можна створити лише одне ОСББ, яке повинне об’єднати 

власників приміщень в обох будинках. 

Непрямим підтвердженням тому, що членами одного 

ОСББ можуть бути власники квартир у різних будинках, є і 

положення статті 7 вищезазначеного Закону, яке вимагає в 

статуті об'єднання визначати, зокрема, підстави та порядок 

злиття об’єднання. Отже, якщо закон допускає можливість 

злиття двох ОСББ, вже існуючих у двох будинках, то логічним є 

визнати, що ОСББ може об'єднувати мешканців більше ніж 

одного будинку. Крім того, стаття 5 Закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

передбачає можливість реорганізації житлово-будівельних 

кооперативів в ОСББ. А зазначені кооперативи можуть 

об'єднувати (і на практиці часто об'єднують) мешканців кількох 

будинків. Тож якщо дотримуватися тієї думки, що ОСББ може 

створюватися лише на одному будинку, то слід би було визнати, 

що при реорганізації кооперативу в ОСББ слід його штучно 

розділити, створивши замість одного ЖБК два або більше 

ОСББ. Але такий підхід суперечив би правилам зазначеної 

статті 5, яка передбачає, що з моменту прийняття загальними 

зборами ЖБК рішення про реорганізацію в ОСББ такі збори 

вважаються установчим зборами об'єднання. А при згаданому 

підході вийшло б, що єдині загальні збори ЖБК раптом 

«перетворилися» на, скажімо, двоє установчих зборів двох 

ОСББ. 
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Отже, законодавство України дозволяє створення ОСББ, в 

якому об'єдналися б співвласники двох і більше 

багатоквартирних будинків. 

3.4 Як будуються відносини між ОСББ та ЖЕПом? 

Створення ОСББ не означає "автоматичного" припинення 

житлово-експлуатаційною організацією надання послуг з 

утримання будинку. 

Загальні збори членів об'єднання можуть прийняти 

рішення про укладення договору на обслуговування будинку та 

прибудинкової території з будь-яким підприємством, що готове 

надавати такі послуги (це може бути і ЖЕК, що обслуговував 

будинок до створення ОСББ). Також загальними зборами може 

прийматися рішення про утримання будинку власними силами, і 

в такому випадку правління прийме на роботу необхідних 

спеціалістів та керуватиме їх роботою. 

Слід підкреслити, що створене ОСББ не відповідає за 

борги мешканців будинку, що залишились в них перед 

житловою організацією. 

3.5 Чи буде об’єднання контролювати продаж або здачу 

в оренду квартир? 

Власник житлового або нежитлового приміщення в 

будинку, де створено об'єднання, має виключне право здавати в 

оренду своє нерухоме майно без будь-якого узгодження як з 

іншими членами об'єднання, так і з управляючими органами 

ОСББ. Єдиний обов‘язок власника – дотримуватися Статуту і 

виконувати всі вимоги і правила користування приміщеннями 

житлових будинків, що визначені законодавством України. 

Покупець або орендар повинні бути попереджені про те, що це 

приміщення є складовою частиною будинку, в якому створено 

ОСББ, та ознайомлені з його Статутом. 
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3.6 Яким чином у будинку, де створено ОСББ, буде 

визначатися розмір плати за житлово-комунальні послуги? 

Тарифи на житлово-комунальні послуги, встановлені 

(погоджені) органами місцевого самоврядування, не змінюються 

зі створенням у будинку ОСББ. Тобто, плату за послуги з 

централізованого водопостачання і водовідведення, 

централізованого опалення тощо мешканці будинку, де створено 

ОСББ, сплачують так само, як і до створення об'єднання. 

У той же час, через механізм ОСББ співвласники мають 

можливість встановити будинкові прилади обліку, провести 

енергозберігаючі заходи – і таким чином заощадити на платі за 

житлово-комунальні послуги. 

Якщо ОСББ приймає на себе відповідальність за 

утримання будинку і прибудинкової території, розмір внесків 

(платежів) співвласників на такі цілі визначається загальними 

зборами ОСББ. 

3.7 Чи впливає створення ОСББ на можливість 

отримання громадянами пільг та субсидій? 

Для всіх громадян, незалежно від того, чи приватизована 

квартира, чи ні, чи створене в будинку ОСББ, чи ні, зберігається 

встановлений законодавством порядок надання пільг на 

житлово-комунальні послуги та житлових субсидій. 
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ЧАСТИНА ІІ. «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОСББ» 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ЗІ 

СПІВВЛАСНИКАМИ 

1.1. Облік співвласників багатоквартирного будинку та 

членів ОСББ 

Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України 

власникам квартири у двох або багатоквартирному житловому 

будинку належать на праві спільної сумісної власності 

приміщення загального користування, опорні конструкції 

будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше 

обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує 

більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені 

для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також 

власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому 

будинку. 

Створення ОСББ не змінює відносин власності у 

багатоквартирному будинку. Відповідно до статті 19 Закону 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» так зване «неподільне» та «загальне» майно є 

спільною власністю власників квартир і нежилих приміщень у 

багатоквартирному будинку. 

У той же час, Закон України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» не передбачає 

обов’язковості членства в ОСББ. Стаття 9, зокрема, прямо 

передбачає можливість для власників приміщень у 

багатоквартирному будинку не бути членами об’єднання. 

В низці інших положень зазначеного закону проводиться 

розмежування прав і обов’язків всіх співвласників, незалежно 

від членства в ОСББ, та прав і обов’язків тих співвласників, які є 

членами ОСББ. Принциповою відмінністю в обсязі прав 

співвласників-членів ОСББ та співвласників, які не є членами 

об’єднання, є право брати участь у голосуванні на загальних 

зборах, яким наділені перші і якого позбавлені останні. Однак 

закон не позбавляє «співвласників-нечленів» права бути 
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присутніми на загальних зборах, як і не звільняє їх від обов’язку 

коритися рішенням, прийнятим на таких зборах. 

Слід звернути увагу, що власниками квартир і нежилих 

приміщень можуть бути не лише фізичні або юридичні особи, 

але й держава і територіальні громади. І саме вони, а не наймачі 

чи орендарі відповідних приміщень несуть перед об’єднанням 

певні обов’язки та мають права як співвласники. Тому й 

обліковувати як співвласника в такому разі необхідно саме 

державу чи територіальну громаду. 

З огляду на сказане, в ОСББ виникає необхідність 

забезпечити належний облік співвласників та членів ОСББ, 

враховуючи, що ці дві категорії за чинним законодавством 

не є тотожними. Додатково до цього ОСББ, яке самостійно 

утримує будинок та прибудинкову територію або виступає 

колективним замовником (абонентом) комунальних послуг і 

отримує від співвласників відповідні внески та платежі, 

потребує обліку осіб, що проживають у будинку, для 

правильного визначення розміру внесків і платежів. 

Ні закон «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», ні інші нормативно-правові акти 

не визначають порядку ведення ОСББ обліку співвласників 

багатоквартирного будинку загалом та членів ОСББ зокрема. 

На практиці виходять із того, що об’єднанню необхідно 

мати: 

а) щодо всіх співвласників – підтвердження того, що 

особа є власником квартири чи нежилого приміщення в 

багатоквартирному будинку, 

б) щодо членів ОСББ – додатково документи, що 

підтверджують вступ особи в об’єднання. 

Підтвердженням того, що особа є власником квартири чи 

нежилого приміщення в багатоквартирному будинку, є 

відповідні правовстановлюючі документи. 

Підтвердженням того, що особа є членом ОСББ, є: 

або прізвище і підпис цієї особи в протоколі установчих 

зборів та/або списку членів ОСББ при створенні об’єднання, 

або заява особи про вступ в ОСББ та відповідне рішення 



77 | С т о р і н к а  

об’єднання про прийняття в члени. 

З урахуванням сказаного, а також практичного досвіду 

працюючих в Україні ОСББ, слід рекомендувати вести папку, 

в якій для кожної квартири чи нежилого приміщення 

виділити файл, і вкладати в нього копії 

правовстановлюючих документів та, якщо співвласник є 

членом ОСББ, копії документів, що підтверджують 

членство. 

Однак членство в ОСББ може як набуватися, так і 

втрачатися з різних визначених законодавством підстав. У 

зв’язку з цим сама лише наявність заяви на вступ в об’єднання 

не є стовідсотково достовірним доказом членства. Тому для 

більш коректного обліку членів ОСББ рекомендуємо 

додатково вести журнал обліку членів ОСББ, в якому 

передбачити такі графи: 

–   прізвище, ім’я, по батькові / найменування члена ОСББ, 

–   № квартири / нежилого приміщення, 

–   дата й підстава набуття членства, 

–   дата й підстава припинення членства, 

–   підпис посадової особи об’єднання, 

–   підпис члена об’єднання, 

–   примітки. 

Доцільно рішенням правління затвердити форму журналу 

та порядок його ведення, а також визначити особу, 

відповідальну за його ведення. Приклад ведення такого журналу 

наведено в Додатку 1. 

Якщо в ОСББ вважає за необхідне, аналогічні журнали 

можна вести також для обліку проживаючих (зареєстрованих) у 

багатоквартирному будинку. 

1.2. Юридичне оформлення відносин ОСББ з його 

членами 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» членами об’єднання 

можуть бути лише власники квартир чи нежилих приміщень у 

будинку. Членство в об’єднанні є добровільним і може 
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набуватися одночасно зі створенням ОСББ або на підставі заяви 

в будь-який час. Ні законодавство, ні Типовий статут об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку не визначають 

органу, уповноваженого приймати в об’єднання нових членів на 

підставі заяв. Тому, якщо у статуті конкретного ОСББ це 

питання також не вирішене, рекомендуємо на загальних зборах 

прийняти рішення про те, хто уповноважений приймати рішення 

про прийняття нових членів. В більшості випадків доцільно 

доручити цю функцію правлінню. 

Враховуючи сказане вище, для ОСББ підтвердженням 

членства особи в об’єднанні є такі документи: 

• протокол установчих зборів та список членів при 

створенні (для тих, хто набув членства при створенні ОСББ), 

• заява (для тих, хто набув членства на підставі заяви), 

• копія правовстановлюючого документу на квартиру / 

нежиле приміщення, 

• журнал обліку членів (законодавчо не передбачено, але 

доцільно). В Додатку 2 наведено зразки заяв про вступ в члени 

ОСББ. 

Документами, на які член ОСББ може послатися як на 

доказ свого членства, є такі: 

• протокол установчих зборів та список членів при 

створенні (для тих, хто набув членства при створенні ОСББ), 

• заява та копія рішення органу управління ОСББ про 

прийняття в члени (для тих, хто набув членства на підставі 

заяви), 

• журнал обліку членів (законодавчо не передбачено, але 

доцільно), 

• свідоцтво члена ОСББ / членський квиток (законодавчо 

не передбачено, але доцільно). 

Останнім часом стає актуальною проблема підтвердження 

особою свого членства в ОСББ в разі виникнення спору між нею 

та органами об’єднання. Річ у тім, що, як правило, члени ОСББ 

не мають на руках жодних документів, які б підтверджували їх 

членство в об’єднанні. І в разі втрати, псування, приховування 

відповідних документів, що зберігаються в правлінні ОСББ, 
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співвласнику досить складно довести своє членство. Тому з 

метою захисту прав членів ОСББ від протиправних посягань 

рекомендуємо не лише вести журнал обліку членів, як про це 

йшлося вище, але й видавати відповідні свідоцтва / членські 

квитки. Зразок такого свідоцтва наведено в Додатку 3. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» «основна діяльність 

об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав власників приміщень на володіння та 

користування спільним майном членів об’єднання, належне 

утримання будинку та прибудинкової території, сприяння 

членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та 

інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та 

виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю 

об’єднання». 

Іноді це положення неправильно інтерпретують таким 

чином, що ОСББ начебто «надає послуги» своїм членам, і тому, 

мовляв, відносини між ним та членами мають оформлюватися та 

регулюватися договором. Насправді це не так. Взаємні права та 

обов’язки ОСББ і його членів визначаються Цивільним 

кодексом України, Законом України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», статутом 

об’єднання та рішеннями загальних зборів ОСББ. Тому 

укладання договорів між ОСББ і його членами законом не 

вимагається, а на практиці є не лише недоцільним, але й 

небезпечним, як про це буде сказано нижче в розділі 

«Організація відносин з виробниками і виконавцями житлово-

комунальних послуг». 

Але, звісно, всі аспекти відносин членів ОСББ як одне з 

одним, так і зі статутними органами об’єднання повинні знайти 

своє належне регулювання. Законодавство та статут ОСББ, 

складений на основі типового, регулюють лише найважливіші 

питання функціонування об’єднання. Тому низка інших питань 

повинна бути врегульована рішеннями загальних зборів ОСББ, 

зокрема про: 

• порядок управління багатоквартирним будинком, 
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• визначення виконавців житлово-комунальних послуг у 

будинку, 

• розміри і порядок внесення внесків та платежів 

співвласниками, 

• порядок проведення письмових опитувань 

співвласників. Рішеннями загальних зборів можуть 

затверджуватися відповідні положення та 

порядки. В них слід деталізувати зміст взаємних прав і 

обов’язків співвласників та об’єднання. 

1.3. Юридичне оформлення відносин з «не-членами» 

ОСББ 

Відповідно до Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» співвласник 

самостійно вирішує, чи вступати йому в об’єднання. Це, 

щоправда, не звільняє його від обов’язків співвласника 

спільного майна – зокрема, він зобов’язаний сплачувати 

встановлені загальними зборами ОСББ внески та платежі, а 

також виконувати інші рішення органів ОСББ, прийняті в межах 

їхньої компетенції. У той же час, не будучи членом ОСББ, 

співвласник не має можливості брати участь в загальних зборах 

та голосувати, чим обмежує свої можливості впливати на зміст 

рішень, що приймаються. 

Звісно, співвласник, що не є членом ОСББ, не є абсолютно 

безправним в об’єднанні – йому все одно належать певні права, 

що випливають з належної йому частки в праві власності на 

спільне майно в багатоквартирному будинку. Зокрема, він 

вправі бути присутнім на загальних зборах (хоч і без права 

голосу), оскільки на них вирішуються питання, що стосуються і 

його власності теж. Такий власник має право бути 

ознайомленим із прийнятими об’єднанням рішеннями і навіть 

оскаржувати їх, якщо вважає такі рішення неправомірними. 

Виходячи з того, що ОСББ та співвласник - «не-член» 

мають певні взаємні права і обов’язки, для обох важливим є 

питання підтвердження статусу особи як співвласника. 

Для ОСББ можливими документами, що підтверджують 
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статус особи як співвласника, є: 

• копія правовстановлюючого документу на квартиру / 

нежитлове приміщення, 

• угода про співпрацю та дії в спільних інтересах, 

• інформаційна довідка з Реєстру прав власності на 

нерухоме майно (отримання можливе в судовому порядку). 

Для співвласника можливими документами, що 

підтверджують такий його статус, є: 

• копія правовстановлюючого документу на квартиру / 

нежитлове приміщення, 

• угода про співпрацю та дії в спільних інтересах. 

Взаємні права та обов’язки ОСББ і співвласника - «не-

члена» визначаються 

Цивільним кодексом України, Законом України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та 

угодою про співпрацю та дії в спільних інтересах, 

передбаченою статтею 9 зазначеного Закону. Закон не містить 

вимог до змісту такої угоди, а лише зазначає, що вона може 

укладатися між ОСББ та співвласником, що не є його членом. 

Ми рекомендуємо ОСББ використовувати таку можливість і 

укладати згадану угоду зі співвласниками, які в силу різних 

причин не бажають чи не можуть (як-то держава і територіальні 

громади, які формально позбавлені можливості вступу в ОСББ) 

стати членами об’єднання. 

Наголосимо, що це особливий вид угоди, прямо 

передбачений законом. Така угода не є договором про надання 

житлово-комунальних послуг чи будь-яким іншим подібним 

договором. Тому важливо при укладенні угоди чітко 

дотримуватися її назви, даної статтею 9 Закону України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». 

1.4. Проведення загальних зборів ОСББ 

Для скликання і проведення загальних зборів ОСББ 

Законом України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» встановлено відповідну процедуру. 

Її дотримання є запорукою того, що прийняте рішення не буде з 
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формальних підстав визнане не чинним. 

Перед скликанням загальних зборів доцільно провести 

роботу із упорядкування списку членів об’єднання (чи 

складання його — якщо раніше ОСББ такого реєстру не вело) 

відповідно до рекомендацій, наведених у попередніх главах. 

Практика показала, що багато ОСББ вважають своїми членами 

всіх співвласників багатоквартирного будинку, хоча 

необхідного документального підтвердження цьому не мають. 

Тому до скликання загальних зборів правлінню варто звернути-

ся до співвласників із пропозицією надати (хто не надав) 

відповідні заяви та правопідтверджуючі документи, і таким 

чином належно оформити членство співвласників в ОСББ. 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» скликання та 

організація проведення загальних зборів членів ОСББ належить 

до компетенції правління об’єднання. Тому для скликання 

загальних зборів необхідно провести відповідне засідання 

правління, на якому прийняти рішення як про власне скликання 

загальних зборів, так і про їхній порядок денний, а також дату, 

час і місце проведення. Рішення правління слід обов’язково 

зафіксувати в протоколі. Найкраще, якщо він буде викладений 

на окремому листку. Однак якщо в ОСББ вже склалася практика 

ведення протоколів засідань правління в окремому зошиті, це 

теж є припустимим. 

Рішення правління про скликання загальних зборів 

повинне бути повідомлене членам ОСББ. Відповідно до п.5.2. 

Типового статуту, затвердженого Наказом 

Держжитлокомунгоспу України №141 від 27.08.2003 р., 

повідомлення про проведення загальних зборів надсилається в 

письмовій формі і вручається кожному члену об’єднання під 

розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим 

листом). Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 днів 

до дати проведення загальних зборів. У повідомленні про 

проведення загальних зборів зазначається порядок денний, дата 

та місце їх проведення. 

Звертаємо увагу, що про скликання загальних зборів слід 
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інформувати всіх співвласників – незалежно від того, чи є вони 

членами ОСББ. В іншому разі завжди існує ризик, що за заявою 

співвласника, не попередженого про скликання загальних 

зборів, суд визнає прийняті на таких зборах рішення не 

чинними. 

Окрім суто формальних вимог законодавства не слід 

забувати, що сповіщення про скликання зборів – це нагода 

підготувати співвласників до обговорення питань, що 

виноситимуться на розгляд зборів. Практика показала, що 

далеко не всі співвласники, що приходять на загальні збори, 

володіють необхідною інформацією для прийняття рішень, і 

мало хто готовий приймати рішення «з голосу», вперше 

почувши певні пропозиції на самих зборах. Тому в оголошенні 

слід навести як інформацію про дату, час і місце скликання 

зборів, так і коротку інформацію про суть питань і пропозицій, 

які розглядатимуться. А різноманітні інформаційні та довідкові 

матеріали слід розповсюдити серед співвласників як додаток до 

оголошення про скликання загальних зборів. 

Рекомендуємо додатково до повідомлення, зробленого 

відповідно до вимог п.5.2 Типового статуту, зразу по прийнятті 

правлінням рішення про скликання загальних зборів розмістити 

роздруковані крупним шрифтом оголошення на дошках 

оголошень, біля входу в під’їзд (ззовні і всередині – щоб 

оголошення добре бачили і ті, хто входить в будинок, і ті, хто 

виходить з нього), біля ліфтів. Через деякий час (за 7-4 днів до 

зборів) оголошення аналогічного змісту, але на менших 

аркушах, рекомендуємо роздати особисто чи вкинути до 

поштових скриньок всіх мешканців будинку. Це слугуватиме 

додатковим нагадуванням. 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» збори є 

правомочними, якщо на них присутні більше половини членів 

об’єднання (звертаємо увагу – в даному разі прив’язки до площі 

квартир чи кількості голосів немає, мова йде саме про кількість 

осіб). Відповідно до п.5.3 Типового статуту рішення вважається 

прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш як 2/3 голосів 
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присутніх на зборах членів об’єднання. З деяких найважливіших 

питань відповідно до п.5.5 Типового статуту вимагається 

більшість у ¾ голосів. Звернемо увагу, що тут вже мова йде про 

поняття «голосу» – тобто, якщо статут конкретного об’єднання 

передбачає рівність голосів членів ОСББ незалежно від площі 

приміщень, власником яких він є, то кожен має один голос, а 

якщо статут передбачає, що кількість голосів залежить від площі 

квартир, кожен має відповідну пропорційну кількість голосів. 

Зауважимо, що закон не встановлює, яким чином 

визначається кількість голосів кожного співвласника на 

загальних зборах ОСББ, а тому в цьому питанні слід керуватися 

статутом об’єднання. Щоправда, стаття 6 Закону «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

передбачає, що кожний власник на установчих зборах має один 

голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, 

що перебувають у його власності. Тож новостворюваним 

об’єднанням та об’єднанням, статути яких не врегулювали 

питання визначення кількості голосів, слід рекомендувати також 

керуватися цим принципом: «один співвласник — один голос». 

Дуже важливо на початку роботи зборів обрати лічильну 

комісію та доручити їй забезпечити фіксацію в листках 

голосування (приклади наводилися у попередньому розділі – 

«Створення ОСББ») результатів голосування як членів, що 

безпосередньо присутні на зборах, так і тих, хто на зборах 

особисто присутній не був. Це дасть формальну підставу і право 

членам лічильної комісії звернутися до мешканців, що не 

відвідали збори, і отримати їхню відповідь на питання, що 

виносились на голосування. Таким чином можна залучити до 

прийняття відповідальних рішень більше число членів ОСББ. 

Річ у тім, що законодавство передбачає можливість 

прийняття рішень членами ОСББ як на загальних зборах, де 

вони (їхні представники) присутні особисто, так і шляхом 

письмового опитування. Однак окрім такого загального дозволу 

законодавство більше нічого не містить – ні процедури 

проведення опитування, ні вимог до оформлення його 

результатів. Статути ОСББ також залишають це питання поза 
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увагою (принаймні, авторам цього Посібника не доводилося 

бачити жодного, де б процедура письмового опитування була 

регламентована). Можна врегулювати питання і затвердивши 

відповідні процедури окремим рішенням загальних зборів. 

Однак практика показала, що ані вносити зміни до чинного 

статуту, ані приймати окреме рішення про порядок проведення 

опитування ОСББ найчастіше просто не мають часу і бажання. 

Практика показала, що доцільно певним чином поєднати 

проведення загальних зборів із письмовим опитуванням. Річ у 

тім, що завжди будуть мешканці, невдоволенні прийнятим 

рішенням. І вони можуть постфактум переконувати інших 

відмовитися від прийнятого рішення. Якщо припустити, що в 

якийсь момент значна частина мешканців просто відмовиться 

від раніше взятих зобов’язань, довести дійсні результати 

голосування без документального підтвердження буде дуже 

важко. Саме тому ми рекомендуємо використовувати так звані 

«листки голосування» для фіксації результатів голосування кож-

ним членом ОСББ. 

Сам такий листок складається із «шапки» із зазначенням 

найменування ОСББ, дати зборів, питань і резолюцій, що 

ставитимуться на голосування, і списку квартир з місцем для 

зазначення прізвища, результату волевиявлення і особистого 

підпису. Оптимальне оформлення такого листка – перший 

аркуш з «шапкою» і початком списку квартир та кілька 

наступних аркушів з продовженням списку. Всі аркуші слід 

прошнурувати, пронумерувати й на звороті останнього аркуша 

скріпити печаткою ОСББ та підписами членів лічильної комісії. 

Після обговорення і голосування з питань порядку денного 

лічильній комісії слід запропонувати присутнім на зборах 

членам відобразити та засвідчити підписом результати свого 

волевиявлення в листку голосування. Після цього комісії 

доручають протягом двох — трьох днів надати листок 

голосування членам ОСББ, які на зборах присутні не були. Ми 

рекомендуємо в листок голосування включати лише 

найважливіші питання, що розглядатимуться на зборах. Інші 

питання (насамперед, технічні та процедурні), звісно, повинні 



86 | С т о р і н к а  

бути відображені в протоколі загальних зборів, але в листку 

голосування вони будуть недоречними. 

По завершенні роботи лічильної комісії за даними листка 

голосування підбиваються підсумки і визначаються результати 

голосування. Ці результати відображаються в протоколі 

загальних зборів, який підписується головою і секретарем зборів 

та членами лічильної комісії і скріплюється печаткою 

об’єднання. З найважливіших питань ми рекомендуємо 

підписувати кілька оригіналів протоколу – принаймні три – один 

з яких разом з листком голосування завжди зберігати під 

ключем в надійному місці, а інші використовувати в роботі. 

Крім схоронності «основного» оригіналу протоколу, 

виготовлення кількох примірників оригіналу дозволить і дещо 

заощадити – об’єднанню не доведеться нотаріально 

посвідчувати копії протоколів, якщо воно матиме достатню 

кількість примірників оригіналу. Доцільно також відразу зняти 

копії з листка голосування, щоб на майбутнє працювати з ними, 

а оригінал діставати лише при крайній потребі. 

Якщо протокол викладено на більш ніж одному аркуші, то, 

як і в випадку з листком голосування, аркуші слід 

пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою об’єднання. 

1.5. Юридичне оформлення запровадження та 

приймання внесків і платежів 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» до виключної 

компетенції загальних зборів належить «визначення розмірів 

внесків та платежів членами об’єднання». 

Стаття 17 зазначеного Закону передбачає право об’єднання 

«вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх 

встановлених цим Законом та статутом об’єднання платежів, 

зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до 

резервного і ремонтного фондів». 

Із наведених положень випливає, що: 

• по-перше, перелік всіх можливих внесків та платежів 

співвласників (а особливо тих, що не названі прямо в Законі 
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України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку») слід визначити в статуті об’єднання, якщо статут 

конкретного об'єднання не містить такого переліку, то до 

внесення в статут відповідних доповнень слід керуватися 

нормами Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». Передбачений ним перелік внесків 

та платежів (зокрема, формулювання «видатки на утримання і 

ремонт» спільного майна) дає можливість запроваджувати і 

стягувати всі внески та платежі, потреба в яких виникає у 

середньостатистичного ОСББ в Україні 

• по-друге, розмір внесків та платежів мають право 

визначати лише загальні збори об’єднання, 

• по-третє, сплачувати зазначені внески та платежі 

зобов’язані всі співвласники (незалежно від членства в ОСББ). 

Закон України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» не проводить чіткої межі між 

поняттями «внески» та «платежі». Іноді (значно рідше, ніж два 

попередні) він навіть використовує термін «збори». Аналіз норм 

зазначеного закону дає підстави вважати, що зазначені терміни 

використовуються у ньому як синонімічні. Однак ми 

рекомендуємо, для уникнення непорозумінь, розмежовувати 

поняття «внесків» та «платежів». 

«Платежами» ми рекомендуємо називати лише ті суми, що 

повинні сплачуватися співвласниками виконавцям житлово-

комунальних послуг або об’єднанню, яке виконує функції 

колективного замовника (абонента) і централізовано оплачує 

послуги зазначених виконавців. Всі інші суми, що сплачуються 

співвласниками об’єднанню, рекомендуємо називати 

«внесками». «Внесками» слід називати і т.зв. «відрахування» до 

резервного, ремонтного та інших спеціальних фондів. 

Зауважимо, що «Порядок створення спеціальних фондів 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 

жовтня 2002 р. № 1521, говорить саме про «внески». 

Від правильного оформлення запровадження внесків і 

платежів співвласників напряму залежить можливість їх 



88 | С т о р і н к а  

примусового стягнення в разі, якщо хтось зі співвласників 

відмовляється сплачувати внески і платежі добровільно. 

По-перше, слід пам’ятати, що визначення розміру внесків 

та платежів належить до виключної компетенції загальних 

зборів ОСББ, тож жоден інший орган не вправі запроваджувати 

чи встановлювати розмір внесків та платежів співвласників. Це 

також означає, що самі загальні збори повинні бути 

правомочними ухвалювати рішення – тобто, бути належним 

чином скликаними, мати кворум. Рішення ж загальних зборів 

має бути відображене в належним чином оформленому 

протоколі. 

По-друге, внески та платежі слід правильно називати та 

правильно визначати базу їх нарахування. Наприклад, внески на 

утримання і ремонт спільного майна, які сплачуються 

співвласниками об’єднанню, що самостійно забезпечує 

утримання і ремонт багатоквартирного будинку, слід називати 

саме так, а не, скажімо, «платою за послуги з утримання», як це 

іноді має місце. База нарахування внесків та платежів повинна 

відповідати їх призначенню та законодавчо визначеним 

одиницям виміру: наприклад, розмір внеску співвласника на 

утримання і ремонт повинен обчислюватися залежно від площі 

приміщень, які перебувають у його власності (відомі випадки, 

коли деякі ОСББ неправомірно збирали такі внески «з 

квартири», незалежно від її площі). 

По-третє, необхідно належним чином розраховувати 

розмір внесків та платежів і мати відповідні підтвердні 

документи. Якщо співвласник відмовиться сплачувати певні 

внески та платежі, то в судовому порядку можна буде стягнути 

лише ті з них, розмір яких матиме відповідне обґрунтування. 

Наприклад, при визначенні розміру внесків на утримання і 

ремонт спільного майна необхідно спершу скласти перелік 

необхідних заходів, проведення яких планується у поточному 

році, визначити їх загальну вартість, і потім розподілити цю 

суму між співвласниками відповідно до площі приміщень, що їм 

належать. При цьому включати до розрахунку слід лише ті 

витрати, які є дійсно необхідними: наприклад, не слід включати 
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до складу витрат на утримання і ремонт витрати на консьєржну 

службу, охорону тощо. 

Також слід пам’ятати, що низка співвласників може мати 

право на пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги. Для 

того, щоб ОСББ могло отримувати відповідне відшкодування за 

пільги та субсидії, враховані при нарахуванні співвласниками 

внесків та платежів об’єднанню, такі внески і платежі повинні 

бути як мінімум аналогічними (за своєю назвою та складом 

включених витрат) до відповідних житлово-комунальних 

послуг, на які надаються пільги і субсидії. Зауважимо, що при 

цьому жодного погодження затверджених загальними зборами 

розмірів внесків та платежів законодавство не вимагає. 

Приймати внески та платежі від співвласників ОСББ може 

на свій банківський рахунок або в касу. Однак практика 

доводить, що саме перший варіант – приймання внесків та 

платежів на банківський рахунок – є достатньо прозорим для 

співвласників та безпечним для посадових осіб об’єднання. 

Натомість, приймання готівкових коштів у касу об’єднання не 

лише висуває додаткові вимоги до ведення бухгалтерського 

обліку в об’єднанні, але й провокує більшу кількість 

непорозумінь і конфліктів між співвласниками та посадовими 

особами ОСББ. 

1.6. Робота зі збору внесків і платежів 

Важливим завданням ОСББ є, зокрема, захист інтересів 

усіх співвласників від несумлінності одного з них. Внески і 

платежі, які надходять від співвласників, становлять фінансову 

основу діяльності об’єднання, і тому невиконання свого 

обов’язку зі сплати одним зі співвласників ставить під загрозу 

інтереси решти. 

Спори щодо визначення частки співвласника в 

обов’язкових витратах на утримання і ремонт неподільного та 

загального майна, в інших спільних витратах належить 

вирішувати в суді. Щоб уникнути судового розгляду, потрібно 

побудувати процес ухвалення рішень так, щоб він був 

зрозумілим для кожного співвласника. 
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Перш ніж затверджувати кошторис, його обов’язково 

належить обговорити зі співвласниками. Співвласникам 

потрібно надавати інформацію з цього та інших питань перед 

початком загальних зборів, під час їх проведення, а також по їх 

закінченні (повідомляти про ухвалене рішення). 

ОСББ не може планувати збиткову діяльність. Тож 

доцільно передбачити комплекс конкретних заходів, 

спрямованих на те, щоб поліпшити збирання внесків та 

платежів, а також спонукати самих співвласників до вчасної 

оплати витрат за утримання спільного майна та комунальні 

послуги. 

Співвласники можуть не сплачувати внески і платежі з 

різних причин: фінансових, соціальних, психологічних. Тому 

потрібно глибоко аналізувати такі причини і планувати вжиття 

адекватних заходів, щоб запобігти несплатам і ліквідувати 

заборгованість. 

 

Неплатників можна умовно поділити на чотири категорії: 

1) громадяни, які хочуть платити, але не можуть 

(законослухняні громадяни); 

2) громадяни, що можуть платити, але не хочуть; 

3) громадяни, котрі можуть і хочуть платити, але не 

платять вчасно; 

4) громадяни, які не можуть і не хочуть платити. 
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Основні заходи щодо роботи з кожною з названих груп 

неплатників наведено в таблиці: 

 
Умовні 

групи 

боржників 

Можливі причини 

несплат 

Заходи щодо ліквідації 

заборгованості 

Співвласники 

хочуть 

платити, але 

не можуть 

(законослухн

яні 

громадяни) 

 

Мешканці постійно 

мають низькі доходи 

(пенсіонери, 

працівники бюджетної 

сфери та ін.). 

Забезпечити надання житлових 

субсидій всім, хто має на це право. 

Запропонувати мешканцям 

альтернативні способи повернення 

заборгованості. 

Співвласники 

тимчасово взагалі не 

мають доходів 

(безробітні). 

 

Забезпечити надання житлових 

субсидій всім, хто має на це право. 

Поставити мешканців на облік у 

службі зайнятості. 

Запропонувати мешканцям 

альтернативні способи повернення 

заборгованості. 

Мешканці 

переживають тимчасові 

матеріальні труднощі, 

зокрема через затримку 

з виплатою заробітку, 

пенсій, допомоги. 

Організувати переведення боргу 

мешканця на його працедавця. 

Укласти з власником квартири угоду 

про продовження строку, протягом 

якого можна повернути 

заборгованість (реструктурувати 

борг). 

Загальна площа 

житлового приміщення 

перевищує норму 

площі житла, на яку 

надається 

субсидія/пільга 

Сприяти в заміні цього приміщення на 

житлове приміщення в межах 

встановленої норми. 
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Співвласники 

можуть 

платити, але 

не хочуть 

Мешканці не 

розуміють, чому й за 

що вони мусять 

платити, якщо квартира 

є їхньою власністю. 

Провадити інформаційно-

пояснювальну роботу щодо складу й 

призначення витрат, які включено у 

платежі. 

Співвласники 

вважають, що величина 

плати є зависокою. 

Інформувати про встановлені обсяг та 

якість виконаних робіт, про величину 

нарахувань та рівень оплати. 

Мешканці не 

задоволені якістю 

житлово-комунальних 

послуг. 

Інформувати про перевірку роботи 

обслуговуючих підприємств і про 

дотримання правил утримання та 

надання послуг, про можливість 

особистої участі в комісії з контролю 

за якістю житлово-комунальних 

послуг. 

Співвласники не 

знають про наслідки 

несплати й 

нагромадження 

заборгованості. 

Провадити інформаційно-

пояснювальну роботу щодо системи 

заходів, які застосовуються до 

боржника. 

Співвласники 

можуть і 

хочуть 

платити, але 

не платять 

вчасно 

Заборона стягнення 

пені або розмір 

встановленої пені не 

має для власника 

істотного значення. 

Індексувати заборгованість з огляду 

на офіційний індекс інфляції. 

Власник не знає про 

наслідки несплати й 

нагромадження 

заборгованості. 

Провадити інформаційно-

пояснювальну роботу щодо системи 

заходів, які застосовуються до 

боржника. 

Власник забув про 

платіж. 

Розсилати квитанції на внесків і 

платежів; нагадувати про те, що 

наближається чи минув строк сплати. 

Співвласники 

не можуть і 

не хочуть 

платити 

Постійно низький дохід 

і належність до 

соціально-

неблагополучної групи 

населення 

Провадити інформаційно-

пояснювальну роботу щодо програми 

житлових субсидій і системи заходів, 

які можуть бути застосовані до 

боржника. 

Послідовно застосовувати систему 

заходів до боржника. 
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Слід особливо підкреслити можливості самоорганізації 

співвласників у рамках ОСББ, в тому числі – й з питань роботи з 

неплатниками. Щоб мобілізувати людські ресурси і використати 

енергію співвласників у роботі зі збирання внесків та платежів, 

на загальних зборах можна обрати комісію і доручити цю 

роботу їй. Члени комісії мають не тільки зосереджувати увагу на 

роботі з неплатниками, а й інформувати співвласників про 

потребу в проведенні ремонту, про склад і призначення витрат, 

відшкодування яких має бути здійснене за їхній рахунок. 

Якщо описані вище заходи не дають бажаного результату, 

ОСББ обов'язково повинне звернутися до суду задля стягнення 

заборгованості, інакше під загрозою опиняться інтереси інших, 

сумлінних платників. Право на таке звернення в об'єднання 

виникає через 2 місяці після виникнення заборгованості (стаття 

13 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку»). Звернутися до суду ОСББ може 

протягом 3 років. Це слід зробити хоча б для того, щоб 

перервати перебіг строку позовної давності (згадані щойно 3 

роки). 

Докладніше про судову роботу йдеться у розділі 4 цієї 

частини. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН З 

ВИРОБНИКАМИ І ВИКОНАВЦЯМИ ЖКП 

2.1. Можливі варіанти побудови відносин ОСББ з 

виробниками і виконавцями ЖКП 

Відповідно до Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», ОСББ для 

виконання функції із забезпечення потреб співвласників в 

отриманні житлово-комунальних послуг може використовувати 

такі способи організації роботи: 

Спосіб 1. Прямі договори власників з постачальниками 

послуг:  

Власники жилих і нежилих приміщень можуть 

перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, 

організацій, які надають комунальні послуги, за відповідними 

тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому 

законом. ОСББ при цьому не є стороною в договорах із 

виробниками послуг. При наявності кількох потенційних 

виконавців однієї послуги, ОСББ визначає одного з них 

виконавцем відповідної послуги в будинку – саме з ним 

укладатимуть договори власники приміщень. 

Спосіб 2. Договори ОСББ з виробником послуг: 

ОСББ може виступати колективним замовником 

(абонентом) послуг. Кошти, що сплачуються власниками 

приміщень за надані їм комунальні послуги, можуть надходити 

на рахунок об’єднання для накопичення і наступного 

перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці 

послуги. Перерахування коштів підприємствам, організаціям, 

які надають послуги, здійснюється щомісячно у визначений 

день відповідно до договору між об’єднанням і цими 

підприємствами, організаціями. 

Спосіб 3. Договори укладає управитель: 

ОСББ відповідно до укладеного договору може залучити 

управителя. В такому разі договори про надання комунальних 

послуг укладаються власниками приміщень з управителем 

(можливий також варіант, коли такі договори укладаються ними 
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напряму з виробниками/виконавцями відповідних послуг), а 

управитель укладає необхідні договори з виробниками таких 

послуг. 

Вибір того чи іншого підходу визначається рішеннями 

співвласників багатоквартирного будинку та статутом ОСББ, 

який визначає функції, які покладаються на об’єднання. При 

цьому застосування окремих підходів не завжди є легким на 

практиці. 

Зокрема, на практиці підприємства житлово-комунального 

господарства досить часто визнають тільки ОСББ в якості 

єдиного замовника своїх послуг, за перечуючи застосування 

першого з описаних підходів, – права власників приміщень на 

укладення прямих договорів на відповідні послуги. Така позиція 

підприємств не відповідає законам України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» та «Про житлово-

комунальні послуги», суперечить відповідним підзаконним 

нормативно-правовим та ущемляє права громадян. Наприклад, 

водопостачальні підприємства в обґрунтування своєї позиції 

посилаються на положення ст.19 Закону України «Про питну 

воду та питне водопостачання», яка передбачає укладення 

договорів з ОСББ. Але це положення суперечить спеціальним 

положенням ст. 22 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» та Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», а також ст. 179 

Господарського кодексу України. 

Крім того, діюче законодавство не визначає ОСББ 

суб’єктом господарської діяльності. Чинне законодавство також 

не визначає його балансоутримувачем: ОСББ лише за рішенням 

співвласників може (має право (!), а не обов’язок) прийняти 

багатоквартирний будинок в управління та на «баланс». Слід 

зауважити, що «балансоутримання» є некоректним поняттям, 

оскільки прийняття будинку на «баланс» в цілому неможливо, 

адже будинок не є сам по собі об’єктом права власності, і ніхто 

із власників не передає на «баланс» свою власність – квартиру 

(сукупність квартир із спільним майном власне і складає 

будинок), і обліковується він у ОСББ на позабалансовому 
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рахунку. 

ОСББ, яке самостійно здійснює функції управителя чи 

балансоутримувача (ст.29 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», Лист Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 30.06.2009 р. № 12/20-8-

993 (додається), на підставі відповідного рішення зборів, може 

самостійно укладати договори з виробниками комунальних 

послуг і бути колективним замовником (абонентом) таких 

послуг. 

За цим підходом ОСББ, як сторона відповідного договору з 

виробником послуг, несе повну відповідальність за своєчасну 

сплату вартості фактично спожитих співвласниками 

комунальних послуг, за облік обсягу наданих послуг, технічний 

стан обладнання, яке забезпечує надання послуг, та інші 

обов’язки споживача відповідно до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» та підзаконних актів. 

Ґрунтовне узагальнююче роз’яснення щодо місця і ролі 

ОСББ у відносинах з виробниками та виконавцями житлово-

комунальних послуг надано Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України у листі №7/15-4687 від 26.04.2011 р. (додається). 

Розмежування самозабезпечення ОСББ та надання 

житлово-комунальних послуг 

Оскільки природа самозабезпечення ОСББ своїх потреб не 

завжди є зрозумілою для виконавців житлово-комунальних 

послуг, податківців та інших контролюючих органів, 

зупинимося на питанні їх відмежування від житлово-

комунальних послуг детальніше. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», житлово-комунальні послуги – це 

«результат господарської діяльності, спрямованої на 

забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і 

нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах 

будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, 

порядків і правил». 

Якщо послуга – це результат господарської діяльності, 
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необхідно визначити, що є господарською діяльністю. 

Нормативно-правовим актом, який визначає основні засади 

господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що 

виникають у процесі організації та здійснення господарської 

діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими 

суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері 

господарювання, є Господарський кодекс України (далі – ГКУ). 

Він визначає господарську діяльність як «діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована 

на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 

визначеність» (ст.3 ГКУ). 

Отже, послугою можна вважати лише результат діяльності 

у сфері суспільного виробництва. Однак не всяка діяльність 

належить до цієї сфери. Так, діяльність для задоволення власних 

потреб до сфери суспільного виробництва не належить. Саме 

тому ГКУ (ст.3) спеціально підкреслює, що «діяльність не 

господарюючих суб’єктів, спрямована на створення і 

підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх 

функціонування, що здійснюється за участі або без участі 

суб’єктів господарювання, є господарчим забезпеченням 

діяльності не господарюючих суб’єктів», а не господарською 

діяльністю. 

Відповідно до ст.4 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», об’єднання 

створюється з метою «забезпечення і захисту прав його членів 

та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та 

використання неподільного і загального майна, забезпечення 

своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, 

передбачених законодавством та статутними документами». 

При цьому закон встановив, що «основна діяльність 

об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав власників приміщень на володіння та 

користування спільним майном членів об’єднання, належне 

утримання будинку та прибудинкової території, сприяння 

членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших 
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послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання 

ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання». 

Як видно, закон не передбачив для ОСББ можливості 

надання житлово-комунальних послуг – це не відповідало б 

юридичній природі об’єднання і меті його створення. Більш 

того, він спеціально наголошує, що «об’єднання створюється як 

організація для здійснення функцій, визначених законом». 

Отже, мета ОСББ – не надання житлово-комунальних 

послуг, а спільна реалізація співвласниками багатоквартирного 

будинку їхніх прав та спільне утримання будинку. І діяльність 

ОСББ із утримання багатоквартирного будинку є, за 

визначенням Господарського кодексу України, господарчим 

забезпеченням діяльності не господарюючих суб’єктів, а 

конкретно у цьому випадку – ще й «самозабезпеченням» 

(власники об’єдналися для спільного вирішення задач власними 

силами). 

Таким чином, діяльність ОСББ не можна вважати 

послугою об’єднання його членам. Слід підкреслити, що ОСББ 

виконує свої функції на підставі закону і статуту. Якщо 

порівнювати ОСББ з житлово-експлуатаційним підприємствами, 

то природа їхніх відносин із мешканцями принципово різна: 

взаємні права і обов’язки ОСББ з мешканцями ґрунтуються на 

законі і статуті, а ЖЕП і мешканців – на договорі. Тобто, мають 

місце принципово різні правові підстави виникнення 

правовідносин. І саме тому, коли будинок утримується 

(забезпечується опалення, водопостачання тощо) стороннім 

суб’єктом (відповідним підприємством) на підставі договору, то 

мова йде дійсно про послугу, а коли ті самі дії виконуються 

ОСББ на підставі статуту, то мова йде про «самозабезпечення» – 

господарче забезпечення діяльності не господарюючих 

суб’єктів», яке не є господарською діяльністю. 

2.2. Порядок укладання договорів з виробниками і 

виконавцями житлово-комунальних послуг 

Відповідно до описаних вище способів організації 

відносин ОСББ та виробників і виконавців житлово-комунальні 
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послуги розглянемо порядок укладання відповідних договорів. 

Зміст договорів 

Розглянемо особливості установлення договірних відносин 

ОСББ з виробниками відповідних послуг за наступних типових 

обставин: 

1) Новостворене ОСББ укладає договори про 

надання відповідних житлово-комунальних послуг вперше. Тут 

можливі такі особливості: 

а) співвласники не мають прямих договорів із 

виконавцями; 

б) співвласники вже уклали прямі договори із 

виконавцями. 

2) Внесення змін до існуючого договору, або 

укладення його у новій редакції, розірвання. 

Розглянемо детально кожен із наведених вище варіантів. 

ОСББ, яке раніше не перебувало у правовідносинах з 

відповідним виробником житлово-комунальних послуг, і має 

намір укласти відповідні договори повинен дотримуватись 

наступного порядку: 

1) Якщо ОСББ ще не отримувало проект договору від 

відповідного виконавця/ виробника послуг, слід звернутись з 

офіційним запитом до органів місцевого самоврядування з 

вимогою про надання інформації про виконавців відповідних 

житлово-комунальних послуг на відповідній території (якщо 

вони Вам не відомі); 

2) Після отримання відомостей про виконавця відповідних 

послуг слід звернутися до нього з проханням про надання 

проекту договору про надання відповідних житлово-

комунальних послуг; 

3) Розглянути наданий проект договору, і в разі згоди – 

підписати його; в разі незгоди – скласти відповідний протокол 

розбіжностей і підписати договір з протоколом розбіжностей та 

направити його відповідному виробнику послуг у 20-ти денний 

термін; 

4) Виробник повинен після отримання проекту з 

протоколом розбіжностей згідно до ч.5 ст.181 Господарського 
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кодексу України розглянути протокол розбіжностей у 20-денний 

термін вжити заходів із врегулювання розбіжностей. В разі 

недосягнення згоди, за певних умов, ОСББ може звернутися до 

суду. 

При оцінці проекту договору та розробці протоколу 

розбіжностей ОСББ слід звернути увагу на відповідність 

проекту договору вимогам чинного законодавства. 

Договори про надання житлово-комунальних послуг 

повинні містити усі істотні умови, передбачені ст. 26 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги»: 

1) найменування сторін; 

2) предмет договору; 

3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, 

тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість 

послуг; 

4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні 

послуги; 

5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-

комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в 

повному обсязі, зниження їх якості; 

6) права та обов’язки сторін; 

7) порядок контролю та звіту сторін; 

8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості 

наданих послуг; 

9) визначення точок розподілу, в яких відбувається 

передача послуг від виконавця/виробника споживачу; 

10) порядок обслуговування мереж та розподіл 

повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту); 

11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на 

земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, 

зняття контрольних показників засобів обліку; 

12) порядок здійснення ремонту; 

13) відповідальність сторін та штрафні санкції за 

невиконання умов договору; 

14) порядок вирішення спорів; 

15) перелік форс-мажорних обставин; 
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16) строк дії договору; 

17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору; 

18) дата і місце укладення договору. 

Крім зазначених вище істотних умов договір може містити 

інші умови за згодою сторін. Правове значення «істотних умов» 

полягає у тому, що щодо цих мов сторони обов’язково повинні 

дійти згоди і викласти їх у договорі, в протилежному випадку, 

якщо хоча б одна з зазначених умов не буде погоджена – договір 

можна визнати недійсним у судовому порядку. 

На практиці з метою запобігання помилкам слід звернути 

особливу увагу на наступні окремі умови договору. 

Так при зазначенні найменування сторін, сторони повинні 

використовувати свої повні назви відповідно до свідоцтв про 

державну реєстрацію відповідних юридичних осіб. Необхідно 

звернути увагу, що виконавцем послуг може виступати 

територіальний відокремлений підрозділ юридичної особи 

(облгазу тощо) – місцева філія. Як відомо, філія не може бути 

стороною в договорі, оскільки не є юридичною особою. 

Відповідно, договір укладається з юридичною особою, але від її 

імені може діяти директор філії на підставі довіреності. 

При зазначенні у договорі підстав для укладення договору 

Головою правління від імені ОСББ, слід вказати відповідне 

рішення Загальних зборів членів ОСББ. 

Важливе значення має правильне відображення переліку і 

змісту житлово-комунальних послуг, що надаються. 

Слід закріпити у договорі положення про те, що сплата за 

комунальні послуги здійснюється за рахунок зібраних ОСББ 

коштів мешканців і за тарифами, встановленими для населення. 

Питання тарифів викликає відмінні підходи зі сторони 

виконавців послуг і ОСББ. 

Для правильного розуміння тарифів важливо не забувати, 

що ОСББ є лише колективним виразником потреб населення – 

колективним замовником послуг і не надає послуг з 

електропостачання, водопостачання, опалення тощо своїм 

членам, а виконує лише передбачені законом та статутом 

обов’язки. Відповідно, ОСББ не може бути споживачем, а його 
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члени по відношенню до нього суб – споживачами, скажімо, 

електричної енергії. 

Відповідно, відсутні підстави для застосування до ОСББ 

тарифів встановлених для промислових споживачів. Щодо 

правильності застосування до ОСББ тарифів для населення є 

відповідний Лист Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України № 8/7-274 від 14.01.2009 року (додається), 

де Міністерство з питань житлово-комунального господарства 

України висловлює думку, що у випадку встановлення тарифів 

для різних груп споживачів до ОСББ повинні застосовуватись 

тарифи для населення, а пеня за несвоєчасну сплату встанов-

люватися не повинна доти, доки діє заборона на її стягнення з 

населення. 

Існує відповідна судова практика. Зокрема, у справі, яка 

стосувалась газопостачання (справа № 22а -1180, Рішення 

Тернопільського міськрайонного суду від 18 жовтня 2007 року, 

яке було підтверджене Ухвалою Апеляційного суду 

Тернопільської області від 18 грудня 2007 року) 

(www.reyestr.court.gov.ua/Review/2577229), було зазначено, що 

ОСББ не відноситься до теплопостачальних підприємств (не є 

промисловим споживачем), оскільки, виробляє тепло і гарячу 

воду тільки для власним потреб мешканців, і, відповідно, до 

ОСББ тариф за газ повинен застосовуватись як для населення. 

Важливо правильно у договорі вирішити питання 

вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг. 

Зокрема, в разі обладнання усіх квартир індивідуальними 

лічильниками, ОСББ не слід брати на себе зобов’язання 

встановлювати загальнобудинковий прилад обліку, а в разі 

наявності споживання на спільні цілі – встановити відповідний 

лічильник тільки зазначених витрат (лічильник освітлення 

під’їзду тощо). В протилежному разі (при встановленні 

загальнобудинкового лічильника) з досвіду господарювання 

ОСББ слідує, що ніколи, навіть при повній справності 

внутрішньодомових водопровідних мереж, покази 

загальнобудинкового лічильника не співпадуть із сумою 

індивідуальних показів лічильників в квартирах – хоча б через 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2577229
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технічну похибку приладів. 

Слід також правильно визначити точки розподілу, в яких 

відбувається передача послуг від виконавця/виробника 

споживачу. Згідно до Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» (ст.1), точка розподілу це – місце передачі послуги 

від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та 

регулювання. Точка розподілу є межею розподілу прав і 

обов’язків споживача і виконавця, межею розподілу 

відповідальності. 

Точка розподілу (межа балансової належності) 

закріплюється у договорі відповідно правил надання 

відповідних послуг та типових договорів, зокрема, точками 

розподілу є: з централізованого опалення – стояки в межах 

квартири; з постачання холодної та гарячої води – водорозбірні 

крани і душова сітка; з водовідведення (каналізації) – зливний 

отвір санітарно-технічних приладів; з електропостачання – на 

відхідних клемах розрахункових засобів обліку, тощо. 

Договір по формі, та по змісту повинен відповідати 

затвердженому, у відповідності до ч. 7 ст. 28 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», типовому договору: 

А) Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 

2006 р. № 938 затверджено Типовий договір про надання 

населенню послуг з газопостачання; 

Б) Постановою КМУ №630 від 21.07.2005 року «Про 

затвердження Правил надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення» затверджено Типовий договір про надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення; 

В) Постановою НКРЕ №1357 від 26 липня 1999 р. «Про 

затвердження Правил користування електричною енергією для 

населення», якою затверджено Типовий договір про 

користування електричною енергією; 

Г) Постановою НКРЕ №28 від 31.07.1996 року «Про 
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затвердження Правил користування електричною енергією», 

якою затверджено Типовий договір про постачання електричної 

енергії; 

Д) Постановою КМУ № 938 від 5 липня 2006 р. «Про 

затвердження Типового договору про надання населенню послуг з 

газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246»; 

Е) Постанова КМУ №529 від 20 травня 2009 р. «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і 

Типового договору про надання послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій», якою затверджено 

Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій. 

Є) Постановою КМУ №1070 від 10 грудня 2008 року «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів» затверджено Типовий договір про надання послуг з 

вивезення побутових відходів. 

Тут слід зауважити що зазначені типові договори, крім 

передбаченого Постановою НКРЕ №28, призначені для 

населення, як споживачів послуг. Відповідно, їх використання 

при встановленні договірних відносин між ОСББ та 

виконавцями послуг викликало суперечки. 

Зокрема, були спроби представити ОСББ як юридичних 

осіб-споживачів відповідних житлово-комунальних послуг. Як 

нам відомо, ОСББ в силу свого статусу саме нічого не споживає, 

а лише сприяє споживанню послуг своїми членами, мешканцями 

будинку. За таких умов було видано роз’яснення у листі 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України №8/4-843 від 23.10.2008 року (додається), де зазначено, 

що, оскільки, ОСББ не є суб’єктом господарювання, 

покликаним надавати житлово-комунальні послуги, і не може 

бути виконавцем послуг з централізованого водопостачання, 

водовідведення і теплопостачання, то слід при укладенні 

договорів керуватись зазначеними вище типовими договорами. 

При визначенні переліку і змісту житлово-комунальних 
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послуг, що надаються, слід виходити із того, що наявність в 

будинку ОСББ не надає права виконавцям житлово-

комунальних послуг відмовлятися від частини своїх обов’язків 

та покладати їх на ОСББ. Наприклад, Правилами надання 

послуг із газопостачання населенню передбачено обов’язок 

виконавця послуг здійснювати технічне обслуговування 

внутрушньобудинкових мереж. На практиці до появи ОСББ 

виконавці дійсно провадять таке обслуговування, але коли 

створюється ОСББ – часто намагаються перекласти на нього цю 

відповідальність, примушуючи до укладення окремого договору 

про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. 

Такі намагання є незаконними, що підтверджується судовою 

практикою. Також є роз’яснення Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України – Лист № 8/7-274 

від 14.01.2009 року (додається), де зазначено, що ОСББ, як 

колективний замовник (абонент), має тільки такі права та може 

брати на себе тільки ті зобов’язання, які спроможне нести 

населення у відповідності до чинного законодавства. 

Зобов’язання, що не можуть бути покладені на населення, не 

повинні покладатися і на ОСББ. 

Серед електропостачальних організацій має місце 

намагання покласти на ОСББ питання обліку, контролю і 

стягнення коштів з власників квартир за користування 

електроенергією із встановленням загальнобудинкового 

лічильнику. 

Електропостачальні організації при цьому посилаються на 

норми Постанови НКРЕ №28 від 31.07.1996 року «Про 

затвердження Правил користування електричною енергією». 

Така позиція електропостачальних організацій є безпідставною і 

необгрунтованою, оскільки, дія зазначених Правил не 

поширюється на населення (населення – споживачі електричної 

енергії – фізичні особи, що мають електроустановки у 

власності і не використовують електричну енергію для 

здійснення підприємницької діяльності). По відношенню до 

населення слід застосовувати положення Постанови №1357 від 

26 липня 1999 р. «Про затвердження Правил користування 
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електричною енергією для населення», яка передбачає, що 

населення укладає індивідуальні договори на електропостачання 

і є власне «споживачем» послуг. Тобто, ОСББ взагалі не 

повинне бути стороною договору, за яким постачають 

електричну енергію в квартири мешканцям. 

Разом з тим, що стосується електричної енергії, яка 

використовується для освітлення під’їздів, технічного поверху, 

підвалу та для роботи ліфтів, то ОСББ відповідно до Постанови 

НКРЕ №28 від 31.07.1996 року «Про затвердження Правил 

користування електричною енергією» має укласти відповідний 

договір про користування цією електроенергією і встановити в 

щитовій будинку окремий засіб обліку зазначених вище витрат 

електроенергії. 

Обов’язковість укладення договорів 

У відносинах ОСББ з виконавцями відповідних послуг 

можуть виникати ситуації, коли ОСББ буде примушене у 

судовому порядку укласти певний договір. Розглянемо коли 

обов’язковість укладення договору має місце. 

Незалежно від того чи має ОСББ намір вступати у 

договори з виробниками окремих житлово-комунальних послуг 

(а воно такого наміру може і не мати, якщо мешканці отримують 

послуги на підставі індивідуальних договорів), ОСББ може 

отримати проект відповідного договору про надання житлово-

комунальних послуг (газ, водопостачання, тощо). 

За зазначених вище обставин слід надати належну 

відповідь на пропозицію укласти договір. Якщо ОСББ дійсно не 

має наміру укладати цей договір, слід про це письмово 

повідомити іншу сторону. Відповідь повинна бути чітка і 

однозначна. Це питання слід розглянути на загальних зборах 

членів ОСББ і прийняти відповідне рішення. В разі вираження 

ОСББ незгоди з окремими пунктами такого проекту договору – 

така позиція розглядається як намір укласти договір за певних 

умов і існує судова практика, відповідно до якої ОСББ за таких 

обставин в судовому порядку примушують до укладення такого 

договору. 

Разом з тим, судова практика щодо обов’язковості 
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укладення договорів з надання житлово-комунальних послуг є 

досить неоднозначною. 

Перш за все, ОСББ не є суб’єктом господарювання взагалі, 

тим більше не є таким, на якого покладено обов’язок щодо 

укладання договору. Згідно зі ст.19 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», відносини між учасниками 

договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг 

здійснюються виключно на договірних засадах. Учасниками 

відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, 

споживач, виконавець, виробник. Особливими учасниками 

відносин у сфері житлово-комунальних послуг є 

балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-

правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або 

виробником. При цьому, стаття 1 цього Закону визначає, що 

споживачем є фізична або юридична особа, яка отримує або має 

намір отримати житлово-комунальні послуги. Названий Закон 

не встановлює обов’язку балансоутримувача – ОСББ укладати 

договір на послуги, за відсутності у нього наміру їх отримувати. 

В силу ст.20 Закону, саме споживач зобов’язаний укласти 

договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений 

виконавцем на основі типового договору. При цьому, Закон 

визначає, що виконавцем є суб’єкт господарювання, предметом 

діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги 

споживачу відповідно до умов договору. Знову ж таки ОСББ, не 

є споживачем послуг. Згідно до ст.24 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», ОСББ - балансоутримувач має 

право укладати договори на надання житлово-комунальних 

послуг, а не обов’язок. 

Відповідно, укладення договору не є обов’язковим для 

ОСББ, оскільки відсутня пряма вказівка в Законі України «Про 

житлово-комунальні послуги» про це, і ОСББ взагалі не має 

наміру укладати такий договір. 

Виходячи із вищевикладеного: 

– у сторін повинен бути намір укласти відповідний 

договір, тоді до них застосовуватимуться норми про 

переддоговірне врегулювання, протокол розбіжностей тощо, 
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– в разі недосягнення згоди щодо окремих умов договору, 

сторони можуть передати розбіжності до суду, якщо на це є 

згода обох сторін, за виключенням випадку, коли договір 

заснований на державному замовленні або укладання якого є 

обов’язковим для сторін на підставі закону, або виконавцем є 

монополіст, на якого покладається обов’язок передати 

відповідний спір на вирішення суду у разі отримання ним 

договору з протоколом розбіжностей, з якими він не згоден. При 

цьому наголошуємо, що в разі відмови від укладення договору 

закон не зобов’язує його укладати. 

Таке розуміння питання обов’язковості договору на 

житлово-комунальні послуги знайшло своє відображення в 

Ухвалі Вищого господарського суду №1/276-08, від 5 червня 

2009 року, якою було скасовано рішення про зобов‘язання 

балансоутримувача на укладення договору із газопостачальною 

організацією (www.reyestr.court.gov.ua/Review/3817962). 

При здійсненні листування з виконавцями послуг ОСББ 

слід надсилати документи цінним листом з описом вкладення, 

рекомендованим листом або вручати нарочним з обов’язковим 

отриманням письмового підтвердження із зазначенням переліку 

документів, дати і підпису уповноваженої особи, яка отримала 

документи. 

Зміна та розірвання договорів 

Як було зазначено вище, при укладенні ОСББ договорів 

можливі такі ситуації: 

1) співвласники не мають прямих договорів із 

виконавцями; 

2) співвласники уклали прямі договори із виконавцями. 

Ситуацію, коли співвласники не мають прямих договорів з 

виконавцями послуг, ми розглянули вище. Звичайно, на 

практиці мова може йти лише щодо окремих виконавців, 

наприклад, з електропостачальною організацією: мешканці в 

основному мають прямі договори і сплачують згідно 

індивідуальних лічильників. В разі ж якщо співвласниками вже 

було укладено прямі договори з виконавцями житлово-

комунальних послуг, то ці договори можуть бути припинені 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3817962
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тільки в порядку, встановленому законом, за ініціативою однієї 

із сторін чи за спільною згодою. Прохання про припинення дії 

певного договору оформлюється письмово і направляється в 

адресу відповідної організації. Сам факт створення ОСББ на 

договірні відносини між мешканцями і виконавцями послуг не 

впливає. 

Що стосується питання зміни вже раніше укладених 

договорів, то слід діяти в порядку, встановленому 

законодавством, із врахуванням власне положень договору, що 

підлягає зміні. 

Господарський кодекс України у ст.188 встановлює певний 

порядок внесення змін та розірвання договорів. 

Зміна та розірвання господарських договорів в 

односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не 

передбачено законом або договором. 

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або 

розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій 

стороні за договором. Сторона договору, яка одержала 

пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 

двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє 

другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони 

не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі 

неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу 

поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір 

на вирішення суду. 

Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, 

договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання 

чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання 

чинності не встановлено за рішенням суду. 

Зміна може вноситись шляхом підписання угоди про 

внесення змін, додатку до договору тощо, або шляхом 

викладення його у новій редакції. 

Слід зауважити, що законодавство (Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги») зазначало, що раніше укладені 

договори (до 1 січня 2006 р.), не приведені у відповідність із 

цим Законом у зазначений строк, втрачають чинність. В разі 
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якщо ОСББ не було у встановлені терміни укладено договір у 

новій редакції – мова тепер може йти тільки про укладення 

нового договору в порядку описаному вище. 

Укладення договору із управителем 

На завершення розглянемо варіант, який передбачає, що 

договори з виконавцями послуг укладає управитель чи 

балансоутримувач (не ОСББ), а ОСББ відповідно до укладеного 

договору наймає управителя чи балансоутримувача. 

Укладення договору ОСББ із управителем має певні 

особливості. 

Питання обрання управителя віднесене до повноважень 

Загальних зборів членів ОСББ згідно до статті 12 закону «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Рішення 

про обрання управителя повинно бути підтримане 

кваліфікованою більшістю голосів, тобто 3/4 голосів присутніх 

на Загальних зборах членів ОСББ. Ці ж положення стосуються 

ситуації, коли управитель вже є у будинку, і його визначено 

рішенням органів місцевого самоврядування відповідно до 

Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у 

житловому фонді, затвердженого Наказом МінЖКГ №541 від 19 

травня 2005 року. З таких обставин загальні збори мають право 

ОСББ як поміняти управителя на іншого так і прийняти рішення 

про самозабезпечення, відмовившись від послуг управителя. 

Закон України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» зобов’язує управителя укласти 

договори із кожним власником житлових і нежитлових 

приміщень в будинку. Затверджено відповідний договір наказом 

Держжитлокомунгоспу № 141 від 27 серпня 2003 року. При 

цьому закон не містить вимог щодо укладення договору між 

управителем і ОСББ. 

Виходячи із досвіду роботи ОСББ та управління будинком, 

слід зазначити, що є такі положення щодо управління будинком 

(житловим комплексом), які слід було б відобразити у 

спеціальному договорі між управителем і ОСББ. В договорі слід 

було б передбачити: 

– питання обов’язкового укладення договорів із 
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власниками квартир і нежитлових приміщень у певні строки; 

– встановити вимоги щодо економічної доцільності і 

вигоди при укладенні договорів із виконавцями та підрядниками 

(тарифи, умови тощо); 

– більш чітке і детальне звітування щодо своєї діяльності 

та інформування щодо планів технічного обслуговування, 

ремонтів тощо; 

– деталізувати обов’язки щодо експлуатації та утримання 

будинку, щодо режиму роботи диспетчерських служб, тощо; 

–   окремий облік доходів і витрат на ремонт, питання 

капітального ремонту; 

– питання відповідальності за порушення договору у 

вигляді санкцій та штрафів; 

–   додаткові умови розірвання та відповідні правові 

наслідки. 

Укладення договору з управителем встановлює ефективне 

правове середовище для належного виконання ОСББ та 

ефективного захисту інтересів власників квартир та нежитлових 

приміщень. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН З ОРГАНАМИ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

3.1. Загальні питання реєстрації ОСББ 

Державній реєстрації згідно Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» №755-IV від 15.05.2003 р. підлягають всі 

юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, 

форми власності та підпорядкування, а також фізичні особи — 

підприємці. Таким чином, після прийняття рішення про 

створення ОСББ і проведення всіх організаційних процедур 

необхідно здійснити державну реєстрацію юридичної особи. 

Порядок державної реєстрації ОСББ регламентується: 

– Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців» №755-IV від 15.05.2003 р. 

– Законом України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» №2866-III від 29.11.2001 р. 

Слід звернути увагу, що з 2 травня 2011 року набули 

чинності зміни до Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», якими було 

скасовано будь-які особливості створення і державної ОСББ. У 

зв’язку з цим з травня 2011 року фактично при державній 

реєстрації ОСББ доводиться керуватися лише нормами Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців». Серед іншого, це означає, що установчі та 

реєстраційні документи необхідно буде подавати безпосередньо 

державним реєстраторам. 

Отримання свідоцтва про державну реєстрацію та 

довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ) 

Для проведення державної реєстрації ОСББ як юридичної 

особи необхідно подати органу державної реєстрації документи, 

вичерпний перелік яких наведено в Законі України «Про 

державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – 

підприємців». Для державної реєстрації об’єднання 

уповноважена установчими зборами особа (далі – заявник) 
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подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим 

листом) до органу державної реєстрації: 

• заповнену реєстраційну картку на проведення 

державної реєстрації юридичної особи; 

• примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію 

рішення засновників або уповноваженого ними органу про 

створення юридичної особи (для ОСББ таким документом є 

протокол установчих зборів); 

• два примірники установчих документів (статуту 

ОСББ); 

• документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору 

за проведення державної реєстрації юридичної особи. 

У разі, якщо проводилося резервування найменування 

юридичної особи, крім зазначених документів додатково 

подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про 

резервування найменування юридичної особи. 

Статтею 26 Закону «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV 

(зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 755-IV) 

визначено, що державний реєстратор у день державної 

реєстрації юридичної особи зобов‘язаний передати до органів 

державної статистики відомості з реєстраційної картки на 

проведення державної реєстрації юридичної особи, що є 

підставою для реєстрації в цих органах. 

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр 

підприємств та організацій України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 

2005 р. N 499) (далі – Положення № 118) в органах державної 

статистики юридичним особам необхідно отримати довідку про 

внесення їх до реєстру. Згідно з п. 12 Положення № 118 

підставою для внесення до Єдиного державного реєстру даних 

щодо суб‘єктів є надходження від державного реєстратора до 

органу державної статистики інформації про вчинення 

реєстраційних дій, передбачених Законом №755-IV. 

Органи державної статистики вносять до Єдиного 
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державного реєстру юридичну особу після перевірки заповненої 

ними реєстраційної та облікової карток. Відомості, заповнені в 

картках, повинні відповідати державним класифікаторам та 

установчим документам цих суб’єктів. Довідка про включення 

до цього реєстру за формою, що затверджена наказом 

Держкомстату України «Про затвердження форми довідки з 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України» від 12.06.2007 р. № 164, видається органом державної 

статистики на запит суб’єкта господарської діяльності у 5-

денний термін. 

Отже, для отримання довідки в органах державної 

статистики юридичним особам необхідно мати такі документи: 

– свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал та 

ксерокопія); 

– статут (оригінал); 

– заповнену облікову картку реєстру; 

– документи, що засвідчують сплату збору за видачу 

довідки. 

Порядок реєстрації ОСББ в органах державної 

податкової служби 

Законодавством України передбачено необхідність обліку 

юридичних осіб як платників податків в органах державної 

податкової служби. Відповідно до п. 1.3 Порядку обліку 

платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної 

податкової адміністрації від 22.12.2010 р. №979, взяттю на облік 

або реєстрації в органах державної податкової служби 

підлягають усі платники податків. Взяття на облік в органах 

державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених 

підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно 

від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та 

збору. 

Платник податків зобов’язаний стати на облік у 

відповідних органах державної податкової служби за основним 

та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти 

оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи 

державної податкової служби за місцезнаходженням таких 
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об’єктів. 

Відповідно до п. 3.1 вищезазначеного Порядку обліку 

платників податків і зборів узяття на облік за основним місцем 

обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як 

платників податків та зборів в органах державної податкової 

служби здійснюється після: 

– внесення відомостей про них до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі – 

Єдиний державний реєстр) згідно із Законом; 

– присвоєння кодів за ЄДРПОУ – для юридичних осіб та їх 

відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені 

особливості їх державної реєстрації та які не включаються до 

Єдиного державного реєстру. 

Взяття на облік платників податків органами державної 

податкової служби здійснюється за принципом організаційної 

єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними 

реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, 

що забезпечуються органами державної податкової служби. 

Органи державної податкової служби здійснюють обмін 

відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної 

реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та 

фізичних осіб — підприємців у порядку взаємодії із державними 

реєстраторами та Єдиним державним реєстром. 

Підставою для взяття ОСББ на облік за основним місцем 

обліку в органі державної податкової служби є надходження до 

цього органу: 

– відомостей з Єдиного державного реєстру або з 

відповідної реєстраційної картки про проведення державної 

реєстрації юридичної особи; 

Для взяття на облік платник податків – ОСББ подає до 

органу державної податкової служби: 

– заяву за ф. N 1-ОПП; 

– копію свідоцтва про державну реєстрацію; 

– копію документа, що підтверджує присвоєння коду за 

ЄДРПОУ. 

Після взяття платника податків на облік за основним 
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місцем обліку орган державної податкової служби формує 

довідку про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП. 

Така довідка надсилається платнику податків наступного 

робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків 

не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік 

така довідка може бути видана платнику податків чи 

уповноваженій особі платника податків в органі державної 

податкової служби. Для отримання довідки про взяття ОСББ на 

облік як платника податків уповноважена установчими зборами 

ОСББ особа повинна мати паспорт та документ, який 

підтверджує повноваження такої особи. 

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-

ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника 

податків на облік в органі державної податкової служби. 

Довідка (свідоцтво) видається безоплатно та є дійсною лише на 

території України. 

Неприбутковий статус 

З метою оподаткування центральний органом державної 

податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій, 

доходи яких згідно із статтею 157 розділу III Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ) звільняються від сплати податку 

на прибуток. Відповідно до статті 4 Закону України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та абзацу 

«е» статті 157.1 розділу ІІІ ПКУ об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків визначаються як неприбуткові 

організації. Згідно ст. 157.8 ПКУ від оподаткування 

звільняються доходи ОСББ отримані у вигляді внесків, коштів 

або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для 

забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді 

пасивних доходів. 

Порядок включення неприбуткових установ та організацій 

до Реєстру регламентується Наказом Державної податкової 

адміністрації України «Про затвердження Положення про 

Реєстр неприбуткових установ та організацій» №37 від 

24.01.2011 р. (далі – Положення). 

Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або 
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організація повинна подати до органу державної податкової 

служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 

1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копії 

установчих документів. 

При включенні неприбуткової установи та організації до 

бази Реєстру їй за кодом ЄДРПОУ ставиться ознака 

неприбуткової установи чи організації, якою є нумерація 

установ та організацій за окремими групами відповідно до 

пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу. Включення ОСББ 

до Реєстру проводиться органом державної податкової служби 

за його місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки 

неприбутковості згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення 

(0015). 

Органи державної податкової служби можуть проводити 

перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. 

За результатами розгляду заяви, установчих документів 

органом державної податкової служби за місцезнаходженням 

неприбуткової установи та організації приймається рішення про: 

– внесення, повторне внесення неприбуткової установи або 

організації до Реєстру; 

– відмову у внесенні неприбуткової установи або 

організації до Реєстру; 

– присвоєння неприбутковій установі або організації іншої 

ознаки неприбутковості. 

Рішення готується у двох примірниках – перший надається 

неприбутковій установі або організації, а другий залишається в 

органі державної податкової служби. 

Досить часто органи державної податкової служби 

відмовляють у внесенні до вищезазначеного Реєстру тих ОСББ, 

статути яких складено у відповідності до Типового статуту. 

Найчастіше «каменем спотикання» є норми щодо можливості 

здавати в оренду допоміжні приміщення та щодо розподілу 

майна у разі ліквідації об’єднання. Тож місцеві ДПІ 

відмовляються включати ОСББ до Реєстру доти, доки ОСББ не 

викладуть «спірні» положення статуту в редакції, яка їх 

влаштує. Однак судова практика, що склалася нині в Україні, 
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стоїть на тій позиції, що подібні дії податківців є 

неправомірними (додатково див. матеріали на сайті 

www.mhrp.org.ua). 

Для врегулювання спірних питань щодо порядку 

державної реєстрації ОСББ Державною податковою 

адміністрацією України спільно з Міністерством з питань 

житлово-комунального господарства підготовлено лист від 

26.11.2010 р. №15102/5/15-0516, №7/14-13983. Найближчим 

часом буде підготовлено ще один спільний лист, в якому буде 

роз’яснено деякі питання застосування норм ПКУ, а також 

підтверджено, що надані у вищезгаданому листі роз’яснення є 

чинними. 

Щодо реєстрації ОСББ платником податку на додану 

вартість 

Оскільки діяльність ОСББ не спрямована на отримання 

доходу, а здійснюється для сприяння використанню 

співвласниками багатоквартирного будинку (членів ОСББ) 

власного майна та управління, утримання і використання 

неподільного та загального майна та своєчасному отриманню 

якісних житлово-комунальних послуг, відсутні правові підстави 

для реєстрації ОСББ платником податку на додану вартість (далі 

– ПДВ). 

Перелік осіб, які для цілей оподаткування визнаються 

платниками податку на додану вартість, наведено в статті 180 

розділу V «Податок на додану вартість» ПКУ. Неприбуткові 

організації можуть підлягати реєстрації платниками ПДВ за 

загальними правилами, якщо вони підпадають під категорію 

осіб, що визначені у п. 1 статті 181 розділу V ПКУ, тобто у разі, 

коли вони здійснюють операції з постачання товарів/послуг, що 

підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з 

використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, 

загальна сума від здійснення яких нарахована (сплачена) такій 

особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно 

перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану 

вартість). 

Як було зазначено в розділі 2 цього Посібника, в 
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багатоквартирному будинку, де створено ОСББ, можливі різні 

варіанти побудови відносин щодо забезпечення потреб 

співвласників у житлово-комунальних послугах, проте відсутні 

підстави тлумачити їх як діяльність з постачання товарів/послуг 

з метою одержання доходу. Операції, які здійснюють ОСББ для 

провадження основної діяльності, не можуть бути визнані 

об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки вони не підпадають під 

визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість 

згідно статті 185 розділу V ПКУ. 

У разі виникнення спірних питань з органами державної 

податкової служби ОСББ має право довести свою правоту в 

судовому поряду, за умови правильного оформлення стосунків 

із співвласниками та правильного запровадження і отримання 

внесків і платежів. Звісно, якщо в документах ОСББ внески 

будуть названі «платою за послуги», а із співвласниками 

об’єднання будуть укладені договори про «надання послуг», то 

захистити свої позиції буде вкрай важко або взагалі неможливо. 

Тому ще раз звертаємо увагу на рекомендації, які було надано у 

попередніх розділах цього Посібника, стосовно організації і 

оформлення відносин із співвласниками та виконавцями 

житлово-комунальних послуг. 

Звітування до органів державної податкової служби 

Після проведення реєстрації у органах державної 

податкової служби ОСББ у встановленому законодавством 

порядку подає до такого органу податкові звіти, зокрема але не 

виключно: 

– Податковий звіт про використання коштів 

неприбуткових установ та організацій; 

– Звіт про суми податкових пільг. 

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових 

установ та організацій 

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації 

України «Про затвердження форми та порядку складання 

Податкового звіту про використання коштів неприбуткових 

установ та організацій» від 31.01.2011 р. №56 подається ОСББ 

за кожний звітний (податковий) період. Оригінал Податкового 
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звіту подається до органу державної податкової служби, в якому 

ОСББ перебуває на обліку, як неприбуткова організація. 

Податковий звіт складається наростаючим підсумком з 

початку календарного року. Дані, наведені у Податковому звіті, 

повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та 

відповідати правилам складання податкової звітності. 

Достовірність даних підтверджується підписами керівника 

(уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного 

бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського 

обліку та подання Податкового звіту до органу державної 

податкової служби) та затверджується печаткою. 

Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і 

установ складається з двох частин. У першій частині 

Податкового звіту у рядку 7 вказуються доходи ОСББ, що 

звільняються від оподаткування, отримані у вигляді суми 

внесків членів ОСББ, суми коштів та вартості майна, пасивних 

доходів, які надходять для забезпечення потреб їх основної 

діяльності. У рядку 9 ОСББ відображають загальну суму 

профінансованих видатків. У другій частині Податкового звіту 

наводиться розрахунок податку на прибуток від доходу, 

отриманого ОСББ з інших джерел, ніж визначені пунктами 

157.2-157.9 статті 157 розділу ІІІ ПКУ, що провадиться у 

звітному періоді (рядки 10-15). 

У разі якщо неприбуткова організація – об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку отримує дохід із 

джерел, інших, ніж визначені пунктом 157.8 цієї статті, така 

неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на 

прибуток. При цьому слід враховувати, що прибуток, який 

підлягатиме оподаткуванню, визначається як різниця між сумою 

доходів, отриманих із таких інших джерел, та сумою витрат, 

пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких 

доходів (п. 157.11 ст.157 розділу ІІІ Кодексу). 

У рядку 10 ,,Дохід з інших джерел, що підлягає 

оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу ІІІ 

Кодексу” Податкового звіту відображаються суми доходу ОСББ 

з інших джерел, що підлягають оподаткуванню, а у рядку 11 
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«Сума витрат, пов’язаних з отриманням доходів з інших 

джерел», Податкового звіту – витрати, які виникли у ОСББ у 

зв’язку з отриманням таких доходів протягом звітного 

(податкового) періоду. Прибуток, що підлягає оподаткуванню 

відображається у рядку 12 та розраховується як різниця між 

значенням рядка 10 і рядка 11. 

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових 

установ та організацій подається до органу державної 

податкової служби, в якому перебуває на обліку неприбуткова 

організація – ОСББ протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

Звіт про суми податкових пільг 

Оскільки ОСББ є неприбутковою організацією та 

відповідно не сплачує податок на прибуток у зв’язку з 

отриманням податкових пільг, така неприбуткова організація 

веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових 

пільг (далі – звіт) за формою згідно з додатком до Постанови 

Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1233 «Про 

затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не 

сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з 

отриманням податкових пільг». 

ОСББ подає цей Звіт до органу державної податкової 

служби за місцем його реєстрації за три, шість, дев’ять і 

дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового періоду. 

У звіті зазначається: 

у графах «Код податку, збору» та «Найменування податку, 

збору» – код та найменування податку та збору відповідно до 

бюджетної класифікації; 

у графах «Код пільги згідно з довідником пільг» та 

«Найменування податкової пільги» – код та найменування 

податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно 

до довідника пільг, форма та порядок ведення якого 

затверджуються Державною податковою службою; 

у підграфі «усього» графи «Сума податкових пільг» – 
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обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету; 

у підграфі «в тому числі з державного бюджету» графи 

«Сума податкових пільг» – обсяг пільг за платежами, що 

здійснені до державного бюджету; 

у підграфах «дата початку» та «дата закінчення» графи 

«Строк користування податковими пільгами у звітному періоді» 

– число, місяць, рік. У разі коли строк користування податковою 

пільгою встановлений до початку звітного періоду і 

продовжується після його закінчення, такий строк збігається з 

датою початку та закінчення зазначеного періоду. 

Звіт заповнюється наростаючим підсумком, у гривнях (без 

копійок). Суми податку на прибуток, які не сплачені ОСББ до 

бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, 

розраховуються шляхом множення суми доходів, одержаних у 

вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким 

неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх 

основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, на ставку 

податку на прибуток, що діяла у звітному періоді. 

Код та найменування податкової пільги за кожним видом 

податкових пільг визначається відповідно до довідника пільг, 

форма та порядок ведення якого затверджуються Державною 

податковою службою (далі – ДПС). Так, наприклад станом на 

01.04.2011 р. пільги по податку на прибуток неприбуткових 

установ та організацій визначаються відповідно до довідника 

№57 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків 

та зборів. Довідник формується за платежами, що 

адмініструються органами ДПС в розрізі видів пільг, визначених 

законами, і оприлюднюється у журналі «Вісник податкової 

служби України», в інформаційно-правовій системі «ЛІГА», в 

інших засобах масової інформації та в приміщеннях органів 

ДПС. Щокварталу Державна податкова адміністрація України 

його актуалізує з урахуванням змін чинного законодавства. 

Причому для доходів у вигляді внесків, коштів або майна, 

які надходять таким неприбутковим організаціям для 

забезпечення потреб їх основної діяльності та пасивних доходів, 

передбачено окремі коди пільг, відповідно і у звіті необхідно 
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окремо визначати суми за кожним видом податкових пільг. 

Фрагмент Довідника №57 пільг, наданих чинним 

законодавством по сплаті податків та зборів станом на 

01.04.2011 р. 

 

Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій 
Код 

пільги 

Зміст пільги Документ 

11020194 Від оподаткування звільняються 

доходи неприбуткових установ і 

організацій, отриманих у вигляді 

пасивних доходів. 

Податковий 

кодекс України, 

абзац «а», «б», 

«в», «г», 

«ґ»,«д»,«е» статті 

157 

11020202 Від оподаткування звільняються 

доходи неприбуткових установ і 

організацій, отриманих у вигляді 

внесків, коштів, або майно, які 

надходять таким неприбутковим 

організаціям для забезпечення 

потреб їх основної діяльності. 

Податковий 

кодекс України, 

абзац «е» статті 

157 

 

Як було зазначено вище, це не вичерпний перелік 

звітності, яку ОСББ подає до органів ДПС. Так, наприклад, у 

разі нарахування (виплати, надання) доходів фізичних особам, 

ОСББ виступає у ролі податкового агента, та, відповідно, 

зобов’язане нараховувати, утримувати та сплачувати податок, 

передбачений розділом ІV ПКУ. За звітний період, у якому 

проводились нарахування (виплати) доходів та відповідне 

нарахування, утримання податку на доходи фізичних осіб 

податкові агенти подають до органів ДПС Податковий 

розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, та сум утриманого з них податку (форма №1-

ДФ), порядок заповнення та подання якого затверджено 

Наказом Державної податкової адміністрації України від 

24.12.2010 р. № 1020. 

Крім того, якщо земельні ділянки у встановленому 
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порядку передані об’єднанням співвласників багатоповерхових 

будинків у власність, такі ОСББ є платниками земельного 

податку (плати за землю) згідно розділу ХІІІ «Плата за землю» 

ПКУ. 

Для врегулювання спірних питань, надання роз’яснень та 

розроблення пропозицій по внесенню змін до Податкового 

кодексу України та інших актів законодавства наказом 

Мінжитлокомунгоспу від 22.09.2010 р. № 343 створена робоча 

група з питань розроблення роз’яснень «Про деякі питання 

оподаткування діяльності об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку, управлінців та управлінських 

компаній у сфері житлового господарства». 

Порядок реєстрації ОСББ в органах Пенсійного фонду 

України 

Механізм взяття на облік та зняття з обліку в органах 

Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначено 

Постановою правління Пенсійного фонду України «Про 

затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в 

органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-6 

від 27.09.2010 р. 

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється 

управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і 

районах у містах (далі – органи Пенсійного фонду) за 

місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з 

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації 

юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб — підприємців», не пізніше наступного робочого 

дня з дня отримання зазначених відомостей органами 

Пенсійного фонду. 

Повідомлення про взяття на облік юридичної особи або 

фізичної особи-підприємця як платника єдиного внеску 

безоплатно надсилається платнику поштою з повідомленням про 

вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі 



125 | С т о р і н к а  

Пенсійного фонду. Уповноважена установчими зборами ОСББ 

особа може за наявності паспорта та документа, який 

підтверджує відповідні повноваження такої особи, 

безпосередньо звернутися в органи Пенсійного фонду та 

одержати відповідну довідку. 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-

VI від 08.07.2010 р. (далі – Закон №2464-VI) визначає правові та 

організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

умови та порядок нового нарахування і сплати та повноваження 

органу, що здійснює його збір та ведення обліку. 

Повноваження щодо ведення та обліку платників єдиного 

внеску, забезпечення збору та ведення обліку страхових коштів, 

контролю повноти та своєчасності їх сплати, ведення 

Державного реєстру загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування покладаються на Пенсійний фонд 

України. 

Відповідно до статті 2 виключно Закону №2464-VI 

визначаються: 

– принципи збору та ведення обліку єдиного внеску; 

– платники єдиного внеску; 

– порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску; 

– розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за 

видами загальнообов‘язкового державного соціального 

страхування; 

– орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, 

його повноваження та відповідальність; 

– склад, порядок ведення та використання даних 

Державного реєстру загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування; 

– порядок здійснення державного нагляду за збором та 

веденням обліку єдиного внеску. 

ОСББ, як платник єдиного внеску зобов‘язане: 

1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, 
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обчислювати і сплачувати єдиний внесок; 

2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та 

нарахування єдиного внеску за кожним календарним місяцем і 

календарним роком, зберігати такі відомості в порядку, 

передбаченому законодавством; 

3) допускати посадових осіб територіального органу 

Пенсійного фонду до проведення перевірки правильності 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за наявності 

направлення на перевірку та посвідчення осіб, надавати їм 

передбачені законодавством документи та пояснення з питань, 

що виникають у процесі перевірки; 

4) подавати звітність до територіального органу 

Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, 

встановленими Пенсійним фондом за погодженням з 

відповідними фондами загальнообов‘язкового державного 

соціального страхування та центральним органом виконавчої 

влади у галузі статистики; та інші вимоги, передбачені цим 

Законом. 

Згідно статті 26 Закону №2464-VI адміністративну 

відповідальність за порушення порядку нарахування, 

обчислення і строків сплати єдиного внеску; неподання, 

несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою 

звітності щодо єдиного внеску; подання недостовірних 

відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших 

відомостей, передбачених цим Законом несуть посадові особи 

платника єдиного внеску. 

Звітування до органів Пенсійного фонду України 

Порядок формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов‘язкове 

державне соціальне страхування визначено Постановою 

правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року 

№22-2 (далі Порядок №22-2). 

ОСББ, як страхувальники, що використовують працю 

фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на 

інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-

правовими договорами (крім цивільно-правового договору, 
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укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо 

виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам 

діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію 

його як підприємця), зобов‘язані формувати та подавати до 

органів Пенсійного фонду звіт за формою згідно з додатком 4 до 

Порядку №22-2 не пізніше 20 числа місяця, що настає за 

базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом є 

календарний місяць. 

Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших 

документів, відповідно до яких провадиться нарахування 

(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) 

виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується 

єдиний внесок. Процедуру нарахування і сплати єдиного внеску 

на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування (далі – 

єдиний внесок) страхувальниками, визначеними Законом 

№2464-VI, визначено Постановою правління Пенсійного фонду 

України «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування 

і сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне 

соціальне страхування» №21-5 від 27.09.2010 р. 

3.2. Органи соціального захисту населення 

Як свідчить практика, одним з найважливіших питань 

мешканців багатоквартирних будинків при створенні ОСББ, 

залишається питання збереження пільг та отримання субсидій 

щодо сплати житлово-комунальних послуг (далі – пільги та 

субсидії). 

В Законі України «Про житлово-комунальні послуги» 

визначаються основні принципи здійснення державної політики 

у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема: 

– забезпечення рівних можливостей доступу до отримання 

мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів 

незалежно від соціального, майнового стану, віку, 

місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо; 

–   забезпечення соціального захисту малозабезпечених 

громадян. 

Тобто, держава гарантує надання пільг та державної 
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допомоги у вигляді субсидій щодо оплати житлово-комунальних 

послуг всім громадянам, які відповідно до законодавства 

України мають на це право, незалежно від того, до якої форми 

власності належить будинок, в якому вони проживають. Таким 

чином, члени ОСББ, які відповідно до законодавства України 

мають пільги та субсидії, користуються ними в повному обсязі. 

Частину плати за житлово-комунальні послуги члени ОСББ, які 

користуються пільгами та субсидіями, сплачують особисто на 

рахунок ОСББ (у випадку, якщо ОСББ є колективним 

замовником послуг) або безпосередньо на рахунки підприємств, 

які надають житлово-комунальні послуги. Іншу частину плати у 

вигляді пільги чи субсидії сплачує держава. Слід зазначити, що 

всі пільги та субсидії надаються в межах норм, встановлених 

законодавством. 

Згідно із статтею 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» виконавці/виробники здійснюють 

розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво 

(надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, 

уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. Органи 

місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-

комунальні послуги в розмірі не нижче економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво. 

Відшкодування пільг та субсидій з житлово-комунальних 

послуг ОСББ (як колективним замовникам) та виробникам 

послуг здійснюють органи праці та соціального захисту 

населення. Органи праці та соціального захисту населення 

здійснюють розрахунки розміру компенсації таких пільг та 

субсидій на підставі тарифів на житлово-комунальні послуги, 

затверджених органами місцевого самоврядування. 

Тобто, виробники послуг самостійно здійснюють 

розрахунки вартості житлово-комунальних послуг, подають ці 

розрахунки на затвердження органам місцевого самоврядування. 

Окремо слід зупинитися на питанні відшкодування пільг та 

субсидій у випадку, коли співвласниками сплачуються внески 

до ОСББ – скажімо, в разі, коли об‘єднання власними силами 

забезпечує утримання будинку і прибудинкової території. 
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Відповідно до статті 10 Закону України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» встановлення 

розміру таких внесків належить до виключної компетенції 

загальних зборів членів об‘єднання. Будь-якого погодження 

розміру таких внесків з органами місцевого самоврядування, 

місцевими органами виконавчої влади чи іншими суб‘єктами 

законодавство не передбачає. 

Разом з тим, на практиці є випадки, коли органи праці та 

соціального захисту населення вимагають від ОСББ 

погоджувати з органами місцевого самоврядування розміри 

внесків, затверджених на загальних зборах, без чого 

відмовляють громадянам в прийнятті довідок, виданих ОСББ. 

Така позиція є неправомірною. Законодавство не ставить 

право громадян на отримання пільг та субсидій на житлово-

комунальні послуги в залежність від того, проживають 

громадяни в будинку, де створено ОСББ, чи у будинку, де не 

створено ОСББ, а так само і в залежність від того, сплачуються 

відповідні витрати безпосередньо виконавцям житлово-

комунальних послуг чи через ОСББ. 

З урахуванням вищевикладеного, при визначенні розміру 

відшкодування ОСББ за надані пільги та субсидії на житлово-

комунальні послуги органи праці та соціального захисту 

населення повинні приймати до розрахунку розмір відповідних 

внесків, затверджений загальними зборами ОСББ, за умови його 

документального підтвердження. ОСББ ж слід забезпечити таке 

підтвердження – відповідний лист об‘єднання та протокол (його 

завірена копія) відповідних загальних зборів ОСББ, на яких було 

затверджено розмір внесків. 

Наголошуємо, що перевірка правильності встановлення та 

застосування об’єднанням розмірів внесків не належить до 

компетенції органів праці та соціального захисту населення, і 

відповідно до пункту 5 Положення про проведення перевірок 

цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених 

для надання населенню субсидій та адресної соціальної 

допомоги (затверджено Наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України, Міністерства фінансів України, 
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Міністерства економіки України, Державного комітету України 

у справах сім‘ї та молоді, Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України, Державного комітету 

статистики України 21.07.1999р. №119/167/96/114/175/266), 

здійснюється державними інспекціями з контролю за цінами. 

РОЗДІЛ 4. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСББ І 

СПІВВЛАСНИКІВ В СУДІ 

4.1. Претензійна та позовна робота 

ОСББ як юридична особа є учасником чисельних 

правовідносин, як із своїми членами, співвласниками 

багатоквартирного будинку, громадянами, виконавцями 

(виробниками) житлово-комунальних та інших послуг, так і з 

державними органами. ОСББ надано право виступати позивачем 

та відповідачем у суді. 

Захист інтересів ОСББ при виконанні укладених договорів 

з контрагентами вимагає належного ведення претензійно-

позовної роботи. 

Претензійно-позовна робота повинна забезпечувати: 

– підготовку, одержання та складання документів, 

необхідних для пред‘явлення і розгляду претензій та позовів; 

–   пред‘явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; 

– підготовка відповідей (відзивів) та скарг про перегляд 

рішень, ухвал, постанов суду; 

– захист інтересів ОСББ при розгляді майнових, 

переддоговірних та інших спорів в судах; 

– здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, 

облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів); 

–   забезпечення контролю за претензійно-позовним 

провадженням; 

–   розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-

позовної роботи; 

– підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення 

претензійно-позовної роботи. 

Основні правові засади претензійно-позовної роботи 
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встановлено в Цивільному кодексі України, Господарському 

кодексі України та Господарському процесуальному кодексі 

України. Зазначене законодавство передбачає строки та порядок 

складання надання та розгляду претензій, певний порядок 

подання позовів та заперечень на позови, оскарження судових 

рішень. На рівні відомчих актів встановлено певні рекомендації 

для організації претензійно-позовної роботи на підприємстві або 

в організації, які можуть бути використані у своїй роботі і ОСББ 

(Рекомендації Міністерства Юстиції України N 2 від 15.01.96 

року «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на 

підприємстві, в установі, організації» (далі по тексту 

«Рекомендації МЮ»), затверджене Постановою КМУ №690 від 

1995 року «Загальне положення про юридичну службу 

міністерства, іншого центрального органу державної 

виконавчої влади, державного підприємства, установи, 

організації»). 

З урахуванням досвіду роботи ОСББ та зазначених вище 

нормативно-правових актів пропонуються наступні поради 

щодо організації претензійно-правової роботи в ОСББ. 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» та Типового статуту 

об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку, на 

правління та голову правління ОСББ, який має право діяти без 

доручення від імені ОСББ, покладено роботу з представництва 

інтересів ОСББ при стягненні боргів, збитків та вирішенні 

інших питань у суді. 

Відповідно саме голова правління ОСББ несе персональну 

відповідальність перед членами ОСББ за стан претензійно-

позовної роботи. 

Голова правління ОСББ вільний в виборі способів та форм 

організації претензійно-позовної роботи. На підприємствах 

претензійно-позовна робота здійснюється відповідними 

юридичними чи договірними відділами, чи штатними 

фахівцями-юристами. Зазвичай ОСББ не має можливості 

утримувати відповідний відділ чи штатного юриста. За таких 

умов прийнятним для ОСББ є наступні форми організації 
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претензійно-позовної роботи: 

1) Проведення її самотужки головою правління або членом 

правління; 

2) Виконання зазначеної роботи членом ОСББ, який має 

знання у цій сфері; 

3) Залучення на договірних засадах юридичної фірми чи 

юриста, так званий – «аутсорсінг». 

Кожна із зазначених форм має свої переваги і недоліки, її 

вибір залежить від фінансових і кадрових можливостей ОСББ. 

Незалежно від обраної форми ОСББ повинно забезпечувати 

належне ведення діловодства та облік претензій та позовів. 

Недодержання встановленого порядку пред‘явлення і розгляду 

претензій та позовів є порушенням трудової дисципліни і тягне 

за собою відповідальність винних у цьому посадових осіб згідно 

з чинним законодавством України. А при спричиненні ОСББ 

значної шкоди може бути підставою для притягнення до 

кримінальної відповідальності. 

Для подальшого огляду організації претензійно-позовної 

роботи будемо виходити із того, що правління делегує зазначені 

функції фахівцю (далі – уповноважена особа). 

Голова правління повинен видати наказ про порядок 

ведення претензійно-позовної роботи, де чітко визначити 

обов’язки щодо підготовки і розгляду претензій та позовів. 

Голова правління призначає уповноважену особу, яка 

організує претензійну і веде позовну роботу, що передбачає: 

1) представництво на підставі довіреності інтересів ОСББ 

у судах, інших органах під час розгляду правових питань і 

спорів, складання відповідних претензій і позовів; 

2) надання правової оцінки претензіям, що пред‘явлені 

ОСББ чи ОСББ у зв‘язку з порушенням його майнових прав і 

законних інтересів. 

Голова правління або уповноважена особа повинна вести 

журнали обліку претензій та позовних заяв, пред‘явлених ОСББ 

та до нього (згідно до додатків NN 2, 3, 4, 5 Рекомендацій МЮ). 

Довіреність на представництво інтересів у суді 

оформлюється у простій письмовій формі, як правило, строком 
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на один рік, і посвідчується підписом голови правління та 

печаткою ОСББ. 

Загальний порядок досудового (претензійного) 

врегулювання спорів встановлено у Розділі 2 Господарського 

процесуального кодексу України. 

Законодавством не встановлено обов‘язкового досудового 

претензійного порядку врегулювання спорів. В разі виникнення 

суперечки щодо укладення, зміни, виконання або припинення 

договорів сторони вільні в виборі або безпосереднього 

звернення до суду за захистом своїх прав або звернення з 

письмовою претензією до іншої сторони. Сторони застосовують 

заходи досудового врегулювання господарського спору за 

домовленістю між собою. 

За наявності у договорі, який відповідає вимогам закону, 

зазначеної умови вона має обов‘язковий характер як для сторін, 

так і для господарського суду. Водночас така умова має 

застосовуватись лише у тому разі, якщо вона передбачає 

досудове врегулювання спору у розумінні Господарського 

процесуального кодексу України. Умови договору, які 

передбачають інші формулювання щодо врегулювання спірних 

відносин, наприклад, «шляхом переговорів», у «добровільному 

порядку», «за взаємною згодою сторін» тощо не підпадають під 

дію наведеної норми Господарського процесуального кодексу 

України. 

Порядок пред’явлення претензій. 

ОСББ, інтереси якого порушено, з метою безпосереднього 

врегулювання спору з порушником його прав та інтересів 

звертається до відповідача (порушника) з письмовою 

претензією. У претензії обов‘язково зазначаються: 

– повне найменування і поштові реквізити заявника 

претензії та підприємства, якому вона пред‘являється; 

– номер і дата; 

– обставини, на підставі яких пред‘явлена претензія і 

докази, що їх підтверджують; посилання на відповідні 

нормативні акти; 

– вимоги заявника; 
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– сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає 

грошовій оцінці; 

– платіжні реквізити заявника претензії; 

– перелік документів, що додаються до претензії, а також 

інших доказів; 

– документи, що підтверджують вимоги заявника, 

додаються в оригіналах або належним чином засвідчених 

копіях. 

Претензія після правової оцінки уповноваженою особою 

підписується головою ОСББ або його заступником та 

надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, 

або вручається під розписку. 

Уповноважена особа реєструє претензію в журналі обліку, 

здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей від 

підприємств, яким були пред‘явлені претензії. У разі 

необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення 

надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж 

порядку, що і сама претензія. 

Претензія має бути розглянута особою, яка її отримала у 

місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначене 

законодавством. 

Про фактичне виконання претензії уповноважена особа 

повинна здійснити відповідний запис в журналі обліку 

претензій, пред‘явлених ОСББ. 

Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або 

частково без належних підстав, залишена без відповіді, 

претензійні матеріали з висновком та документами, що 

обґрунтовують безпідставність цього відхилення, 

використовуються для підготовки позовної заяви до суду. 

Необхідна кількість екземплярів документів визначається в 

кожному окремому випадку залежно від числа відповідачів та 

ведення позовного провадження. 

Порядок розгляду претензії, що надійшли на адресу ОСББ. 

Голова ОСББ або його заступник при надходженні 

претензій на адресу ОСББ, розглядає їх та надсилає на перевірку 

Уповноваженій особі для виконання. При перевірці матеріалів 
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претензії рекомендується з‘ясувати такі обставини: 

– наявність всіх документів, що підтверджують 

обґрунтованість претензії; 

– правильність складання розрахунку; 

– наявність правових підстав для визначення чи 

відхилення претензії. 

Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її 

розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку 

їх подання, який не може бути менше п‘яти днів, не враховуючи 

часу поштового обігу. 

Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання 

претензії і можуть бути подовжені на час, необхідний для 

досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових 

документів. 

Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у 

визначений ОСББ строк передаються бухгалтеру ОСББ для 

надання висновку по суті претензійних вимог. У разі 

необхідності бухгалтер проводить звірку розрахунків, службову 

перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в 

претензійному порядку. Висновок бухгалтера, підтверджений 

відповідними документами, передається уповноваженій особі. 

Уповноважена особа з урахуванням висновку готує проект 

відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) 

претензії. 

У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії 

повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється, з 

посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються 

у необхідних випадках документи, що спростовують претензійні 

вимоги повністю або частково (копія платіжного доручення про 

перерахування заборгованості та ін.). 

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється 

у письмовій формі. Проект відповіді повинен містити: 

а) повне найменування і поштові реквізити ОСББ, 

що дає відповідь, та підприємства чи організації, яким 

надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер 

претензії, на яку дається відповідь; 
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б) коли претензію визнано повністю або частково, – 

визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на 

перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, 

якщо вона не підлягає грошовій оцінці; 

в) коли претензію відхилено повністю або частково, 

– мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні 

акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії; 

г) перелік доданих до відповіді документів та інших 

доказів. 

Коли претензію відхилено повністю або частково, 

заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, 

одержаних з претензією, а також надіслано документи, що 

обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника 

претензії. 

Відповідь на претензію підписується головою правління 

ОСББ або уповноваженим представником ОСББ та надсилається 

рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 

Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення 

(квитанція про рекомендований або цінний лист чи розписка про 

вручення) залишаються у справах ОСББ. 

Результати розгляду вносяться в журнал обліку претензій, 

пред‘явлених ОСББ. 

Залишення претензії без відповіді не допускається. 

Зазначені вище претензії стосуються виконання договорів, 

разом з тим можливі претензії, щодо укладення договору, зміни 

чи розірвання договорів. 

Претензії (пропозиції) щодо укладення, зміни та 

розірвання договорів. 

В разі якщо претензія стосується спонукання до укладення 

договорів, укладення яких є обов‘язковим в силу закону, такий 

спір може бути передано на вирішення господарського суду. 

Як зазначалось у розділі 2 цього посібника про порядок 

укладення договорів, судова практика з цього приводу є 

неоднозначною. На нашу думку, з точки зору Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги», ОСББ не має обов‘язку 

укладати договір з виконавцем послуг, який надіслав 
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пропозицію. Разом з тим для запобігання примусовому 

укладенню договорів слід надати обгрунтовану негативну 

відповідь на пропозицію укласти договір. 

Якщо ОСББ дійсно не має наміру укладати цей договір, 

воно повинно про це письмово повідомити іншу сторону. 

Відповідь повинна бути чітка і однозначна. Це питання слід 

розглянути на зборах членів ОСББ і прийняти відповідне 

рішення. 

В разі наявності наміру укладення договору, але 

вираження ОСББ незгоди з окремими пунктами такого проекту 

договору, ОСББ має скласти протокол розбіжностей, про що 

зазначити у проекті договору та повернути один примірним 

договору із двома примірниками протоколу розбіжностей для 

підписання другою стороною. 

Підприємство чи організація, які вважають за необхідне 

змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це 

другій стороні за договором. 

Підприємство, організація, які одержали пропозицію про 

зміну чи розірвання договору, відповідають на неї не пізніше 20 

днів після одержання пропозиції. Якщо підприємства і 

організації не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, 

а також у разі неодержання відповіді в установлений строк з 

урахуванням поштового обігу, заінтересована сторона має право 

передати спір на вирішення суду. 

Пропозиції оформлюються в довільній формі і повинні 

містити відомості щодо відправника та адресата, посилання на 

відповідні договори, обґрунтування підстав для внесення змін 

чи розірвання договору. Пропозиція про внесення змін 

супроводжується проектом угоди про внесення змін до 

договору, яка підписана стороною, що робить пропозицію. 

Ведення позовної роботи в ОСББ. 

Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для 

пред‘явлення позовів та відзивів на них, здійснюється 

уповноваженою особою. 

Порядок пред‘явлення позовів 

Позов пред‘являється у випадках недосягнення згоди із 
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спірних питань, зокрема, в разі безпідставного повного або 

часткового відхилення претензії, пред‘явленої ОСББ та 

залишення її без відповіді, необхідності захисту інтересів ОСББ 

в судовому порядку. В залежності від виду спору і складу сторін 

спір може розглядати в суді загальної юрисдикції, 

адміністративному, господарському або третейському суді. 

До подання позову до суду по певній категорії справ слід 

вирішити питання про вжиття заходів досудового врегулювання 

спору. Наприклад, повідомити боржника під розписку про суму 

його заборгованості і підстави її нарахування та про намір 

звернення до суду. В разі відмови боржника в прийнятті 

повідомлення зафіксувати цей факт актом, що підписується 

трьома особами. В повідомленні слід дати час боржнику на 

розрахунок. В разі ігнорування боржником цих заходів – почати 

підготовку позову до суду. 

Позов готується незалежно від виду судочинства, і є 

письмовою вимогою до іншої сторони спору. В ОСББ Голова 

правління доручає уповноваженій особі підготовку позовної 

заяви і збирання матеріалів, які підтверджують обгрунтованість 

вимог ОСББ – позивача. 

До позовної заяви додаються всі необхідні докази, що 

підтверджують вимоги ОСББ - позивача, в т.ч. платіжне 

доручення про сплату державного мита (судового збору) у 

встановленому порядку і розмірі (на платіжному дорученні про 

перерахунок судового збору банківська установа повинна 

здійснити відмітку «зараховано до державного бюджету 

повністю сума, дата», засвідчити підписом відповідальної особи 

і круглою печаткою банку), витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення судового процесу та докази про те, що копія 

позовної заяви надіслана відповідачу (зауважуємо, що судом 

беззаперечно сприймається в якості доказу надіслання лише 

оригінали опису вкладення до цінного листа та квитанції про 

відправлення цінного листа). 

Позовна заява подається до суду в письмовій формі, у 

друкованому вигляді і підписується головою правління ОСББ 

або його заступником та реєструється в журналі обліку позовних 
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заяв, пред’явлених ОСББ. 

У випадку, якщо позовні заяви і скарги підписуються 

представником ОСББ, до заяви і скарги, поданої представником, 

має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує 

повноваження представника. 

Позовна заява надсилається суду (копія відповідачеві) 

рекомендованим або цінним листом. 

До участі у судовому розгляді слід доручити 

уповноваженій особі підготувати додатково наступний пакет 

документів: 

1) засвідчена печаткою ОСББ та підписом голови 

правління ОСББ копія протоколу про його обрання; 

2) копія статуту ОСББ; 

3) витяг з єдиного державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб. 

Порядок підготовки ОСББ відзивів на пред‘явлені до нього 

позови. 

На позовні заяви, що розглядаються господарськими 

судами, які надходять до ОСББ, ОСББ має право надати 

письмову відповідь відзив (заперечення на позов). Позовні 

заяви, одержані ОСББ реєструються і в той же день передаються 

голові ОСББ, а потім – уповноваженій особі для виконання. 

Позовні заяви реєструються в журналі обліку. 

З урахуванням змісту ухвали суду про відкриття 

провадження у справі на основі аналізу позовної заяви її доводів 

та документів уповноваженою особою готується мотивований 

відзив, який підписує голова правління ОСББ, його заступник 

або уповноважена за довіреністю особа, та надсилається у 

встановлений судом строк: 

а) до суду – разом з усіма документами, що 

підтверджують заперечення проти позову; 

б) позивачу та іншим особам, що беруть участь у 

справі – копію відзиву. Відзив повинен містити: 

– найменування позивача і номер справи; 

– мотиви повного або часткового відхилення вимог 

позивача з посиланням на законодавство; 
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– докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; 

– перелік документів та інших доказів, що додаються до 

відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до 

нього документів позивачеві, іншим відповідачам, в залежності 

від обставин – прокурору). 

Особливості захисту прав ОСББ та співвласників в судах 

різної юрисдикції розглянемо у наступних главах посібника. 

Реєстрація та зберігання претензійних і позовних 

матеріалів в ОСББ 

Належне діловодство є важливою частиною претензійно-

позовної роботи. Претензійні та позовні матеріали, одержані 

ОСББ, повинні реєструватись в книзі вхідної кореспонденції, а 

ті, що ним надсилаються – у книзі вихідної кореспонденції. 

Особа, яка працює з кореспонденцією, що надійшла, повинна до 

претензійних та позовних матеріалів додати конверт, який має 

штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом 

своєчасної чи несвоєчасної їх відправки. 

При реєстрації претензій, заяв, пропозицій перевіряється 

наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При 

відсутності або невідповідності документів, зазначених в 

додатку, необхідно скласти відповідний акт за підписом не 

менше 3-х осіб. 

Претензійні та позовні матеріали підприємства і ті, що 

надійшли до нього, зберігаються в окремих папках (незакінчені 

претензії; незакінчені позовні матеріали; закінчені претензії; 

закінчені позовні матеріали). 

Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються на 

протязі трьох років до передачі їх на збереження в архів. Ці 

матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, 

у якій вони були зареєстровані. 

Попри обмеженість матеріальних та кадрових ресурсів в 

ОСББ, вважаємо за необхідне рекомендувати проводити аналіз 

претензійної та позовної роботи в ОСББ. Аналіз може 

здійснюватись в такому порядку: з кожного виду претензій, 

позовів наводяться найчастіші випадки порушень, 

найхарактерніші претензії, позови на значні суми, причини та 
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умови їх виникнення. За результатами вносяться пропозиції 

вжити конкретних заходів та здійснити організаційні дії для 

поліпшення претензійно-позовної роботи, запобігання 

непродуктивних витрат та збитків, відшкодування шкоди, 

заподіяної ОСББ, за рахунок винних осіб. 

4.2. Судовий захист прав ОСББ і співвласників будинку 

В разі якщо зусилля щодо досудового вирішення спору не 

призвели до досягнення згоди, ОСББ або співвласники 

вимушені звертатись за захистом свої прав до відповідного суду 

або захищати свої права у суді не з власної волі, а в разі 

звернення до суду іншої сторони. 

Система судів в Україні будується за принципами 

територіальності  і спеціалізації. 

Суди за своєю спеціалізацією поділяються на: 

– суді загальної юрисдикції (районні, міські і міськрайонні 

суди, щодо деяких справ суди обласного рівня); 

– господарські суди (обласні, м. Києва, АРК, Севастополя); 

– адміністративні суди (суди загальної юрисдикції як 

адміністративні, окружні суди, в особливих випадках вищий 

адміністративний суд). 

Зазначені суди є судами першої інстанції, тобто це суди, 

які розглядають справу і вирішують її по суті своїм вироком, 

рішенням чи постановою. 

Існує вища ланка – суди апеляційної інстанції, які за 

апеляційною скаргою чи апеляційним поданням перевіряють 

законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції, 

якщо це рішення оскаржено, тобто не набрало законної сили. 

І найвища ланка – суди касаційної інстанції, які за 

касаційною скаргою чи касаційним поданням перевіряють 

законність і обґрунтованість судових рішень, які набрали 

законної сили. У касаційному порядку справи переглядають 

вищі спеціалізовані суди України. 

Далі ми розглянемо особливості захисту прав ОСББ і 

співвласників у судах різних видів. 

4.2.1. Захист прав ОСББ і співвласників у судах загальної 
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юрисдикції. 

Основною ланкою судів загальної юрисдикції є місцевий 

суд. Він розглядає справи, віднесені законом до його 

підсудності. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та 

цивільні справи, а також справи про адміністративні право-

порушення. 

Загальним територіальним судами підвідомчі: справи про 

захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, 

сімейних, трудових правовідносин, а також з інших 

правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ 

проводиться за правилами іншого судочинства. 

Зокрема, захист прав і інтересів ОСББ та співвласників у 

судах загальної юрисдикції здійснюється щодо наступних 

категорій справ: 

1) Спори за позовом членів ОСББ, співвласників до ОСББ, 

щодо порядку створення ОСББ, оскарження рішень ОСББ, та 

виконання ОСББ інших своїх функцій; 

2) Спори за позовом ОСББ до своїх членів, співвласників 

щодо виконання зобов’язань щодо утримання спільного майна, 

відшкодування спричиненої шкоди або збитків спільному 

майну; 

3) Спори між членами ОСББ, співвласниками, щодо 

порушення права власності, щодо використання спільного 

майна; 

4) Спори ОСББ з громадянами щодо земельних питань; 

5) Захист честі гідності, ділової репутації ОСББ або 

співвласника. 

6) Справи окремого провадження; 

7) ОСББ, або співвласник, як цивільний позивач у 

кримінальній справі (щодо захисту права власності, в разі 

розкрадання/знищення майна ОСББ або співвласника); 

8) Трудові спори з працівниками ОСББ; 

9) Справи щодо притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності (дрібне хуліганство, 

порушення спокою тощо); 
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Способи захисту цивільних прав (стосується категорії 

справ з 1 по 7) визначені у ст.16 Цивільного кодексу України. 

Способами захисту цивільних прав та інтересів зокрема можуть 

бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) 

припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, 

яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов‘язку в 

натурі; 6) зміна право-відношення; 7) припинення 

правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи 

бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб. 

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим 

способом, що встановлений договором або законом. 

Що стосується трудових спорів, то до них застосовуються 

загальні правила захисту цивільних справ із врахуванням 

особливостей законодавства про працю. 

Для захисту цивільних прав ОСББ або співвласник 

повинен звернутися до суду з заявою, яка належним чином 

оформлена, підписана, з печаткою, якщо мова йде про ОСББ, та 

наданням довіреності (якщо підписана представником). Діючий 

Цивільний процесуальний кодекс України надає право 

звернутись в залежності від виду справи в порядку: 

1) наказного провадження; 

2) позовного провадження; 

3) окремого провадження. 

Наказове провадження є спрощеним порядком захисту 

прав. Наказове провадження використовується щодо окремих 

видів вимог (ст. 96 ЦПКУ), деякі з яких можуть стосуватись 

діяльності ОСББ або співвласників: 

1) про стягнення нарахованої, але не виплаченої 

працівникові суми заробітної плати; 

2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на 

проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або 

транспортних засобів боржника; 
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3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за 

оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних 

послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням 

індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих 

заявником на суму заборгованості. 

Захист прав згідно наказового провадження здійснюється 

шляхом подання до суду письмової заяви про видачу судового 

наказу. 

Така заява повинна містити (ст. 98 Цивільного кодексу 

України): 1)найменування суду, в який подається заява; 2) ім‘я 

(найменування) заявника та боржника, а також ім‘я 

(найменування) представника заявника, якщо заява подається 

представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; 

3) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються; 4) 

перелік документів, що додаються до заяви. 

Заява подається з її копіями та копіями доданих до неї 

документів відповідно до кількості боржників. 

До заяви про видачу судового наказу додаються 

документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату 

витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 

Судовий збір сплачується у розмірі п’ятдесяти відсотків 

від розміру встановленому для позовного провадження. 

Питання відкриття наказного провадження або відмову у 

прийнятті заяви про видачу судового наказу суддя вирішує не 

пізніше наступного дня з дня надходження заяви до суду. Про 

відкриття наказного провадження суддя постановляє ухвалу. 

Далі суд у триденний строк з моменту її постановлення 

видає судовий наказ по суті заявлених вимог. 

Після видачі судового наказу суд не пізніше наступного 

дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із 

повідомленням. 

Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання 

копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву 

про його скасування. 

Заява про скасування судового наказу розглядається судом 

протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття 
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такої заяви до розгляду. 

За результатами розгляду заяви про скасування судового 

наказу суд має право: 

1) залишити заяву про скасування судового наказу без 

задоволення; 

2) скасувати судовий наказ та роз‘яснити, що заявлені 

стягувачем вимоги можуть бути розглянуті у позовному 

провадженні з додержанням загальних правил щодо 

пред‘явлення позову; 

3) змінити судовий наказ. 

Після набрання наказом законної сили суд видає його 

стягувачеві для пред‘явлення до виконання, а саме: 

– у разі ненадходження від боржника заяви про скасування 

судового наказу протягом трьох днів після закінчення строку на 

її подання; 

– якщо суд за результатами розгляду заяви про скасування 

судового наказу прийняв ухвалу про залишення такої заяви без 

задоволення або змінив судовий наказ, то судовий наказ чи 

змінений судовий наказ набирає законної сили після закінчення 

строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу 

не було подано. У разі подання апеляційної скарги судовий 

наказ чи змінений судовий наказ, якщо його не скасовано, 

набирає законної сили після розгляду справи апеляційним 

судом. 

Щодо всіх інших категорій вимог встановлене позовне 

провадження, тобто захист прав здійснюється через подання 

позовної заяви встановленої форми, з наданням відповідних 

доказів, сплати судового збору та витрат на інформаційно-

технічне забезпечення розгляду справи. 

Позовна заява повинна містити: 1) найменування суду, до 

якого подається заява; 2) ім‘я (найменування) позивача і 

відповідача, а також ім‘я представника позивача, якщо позовна 

заява подається представником, їх місце проживання 

(перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери 

засобів зв‘язку, якщо такі відомі; 3) зміст позовних вимог; 4) 

ціну позову щодо вимог майнового характеру; 5) виклад 



146 | С т о р і н к а  

обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 6) зазначення 

доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав 

для звільнення від доказування; 7) перелік документів, що 

додаються до заяви. 

Позовна заява подається з її копіями та копіями всіх 

документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб. 

Позовне провадження передбачає більш складну і тривалу 

процедуру розгляду справи, яке проводиться з участю сторін. 

Особливою процедурою захисту прав є окреме 

провадження, яке застосовується при розгляду певного переліку 

справ. Участь в таких справа бере заявник і зацікавлені особи. 

Загалом вказана категорія рідко стосується діяльності ОСББ або 

співвласників (наприклад справа щодо встановлення 

юридичного факту проживання у квартирі і т.п.). 

Рішення (ухвала) по справі прийняте судом загальної 

юрисдикції згідно до цивільного судочинства може бути 

оскаржене до апеляційного суду шляхом подання апеляційної 

скарги. В разі належного оскарження рішення (ухвала) не 

набуває законної сили, не вступає в дію, до винесення рішення 

Апеляційним судом. 

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 

десяти днів (на ухвалу – 5 днів) з дня його проголошення. 

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у 

судовому засіданні під час проголошення судового рішення, 

можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня 

отримання копії цього рішення. Апеляційна скарга, подана після 

закінчення установлених строків, залишається без розгляду, 

якщо апеляційний суд виключно за заявою особи, яка її подала, 

не знайде підстав для поновлення строку, про що 

постановляється ухвала. 

Апеляційна скарга повинна бути належної письмової 

форми. В апеляційній скарзі мають бути зазначені: 1) 

найменування суду, до якого подається скарга; 2) ім‘я 

(найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або 

місцезнаходження; 3) ім‘я (найменування) осіб, які беруть 
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участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; 4) 

рішення або ухвала, що оскаржуються; 5) в чому полягає 

незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали; 6) 

нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які 

підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності 

причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення 

проти доказів, використаних судом першої інстанції; 7) 

клопотання особи, яка подала скаргу; 8) перелік документів та 

інших матеріалів, що додаються. 

До апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих 

письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть 

участь у справі. Документи про сплату судового збору, який 

сплачується у розмірі п’ятдесяти відсотків від розміру 

сплаченому при поданні позовної заяви. 

Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд 

першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. 

За результатом розгляду апеляційної скарги апеляційний 

суд приймає рішення або ухвалу, які набирають законної сили з 

моменту їх проголошення. 

В разі незгоди з рішенням (ухвалою) Апеляційного суду 

ОСББ або співвласник має право подати касаційну скаргу яка 

може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання 

законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду. 

Касаційна скарга повинна відповідати встановленій 

письмовій формі та містити: 1) найменування суду, до якого 

подається скарга; 2) ім‘я (найменування) особи, яка подає 

скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; 3) ім‘я 

(найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце 

проживання або місцезнаходження; 4) рішення (ухвала), що 

оскаржується; 5) в чому полягає неправильне застосування 

судом норм матеріального права чи порушення норм 

процесуального права; 6) клопотання особи, яка подає скаргу; 7) 

перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. 

До касаційної скарги додаються докази сплати судового 

збору у такому ж розмірі що встановлено для апеляційного 

оскарження. 
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До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до 

неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у 

справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої 

та апеляційної інстанцій. 

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду 

касаційної інстанції. 

За результатом розгляду касаційний суд виносить рішення, 

постанову, ухвалу, які набирають законної сили з моменту їх 

оголошення. 

Цивільний позов в кримінальному процесі 

ОСББ та співвласник за певних обставин можуть захищати 

свої права у суді в рамках кримінального провадження, зокрема, 

в разі злочинного посягання на власність ОСББ або 

співвласника, спричинення майнової шкоди. ОСББ, співвласник, 

майнові інтереси якого внаслідок злочину постраждали, має 

право пред‘явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть 

матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний 

позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. 

Цивільний позов може бути пред‘явлений як під час 

досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду 

справи, але до початку судового слідства (починається після 

закінчення підготовчих дій: установлення осіб, видалення 

свідків із зали тощо). подати до початку розгляду кримінальної 

справи у суді цивільний позов до підозрюваного, 

обвинуваченого, в якому висунути майнові вимоги щодо 

відшкодування спричиненої шкоди. 

Кримінальний-процесуальний кодекс України не 

встановлює особливих вимог до заяви про цивільний позов. Із 

змісту ст. 28 КПК України слідує що в заяві про цивільний 

позов повинно бути зазначено: про наявність матеріальної 

шкоди, винність обвинуваченого (підсудного) у її спричиненні, 

висловлено конкретні майнові вимоги до обвинуваченого 

(підсудного). 

За наявності достатніх даних про те, що злочином завдана 

матеріальна шкода або понесені витрати закладом охорони 

здоров‘я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, 
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орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов‘язані вжити 

заходів до забезпечення цивільного позову. З метою 

запобіганню ухиленню обвинуваченого від відшкодування 

матеріальної шкоди слід подати заяву органу дізнання, 

досудового слідства чи до суду про забезпечення цивільного 

позову, на підставі якої орган дізнання, слідчий, прокурор і суд 

зобов‘язані вжити заходів до забезпечення цивільного позову: 

накладення арешту на майно, грошові суми обвинуваченого 

(підсудного), тощо. 

Питання цивільного позову вирішується вироком суду по 

відповідній кримінальній справі. Вирок набирає чинності через 

15 діб з дати проголошення. В разі незгоди з вироком суду в 

частині задоволення цивільного позову, вирок може бути 

оскаржено в цій частині до апеляційного суду. Апеляція до 

апеляційного суду може бути подана протягом 15 діб з дати 

проголошення вироку. 

Рішення апеляційного суду за апеляцією набирає законної 

сили негайно. Судове рішення апеляційного суду можна 

оскаржити до касаційного суду у місячний термін рішення якого 

є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності 

Захист прав у судах здійснюється в т.ч. шляхом розгляду 

справ про адміністративні правопорушення. Питання захисту 

прав ОСББ і співвласників у справах щодо притягнення винних 

осіб до адміністративної відповідальності (дрібне хуліганство, 

порушення спокою тощо), регулюється Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. 

Зазначений кодекс встановлює адміністративну 

відповідальність за різноманітні проступки, які посягають в т.ч. 

на інтереси ОСББ і співвласників. ОСББ і співвласнику надано 

право ініціювати складання протоколів та розгляд 

уповноваженими особами питань щодо порушення конкретними 

особами в т.ч. посадовими законодавства. ОСББ і співвласник 

має право звертатись до органів, які здійснюють нагляд за 

дотриманням законодавства у відповідних сферах із заявами про 
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вчинення іншими особами проступків і притягнення їх до 

адміністративної відповідальності. 

Особливих вимог до таких звернень не встановлено. Такі 

звернення можуть бути як письмовими так і усними. В разі 

письмового повідомлення про проступок, таке повідомлення 

повинно відповідати Закону України «Про звернення громадян», 

не бути анонімним, чітко викладати факти і обставини які 

вказують на наявність порушення та відповідні докази. 

4.2.2. Захист прав ОСББ і співвласників у господарських 

судах 

Місцеві господарські суди розглядають справи, що 

виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, 

віднесені процесуальним законом до їх підсудності (ст.22 

Закону «Про судоустрій України»). 

Враховуючи особливості діяльності ОСББ, в 

господарському суді ОСББ здійснює захист своїх прав шляхом 

участі у наступних категоріях справ (ст. 12 Господарський 

процесуальний кодекс України), з тих що підвідомчі 

господарським судам: 

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, 

розірванні і виконанні господарських договорів; 

2) справи про банкрутство; 

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету 

України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими 

актами до їх компетенції; 

4) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в 

яких беруть участь суб‘єкти господарської діяльності, за 

винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних 

судів. 

Місцеві господарські суди – це обласні господарські суди, 

Господарський суд м. Києва, Господарський суд АР Крим, 

Господарський суд м. Севастополь. Місцеві господарські суди 

розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі 

господарським судам. 

Право на звернення до господарського суду має ОСББ як 
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організація – юридична особа, співвласник же, як фізична особа, 

має право звертатись до господарського суду з позовом тільки в 

разі реєстрації його підприємцем. 

Захист прав здійснюється шляхом подання до 

господарського суду позовної заяви встановленої у ст.54 ГПК 

України форми та змісту, підписаної повноважною особою, або 

громадянином – суб‘єктом підприємницької діяльності або його 

представником. 

Закон встановлює такі вимоги до змісту позовної заяви: 1) 

найменування господарського суду, до якого подається заява; 2) 

найменування (для юридичних осіб) або ім‘я (прізвище, ім‘я та 

по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх 

місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання 

(для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта 

господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) 

або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для 

фізичних осіб-платників податків); 2-1) документи, що 

підтверджують за громадянином статус суб‘єкта 

підприємницької діяльності; 3) зазначення ціни позову, якщо 

позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що 

виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських 

договорів); 4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до 

кількох відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з 

них; 5) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; 

зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований 

розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, 

на підставі якого подається позов; 6) відомості про вжиття 

заходів досудового врегулювання спору якщо такі проводилися; 

61) відомості про вжиття запобіжних заходів; 7) перелік 

документів та інших доказів, що додаються до заяви. 

Позивач зобов‘язаний при поданні позову надіслати 

сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, 

якщо цих документів у сторін немає. До позовної заяви 

додаються документи, які підтверджують: 

1) вжиття заходів досудового врегулювання 

господарського спору, якщо такі заходи проводились; 
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2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і 

доданих до неї документів; 

3) сплату державного мита у встановлених порядку і 

розмірі; 

4) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення 

судового процесу; 

5) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. 

До заяви про визнання акта недійсним додається також 

копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. 

Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше трьох днів з 

дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, 

якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у 

справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, 

призначення справи до розгляду в засіданні господарського 

суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо 

підготовки справи до розгляду в засіданні. 

Ухвала надсилається також іншим підприємствам, 

установам, організаціям, державним та іншим органам, у 

випадках, коли від них витребуються документи, відомості та 

висновки або їх посадові особи викликаються до господарського 

суду. 

Відповідач має право після одержання ухвали про 

порушення справи надіслати господарському суду – відзив на 

позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення 

проти позову; а позивачу, іншим відповідачам, а також 

прокурору, який бере участь в судовому процесі, – копію 

відзиву. 

Відзив повинен містити: найменування позивача і номер 

справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог 

позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що 

обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів 

та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про 

надіслання копій відзиву і доданих до нього документів 

позивачеві, іншим відповідачам, прокурору). 

Після одержання ухвали суду про порушення провадження 

у справі виконуються вимоги цієї ухвали у строки, визначені 
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судом, в разі порушення вимог ухвали на сторону може бути 

накладено судом штраф до 1700 гривень. 

Сторона має право подати клопотання до суду з проханням 

про вжиття заходів забезпечення позову (ст.67 ГПК України) у 

вигляді накладення арешту на майно, грошові суми, забороною 

вчиняти певні дії, зупинення стягнення. Господарський суд 

задовольняє таку заяву в разі, якщо невжиття таких заходів 

може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення 

господарського суду. Про забезпечення позову виноситься 

ухвала. 

За результатом розгляду позовної заяви господарський суд 

виносить рішення, яке набирає законної сили після закінчення 

строку на апеляційне оскарження. 

В разі незгоди із рішенням, воно може бути оскаржене 

шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня 

оголошення рішення або з дня виготовлення його повного 

тексту. 

Апеляційна скарга подається через місцевий 

господарський суд, який розглянув справу. 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна 

містити: 1) найменування апеляційного господарського суду, до 

якого подається скарга; 2) найменування місцевого 

господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та 

дату прийняття рішення; 3) вимоги особи, яка подає апеляційну 

скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд 

рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у 

справі або подані додатково; 4) перелік документів, доданих до 

скарги. 

До скарги додаються докази сплати державного мита у 

розмірі 50% від розміру встановленого для подання позовної 

заяви, і надсилання копії скарги та доданих документів іншій 

стороні у справі. 

За результатом розгляду апеляційний суд виносить 

рішення, яке набуває законної сили з дня оголошення. 

Рішення апеляційного суду може бути оскаржене шляхом 

подання касаційної скарги, яка подається до Вищого 
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господарського суду України через апеляційний господарський 

суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову. 

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з 

дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи 

постановою апеляційного господарського суду законної сили. 

Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна 

містити: 1) найменування касаційної інстанції; 2) найменування 

місцевого або апеляційного господарського суду, судове 

рішення якого оскаржується, номер справи та дату прийняття 

рішення або постанови; 3) найменування особи, що подає 

скаргу, та іншої сторони (сторін) у справі; 4) вимоги особи, що 

подала скаргу, із зазначенням суті порушення або 

неправильного застосування норм матеріального чи 

процесуального права; 5) перелік доданих до скарги документів. 

До скарги додаються докази сплати державного мита у 

розмірі 50% від розміру встановленого для подання позовної 

заяви і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. 

Рішення касаційної інстанції є остаточним і оскарженню 

не підлягає, але може бути переглянуто Верховним Судом 

України, зокрема, з підстав неоднакового застосування судом 

касаційної інстанції одних і тих же самих норм матеріального 

права, внаслідок чого ухвалені різні за змістом судові рішення у 

подібних правовідносинах. 

4.2.3. Захист прав ОСББ і співвласників в 

адміністративних судах. 

Захист прав у адміністративних судах здійснюється в 

порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. За захистом у адміністративному суді 

ОСББ або співвласник має право звернутись, якщо вважає, що 

рішенням, дією чи бездіяльністю суб‘єкта владних повноважень 

(як державними органами, так і органами місцевого 

самоврядування) порушені її права, свободи або інтереси. 

Система адміністративних судів має три ланки судів першої 

інстанції: 1) Місцеві загальні суди (загальної юрисдикції) як 

адміністративні суди, яким підсудні: 
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– адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган 

чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи 

службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які 

підсудні окружним адміністративним судам; 

– усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи 

бездіяльності суб‘єктів владних повноважень у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності; 

– усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з 

суб‘єктами владних повноважень з приводу обчислення, 

призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання 

пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним 

громадянам, виплат за загальнообов‘язковим державним 

соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших 

соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, 

захисту, пільг. 

2) Окружним адміністративним судам підсудні 

адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган 

державної влади, інший державний орган, органи влади 

Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або 

Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, 

крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з 

приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про 

адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим 

загальним судам як адміністративним судам. Справи щодо 

оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб 

місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються 

місцевим загальним судом як адміністративним судом або 

окружним адміністративним судом за вибором позивача. 

3) Вищий адміністративний суд України як суд першої 

інстанції у відносинах у сфері діяльності ОСББ, або прав 

співвласника не задіяний. 

ОСББ і співвласники вимушені звертатись за захистом 

своїх прав у адміністративні суди з усіх питань, які пов’язані із 

рішеннями державних і місцевих органів управління, які 

впливають на їх діяльність. 

Це стосується як діяльності у сфері державної реєстрації, 
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обліку у податковій, отримання дозвільних документів, 

вирішення питань у сфері містобудування і архітектури, 

взаємодії з контролюючими органами, питання виділення і 

оформлення прав на земельні ділянки, фінансування 

капітального ремонту попереднім власником будинку, тощо. 

Захист прав здійснюється шляхом подання 

адміністративного позову, який може містити вимоги про: 

1) скасування або визнання не чинним рішення суб‘єкта 

владних повноважень повністю чи окремих його положень; 

2) зобов‘язання суб‘єкта владних повноважень прийняти 

рішення або вчинити певні дії; 

3) зобов‘язання суб‘єкта владних повноважень утриматися 

від вчинення певних дій; 

4) стягнення з суб‘єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, 

дією або бездіяльністю; 

5) виконання зупиненої чи не вчиненої дії; 

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб‘єкта владних повноважень; 

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших 

об‘єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів 

суспільної необхідності. 

Закон встановлює наступні вимоги до змісту 

адміністративного позову (позовної заяви): 1) найменування 

адміністративного суду, до якого подається позовна заява; 2) 

ім‘я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер 

засобу зв‘язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) ім’я 

(найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи 

службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв‘язку, 

адреса електронної пошти, якщо такі відомі; 4) зміст позовних 

вимог згідно з частиною третьою статті 105 Кодекс 

адміністративного судочинства України і виклад обставин, 

якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову 

до декількох відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного 

з відповідачів; 5) у разі необхідності – клопотання про 

звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати 
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правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, 

якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової 

допомоги; про призначення судової експертизи; про 

витребування доказів; про виклик свідків, заява про поновлення 

строку звернення до адміністративного суду тощо; 6) перелік 

документів та інших матеріалів, що додаються. 

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються 

позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і 

які можуть бути використані судом. 

До позовної заяви додаються її копії та копії всіх 

документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання 

адміністративного позову суб’єктом владних повноважень. 

Суб‘єкт владних повноважень при поданні адміністративного 

позову зобов‘язаний додати до позовної заяви доказ надіслання 

відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до 

неї документів. До позовної заяви додається також документ про 

сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить 

сплачувати. 

Суддя після одержання позовної заяви відкриває 

провадження в адміністративній справі на підставі позовної 

заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, 

залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у 

справі. 

Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи 

може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення 

адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека 

заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до 

ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих 

прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких 

заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних 

зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки 

протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб‘єкта владних 

повноважень. 

За результатом розгляду позову суд виносить постанову, 

яка набирає законної сили протягом 10 днів з дня оголошення. 
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Протягом цього терміну існує право подати апеляційну скаргу 

до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд 

першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі. В 

апеляційній скарзі зазначаються: 1) найменування 

адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого 

подається скарга; 2) ім‘я (найменування), поштова адреса особи, 

яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв‘язку, 

адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) вимоги особи, яка 

подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної інстанції; 4) 

обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота 

дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) 

застосування норм права; 5) у разі необхідності – клопотання 

особи, яка подає апеляційну скаргу, про витребування нових 

доказів, про виклик свідків тощо; 6) перелік матеріалів, які 

додаються. 

В апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти 

участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи 

просить суд розглянути справу за її відсутності. 

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до 

кількості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги 

додається документ про сплату судового збору, а також копії 

доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості 

осіб, які беруть участь у справі. 

Рішення апеляційного адміністративного суду набуває 

законної сили з дня його проголошення. 

Рішення апеляційного суду може бути оскаржено у 

касаційному порядку до Вищого адміністративного суду 

України. Касаційна скарга подається безпосередньо до 

адміністративного суду касаційної інстанції. 

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом 

двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням 

суду апеляційної інстанції. 

Касаційна скарга подається в письмовій формі. У 

касаційній скарзі зазначаються: 1) найменування 
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адміністративного суду касаційної інстанції; 2) ім‘я 

(найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну 

скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх номери 

засобу зв‘язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) судові 

рішення, що оскаржуються; 4) обґрунтування вимог особи, що 

подає касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає 

порушення норм матеріального чи процесуального права; 5) 

вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної 

інстанції; 6) у разі необхідності – клопотання особи, що подає 

касаційну скаргу; 7) перелік матеріалів, які додаються. 

Касаційна скарга може містити клопотання особи про 

розгляд справи за її участю. За відсутності такого клопотання 

вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому 

засіданні суду касаційної інстанції. 

До касаційної скарги додаються документ про сплату 

судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до 

кількості осіб, які беруть участь у справі, та копії оскаржуваних 

рішень судів першої та апеляційної інстанцій. 

4.2.4. Захист прав у третейських судах. 

Захист прав ОСББ або співвласників у третейському суді 

можливий тільки в разі, якщо між сторонами спору є відповідна 

угода про передачу спірного питання на розгляд третейського 

суду. На розгляд до третейського суду не можуть виноситись 

численні категорії справ: щодо недійсності нормативно-

правових актів; дій органів влади, трудових спорів, щодо 

нерухомості, тощо. 

В практиці діяльності ОСББ або співвласника захистом у 

третейському суді може стосуватись перш за все договорів із 

контрагентами щодо виконання робіт, надання послуг, якщо у 

цих договорах є відповідне застереження. 

Зразу зауважимо, що якщо Ви не впевнені в об‘єктивності 

третейського суду, який пропонує Ваш контрагент, то слід до 

підписання вимагати вилучення із договору третейського 

застереження і спільно обирати третейський суд, або 

відмовитись від вирішення спору будь-яким третейським судом. 
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Третейські суди бувають двох видів: суд створений для 

вирішення конкретного спору і постійно діючий третейський 

суд. Зазвичай часті використовуються постійно діючі третейські 

суди, які офіційно реєструються Міністерством юстиції України. 

Третейський суд має Положення та Регламент, якими 

керується при вирішенні справ. 

Сторони погоджують між собою кандидатуру судді, або 

суддів, які будуть вирішувати спір. Судді обираються із списку 

суддів третейського суду. 

Свої вимоги до іншої сторони викладаються у позовній 

заяві яка подається на розгляд третейського суду. Позовна заява 

подається у письмовій формі. 

У позовній заяві, що подається до третейського суду, 

повинні зазначатися: назва постійно діючого третейського суду 

або склад третейського суду для вирішення конкретного спору; 

дата подання позовної заяви; найменування і юридичні адреси 

сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім‘я, по 

батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи 

сторін, які є фізичними особами; найменування і юридична 

адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, 

або прізвище, ім‘я, по батькові, дата народження, місце 

проживання і місце роботи представника, який є фізичною 

особою, у випадках, коли позов подається представником; зміст 

вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці; обставини, 

якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх 

підтверджують, розрахунок вимог; посилання на наявність 

третейської угоди між сторонами та докази її укладення; перелік 

письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви; підпис 

позивача або його представника з посиланням на документ, що 

засвідчує повноваження представника. 

До позовної заяви додаються документи, що 

підтверджують: 1) наявність третейської угоди; 2) 

обґрунтованість позовних вимог; 3) повноваження 

представника; 4) направлення копії позовної заяви іншій стороні 

(опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з 

реєстру поштових відправлень тощо). 
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При поданні позовної заяви сплачується третейський збір 

та інші витрати у розмірі та порядку встановленому 

Регламентом третейського суду. Порядок розподілу витрат, 

пов‘язаних з вирішенням спору третейським судом, зазначається 

у рішенні або ухвалі третейського суду. 

Сторона проти якої подано позов повинна надати 

третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на 

позовну заяву направляється позивачу та третейському суду в 

порядку та строки, що передбачені третейською угодою у 

третейському суді для вирішення конкретного спору або 

регламентом третейського суду. 

Якщо регламентом третейського суду строк надання 

відзиву на позовну заяву не визначений, а також у разі розгляду 

справи третейським судом для вирішення конкретного спору, 

відзив на позовну заяву надається не менше ніж за три дні до 

першого засідання третейського суду, який вирішує спір. 

Сторонам має бути направлене повідомлення про день, час 

та місце проведення засідання третейського суду не пізніше ніж 

за 10 днів до такого засідання. 

Якщо сторони не домовилися про інше, третейський суд 

може за заявою будь-якої сторони розпорядитися про вжиття 

стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, 

які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного 

та господарського процесуального законодавства. Третейський 

суд може витребувати від будь-якої сторони надати належне 

забезпечення позову у зв‘язку з такими заходами. 

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не 

підлягає, крім випадків, передбачених законом. 

Рішення третейського суду може бути оскаржене 

сторонами, третіми особами, а також особами, які не брали 

участь у справі, у разі, якщо третейський суд вирішив питання 

про їх права і обов‘язки, у випадках, передбачених цим Законом, 

до компетентного суду відповідно до встановлених законом 

підвідомчості та підсудності справ. 

Рішення третейського суду може бути оскаржене та 

скасоване лише з таких підстав: 
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1) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не 

підвідомча третейському суду відповідно до закону; 

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не 

передбаченому третейською угодою, або цим рішенням 

вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо 

рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за 

межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту 

частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі 

третейської угоди; 

3) третейську угоду визнано недійсною компетентним 

судом; 

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не 

відповідав вимогам закону; 

5) третейський суд вирішив питання про права і обов‘язки 

осіб, які не брали участь у справі. 

Заяву про скасування рішення третейського суду може 

бути подано до компетентного суду сторонами, третіми особами 

протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським 

судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо 

третейський суд вирішив питання про їх права і обов‘язки, – 

протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні 

були дізнатися про прийняття рішення третейського суду. 

Скасування компетентним судом рішення третейського 

суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до 

третейського суду. 

Сторони, які передали спір на вирішення третейського 

суду, зобов‘язані добровільно виконати рішення третейського 

суду, без будь-яких зволікань чи застережень. 

Сторони та третейський суд вживають усіх необхідних 

заходів з метою забезпечення виконання рішення третейського 

суду. 

Скасування компетентним судом рішення третейського 

суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до 

третейського суду, якщо чинна третейська угода та спір 

підлягаю розгляду у третейському суді. 
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4.3. Виконання рішень суду 

Для виконання рішення суду в добровільному порядку 

достатньо відповідного судового рішення, яке набрало чинності. 

В разі, якщо особа не бажає добровільно виконувати рішення 

суду, то слід звернутися до примусового порядку виконання 

рішень суду. Такий порядок регулюється Законом України «Про 

виконавче провадження». 

Для ініціювання примусового виконання рішень суду слід 

отримати у суді, який виніс рішення, виконавчий документ: 

1) Виконавчий лист та наказ – для судів загальною 

юрисдикції та адміністративних судів; 

2) Наказ господарського суду – для господарських судів. 

Що стосується рішень третейських судів, то отримання 

виконавчого документу має свою особливість. Заява про видачу 

виконавчого документа подається до компетентного суду 

(місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за 

місцем розгляду справи третейським судом) протягом трьох 

років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява 

підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її 

надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви 

повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін 

не є перешкодою для судового розгляду заяви. Сторона, на 

користь якої виданий виконавчий документ, одержує його 

безпосередньо у компетентному суді. 

Після отримання виконавчого документа Сторона подає 

заяву про примусове виконання рішення до виконавчої служби 

за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за 

місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною 

особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його 

постійно діючого органу або майна. 

Державний виконавець у триденний строк з дня 

надходження до нього виконавчого документа виносить 

постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові 

державний виконавець встановлює строк для добровільного 

виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, а 

рішень про примусове виселення – п‘ятнадцяти днів, та 
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попереджає боржника про примусове виконання рішення після 

закінчення встановленого строку зі стягненням з нього 

виконавчого збору і витрат, пов’язаних з провадженням вико-

навчих дій. 

Копія постанови про відкриття виконавчого провадження 

не пізніше наступного дня надсилається стягувачу, боржнику та 

органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ. 

За заявою стягувача, з метою забезпечення виконання 

рішення про майнові стягнення, державний виконавець 

постановою про відкриття виконавчого провадження вправі 

накласти арешт на майно боржника (крім коштів) та оголосити 

заборону на його відчуження. Одночасно з винесенням такої 

постанови державний виконавець може провести опис і арешт 

майна боржника в порядку, визначеному законом. 

Сторона, яка ініціювала примусове виконання рішення, 

має право сприяти виконанню шляхом участі у виконавчих діях, 

клопотатись про пошук майна, направлення запитів тощо. 

В разі виявлення майна боржника здійснюється його 

продаж у порядку, встановленому законом. В разі недостатності 

майна для розрахунку відповідно до рішення або невиявлення 

майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий 

документ повертається стягувачу. Протягом трьох років 

стягувач має право подати заяву про відкриття нового 

виконавчого провадження і ініціювання нових виконавчих дій 

щодо боржника. 
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ДОДАТОК 1 

ПРИКЛАД ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ЧЛЕНІВ 

ОСББ 

 

Затверджено 

рішенням Правління ОСББ 

«Переможець» 

«16» червня 2010 року 

Протокол №3 

Журнал 

обліку членів Об‘єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Переможець» 

 
№ 

зап

ису 

Прізвище, 

ім‘я, по 

батькові / 

найменуван

ня члена 

№ 

прим

іщен

ня 

Дата й 

підстава 

набуття 

членства 

Дата й 

підстав

а 

припин

ення 

членств

а 

Підпис 

посадо

вої 

особи 

об‘єдна

ння 

Підпис 

члена 

об‘єдн

ання 

Примітки 

1 Іваненко 

Іван 

Степанович 

1 19.05.2010, 

протокол 

Установчих 

зборів 

    

2 Іваненко 

Олена 

Олексіївна 

1 19.05.2010, 

протокол 

Установчих 

зборів 

14.07.20

10, 

договір 

даруван

ня 

  Частка в 

праві 

власності 

на 

квартиру 

№1 

подарована 

Іваненку 

І.С. 
3 Степаненко 

Степанида 

Степанівна 

2, 4 19.05.2010, 

протокол 

Установчих 

зборів 

   Квартиру 

№2 

продано  

Новояві 

Л.С. (запис 

№9) 
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5 Василенко 

Василина 

Василівна 

3, 5 19.05.2010, 

протокол 

Установчих 

зборів 

Запис 

перенес

ено 

  Запис 

перенесено 

на №10 у 

зв‘язку зі 

зміною 

прізвища 

6 Ковальчук 

Костянтин 

Костянтино

вич 

5 19.05.2010, 

протокол 

Установчих 

зборів 

01.09.20

10, 

заява 

   

7 Партизан 

Петро 

Петрович 

6 23.06.2010, 

заява 

04.08.20

10, 

свідоцт

во про 

смерть 

   

8 ТОВ 

«Панцерфау

ст-Україна» 

7 23.06.2010, 

заява 

    

9 Новоява 

Лариса 

Сергіївна 

2 20.07.2010, 

заява 

    

10 О’Брайан 

Василина 

Василівна 

3, 5 19.05.2010, 

протокол 

Установчих 

зборів 
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ДОДАТОК 2 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВСТУП В ОСББ 

(для одноособового власника) 

 

Голові правління Об‘єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку «___________», 

розташованого в м._________по 

вул. _________, буд. __ 

 власника квартири № ___ 

____________________________ 

(прізвище, ім‘я та по батькові) 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу прийняти мене в члени Об‘єднання співвласників 

багатоквартирного  будинку «___________ ». 

Зі Статутом об‘єднання знайомий і висловлюю повну 

згоду з ним. Зобов‘язуюсь своєчасно вносити внески та платежі 

для оплати поточних витрат, комунальних та інших послуг. 

Я є одноособовим власником квартири № ___. В квартирі 

проживаю я та такі особи, які є членами моєї сім‘ї: 

1. _________________________________________________, 

2. _________________________________________________, 

3. _________________________________________________, 

 

________________________________  __________ 

(прізвище, ім‘я та по батькові)   (підпис) 

 

"_______"_____________20__року 
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Зразок заяви про вступ в ОСББ 

(для кількох власників) 

Голові правління Об‘єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку «___________________», 

розташованого в м._____________ 

по вул. _____________, буд. _____ 

співвласників квартири №______ 

_____________________________ 

(прізвища, імена та по батькові) 

ЗАЯВА 

Просимо прийняти нас в члени Об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «______________________». 

Зі Статутом об’єднання знайомі й висловлюємо повну згоду з 

ним. 

Зобов’язуємося своєчасно вносити платежі для оплати 

поточних витрат, комунальних та інших послуг. 

Окрім нас, інших співвласників квартири № ___ немає. В 

квартирі проживаємо ми та такі особи, які є членами сім‘ї: 

1. ____________________________________________________, 

2. ____________________________________________________, 

3. ____________________________________________________. 

Уповноваженим від нас власником просимо вважати _______, 

якому доручаємо здійснювати від нашого імені всі розрахунки з 

Об‘єднанням та виконавцями житлово-комунальних послуг, а 

також представляти нас на загальних зборах Об‘єднання. 

Підпис уповноваженого власника 

__________________________ ____________ 

(прізвище, ім‘я та по батькові) (підпис) 

Підписи інших співвласників 

__________________________ ____________ 

(прізвище, ім‘я та по батькові) (підпис) 

__________________________ ____________ 

(прізвище, ім‘я та по батькові) (підпис) 

 

"_____"_____________20___року 
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ДОДАТОК 3 

 

Зразок свідоцтва члена ОСББ 

 

СВІДОЦТВО 

члена об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«___________________________» 

 

Видане ________________________________________________, 

(прізвище, ім‘я, по батькові) 

(спів)власнику ________________________________№ ________ 

(квартири, нежитлового приміщення) 

по вулиці ________________________ у місті ________________ 

в тому, що він (вона) дійсно є членом Об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «____________________________». 

 

Членства набуто _________ на підставі _____________________ 

(дата) 

_______________________________________________________. 

(протокол установчих зборів, заява і рішення про прийом у 

члени) 

Свідоцтво дійсне за умови пред‘явлення  

_______________________________________________________ 

(назва документа, що підтверджує право власності на 

приміщення у будинку, коли і ким виданий) 

 

Голова правління 

ОСББ «___________________»  

______________   ____________________________ 

(підпис)    (прізвище, ініціали) 
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ДОДАТОК 4 

 

РОЗ‘ЯСНЮВАЛЬНІ ЛИСТИ МІНЖИТЛОКОМУНГОСПУ 

Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства України  

Лист від 30.06.2009 р. № 12/20-8-993 

Стосовно укладання договорів на водозабезпечення 

Порядок користування системами централізованого 

комунального водопостачання та водовідведення населених 

пунктів України визначається Правилами користування 

системами централізованого комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України (далі – Правила), 

затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу України від 

27.06.2008 № 190. 

Ці Правила є обов‘язковими для всіх юридичних осіб 

незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних 

осіб – підприємців, що мають у власності, господарському 

віданні або оперативному управлінні об‘єкти, системи 

водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані 

до систем централізованого комунального водопостачання та 

водовідведення і з якими виробником укладено договір на 

отримання питної води, скидання стічних вод. 

Пункт 3.1 Правил передбачає, що розрахунки за спожиту 

питну воду та скид стічних вод здійснюються на основі показів 

засобів обліку. Пунктом 1.5 Правил передбачено, що 

водопровідні вводи державного житлового фонду, житлово-

будівельних кооперативів (ЖБК), а також об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), усі 

магістральні й розподільчі внутрішньоквартальні мережі 

централізованого водопостачання, а також вуличні водорозбірні 

колонки, призначені для колективного водокористування, 

окремо розташовані підвищувальні насосні станції холодного 

водопостачання, артезіанські свердловини передаються за 

згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів 

місцевого самоврядування на баланс виробника для подальшої 

експлуатації. 
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За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних 

підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є 

відповідальними підприємства та організації, у яких вони 

перебувають на балансі (п. 1.6 Правил). 

Згідно з п. 2.1 Правил, договірні відносини щодо 

користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення здійснюються виключно на 

договірних засадах відповідно до Законів України «Про питну 

воду та питне водопостачання» та «Про житлово-комунальні 

послуги». Істотні умови договору між виробником та 

споживачем послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення визначаються відповідно до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» (п. 2.2 Правил). 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про 

питну воду та питне водопостачання» послуги з питного 

водопостачання надаються споживачам підприємством питного 

водопостачання на підставі договору з: 

– підприємствами, установами, організаціями, що 

безпосередньо користуються централізованим питним 

водопостачанням; 

– підприємствами, установами або організаціями, у повному 

господарському віданні або оперативному управлінні яких 

перебуває житловий фонд і до обов‘язків яких належить надання 

споживачам послуг з питного водопостачання та 

водовідведення; 

– об‘єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, 

житлово-будівельними кооперативами та іншими об‘єднаннями 

власників житла, яким передано право управління 

багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з 

водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними 

договорів; 

– власниками будинків, що перебувають у приватній 

власності. 

У частині другій цієї статті зазначено, що договір про 

надання послуг з питного водопостачання укладається 

безпосередньо між підприємством питного водопостачання або 
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уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і 

споживачем, визначеним у частині першій цієї статті. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» учасниками відносин у сфері житлово-

комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, 

виробник. 

Виробник послуг може бути їх виконавцем. 

Особливими учасниками відносин у сфері житлово-

комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які 

залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, 

виконавцем або виробником. 

Статтею 29 цього Закону визначено, що договір на надання 

житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку 

укладається між власником квартири, орендарем чи 

квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою 

ним особою. 

У разі, якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає 

договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим 

виконавцем. 

Враховуючи викладене та те, що Закон України «Про 

житлово-комунальні послуги» визначає основні засади 

організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері 

надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми 

виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та 

обов’язки, тобто є основним у сфері надання та споживання 

житлово-комунальних послуг, зазначаємо. 

Укладення договорів на послуги з водопостачання та 

водовідведення між виробником цих послуг та ОСББ чи ЖБК 

(як споживачами) можливе лише у випадку, якщо вони 

самостійно здійснюють функції балансоутримувача будинку чи 

управителя. 

У іншому випадку договори на послуги з водопостачання та 

водовідведення виробником цих послуг укладаються з 

підприємствами, установами або організаціями, які відповідно 

до укладеного з ОСББ чи ЖБК договором є 

балансоутримувачем будинку чи управителем. 
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Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства України 

Лист № 8/7-274 від 14.01.2009 року 

Щодо укладення додаткової угоди до договору про 

постачання електроенергії 

Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства України розглянуло Ваше звернення щодо 

укладення додаткової угоди до договору про постачання 

електроенергії, предмет якої суперечитиме статутній діяльності 

об‘єднання, і повідомляє. 

Згідно Закону України «Про об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» об‘єднання співвласників 

багатоквартирного будинку – юридична особа, створена 

власниками для сприяння використанню їхнього власного майна 

та управління, утримання і використання неподільного та 

загального майна. 

Основна діяльність об‘єднання полягає у здійсненні 

функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень 

на володіння та користування спільним майном членів 

об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової 

території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-

комунальних та інших послуг належної якості за 

обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, 

пов’язаних з діяльністю об’єднання. 

У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» 

наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

• житлово-комунальні послуги – результат господарської 

діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та 

перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і 

спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до 

нормативів, норм, стандартів, порядків і правил; 

• балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу 

або комплексу будинків і споруд (далі – балансоутримувач) – 

власник або юридична особа, яка за договором з власником 

утримує на балансі відповідне майно, а також веде 

бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодав-
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ством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для 

своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та 

утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе 

відповідальність за його експлуатацію згідно з законом; 

• виконавець – суб‘єкт господарювання, предметом 

діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги 

споживачу відповідно до умов договору. 

Тобто ОСББ не є суб‘єктом господарювання, предметом 

діяльності якого є надання відповідних житлово-комунальних 

послуг та який може забезпечити виконання обов‘язків, 

визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» – у Вашому випадку – послуги з 

електропостачання для мешканців відповідного житлового 

будинку. 

ОСББ є колективним виразником потреб населення – 

окремих громадян, які проживають у багатоквартирному 

будинку, ОСББ має неприбутковий статус і не надає послугу з 

електропостачання своїм членам, а виконує передбачені 

Законом та статутом обов’язки. ОСББ не може бути 

споживачем, а його члени – субспоживачами електричної 

енергії. 

ОСББ не має у своїй власності будь-яких 

електроустановок, адже (спів)власниками електричного та 

іншого обладнання (загального майна) в багатоквартирному 

будинку є власники квартир у такому будинку (ст. 382 

Цивільного кодексу України) . Так само не перебуває і не може 

перебувати зазначене обладнання, електроустановки в 

господарському віданні ОСББ (оскільки право господарського 

відання відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України 

надається лише суб‘єктам підприємництва, а ОСББ таким 

суб’єктом відповідно до Закону України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» не є і бути не може). 

Потребу в електропостачанні має не ОСББ як юридична 

особа (чи суб’єкт господарювання), а мешканці (окремі 

громадяни), які і використовують електричну енергію для 

освітлення власного житла та місць загального користування, а 
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також для забезпечення роботи різного роду інженерного 

обладнання, що є спільною власністю власників квартир, а не 

власністю ОСББ. Споживачами є мешканці квартир (окремі 

громадяни), а не ОСББ як юридична особа. При цьому, 

використовуючи електричну енергію для забезпечення потреби 

мешканців в освітленні місць загального користування, 

об’єднання співвласників вирішує таке ж завдання, яке б 

вирішували мешканці, проживаючи в окремих одноквартирних 

житлових будинках та освітлюючи прибудинкові території і 

споруди на них (комори, гаражі, льохи, літні кухні тощо). 

Отже ОСББ «Мотор» є колективним виразником потреб 

населення (мешканців багатоквартирного будинку). Потребу в 

електроенергії має не ОСББ як юридична особа, а мешканці, які 

і використовують електроенергію для освітлення місць 

загального користування та для забезпечення роботи 

обладнання, що є спільною власністю власників квартир, а не 

власністю ОСББ. 

Враховуючи вищезазначене, Мінжитлокомунгосп вважає, 

що ОСББ потрібно будувати взаємовідносини з 

електропостачальною організацією у відповідності до Правил 

користування електричною енергією для населення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.99 р. № 1357. Для приведення взаємовідносин між ОСББ 

та АЕК «Київенерго» у відповідність із вимогами законодавства 

необхідно взяти за основу Типовий договір про користування 

електричною енергією, що затверджений цією ж постановою. 

Кошти осіб складаються з коштів мешканців (окремих 

громадян). Тому ОСББ як колективний замовник (абонент) має 

такі права та може брати на себе тільки ті зобов’язання, які 

спроможне нести населення у відповідності до діючого 

законодавства. Зобов‘язання, що не можуть бути виставлені 

населенню, не повинні покладатись на ОСББ. Це стосується, 

серед іншого, рівня тарифів, встановлення пені, штрафів тощо. 

Зважаючи на викладене, Мінжитлокомунгосп вважає, що у 

випадку встановлення тарифів для різних груп споживачів до 

ОСББ повинні застосовуватись тарифи для населення, а пеня за 
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несвоєчасну сплату встановлюватися не повинна доти, доки діє 

заборона на її стягнення з населення. 

У випадку затвердження диференційованих цін (в 

залежності від призначення для господарюючого суб‘єкта чи 

населення) ціна для ОСББ має дорівнювати розміру ціни для 

населення та не залежати від обсягів споживання. 

 

Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства України  

Лист № 8/4-843 від 23.10.2008 року 

Щодо укладання договорів на надання житлово-

комунальних послуг між житлово-будівельними кооперативами, 

ОСББ та їх виробниками/постачальниками та перекладання 

ними на ОСББ та ЖБК своїх обов‘язків 

До Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства останнім часом надходить велика кількість 

звернень від житлово-будівельних кооперативів та об‘єднань 

співвласників багатоквартирних будинків щодо укладання 

договорів на надання житлово-комунальних послуг між 

житлово-будівельними кооперативами, ОСББ та їх 

виробниками/постачальниками та перекладання ними на ОСББ 

та ЖБК своїх обов‘язків і повноважень. 

Щодо законодавчого врегулювання порушеного питання 

Мінжитлокомунгосп повідомляє. 

1. Визначення виконавця житлово-комунальних послуг 

згідно із статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» віднесено до повноважень органів місцевого 

самоврядування. 

Статтею 27 згаданого Закону передбачено застосування 

конкурсних засад при наданні житлово-комунальних послуг та 

укладанні договорів. 

Перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення 

яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган 

місцевого самоврядування. 

Порядок проведення конкурсу з надання житлово-

комунальних послуг затверджено постановою Кабінету 
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Міністрів України від 21.07.2005 р. № 631. 

З метою упорядкування правовідносин, що виникають між 

виробниками, виконавцями і споживачами у процесі надання та 

споживання житлово-комунальних послуг, та створення 

правового поля для визначення виконавця житлово-

комунальних послуг наказом Держжитлокомунгоспу від 

25.04.2005 р. № 60 затверджено Порядок визначення виконавця 

житлово-комунальних послуг у житловому фонді, який 

зареєстровано у Мін‘юсті 19.05.2005 р. за № 541/10821. 

Враховуючи викладене та з метою визначення виконавця 

житлово-комунальних послуг, орган місцевого самоврядування 

повинен затвердити Перелік житлово-комунальних послуг, 

право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, і 

забезпечити проведення таких конкурсів в установленому 

порядку. 

Виконавці житлово-комунальних послуг, які не будуть 

включені до згаданого переліку, визначаються органом 

місцевого самоврядування згідно із Порядком визначення 

виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді. 

Відповідно до цього Порядку виконавцем житлово-

комунальних послуг може бути суб‘єкт господарювання, 

предметом діяльності якого є надання відповідних житлово-

комунальних послуг та який може забезпечити виконання 

обов‘язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги». 

Окрім того, Порядком передбачено, що виконавець 

житлово-комунальних послуг визначається органами місцевого 

самоврядування, крім випадків коли власник (власники) 

житлових будинків бажає (бажають) визначити виконавця 

житлово-комунальних послуг самостійно. 

Органи місцевого самоврядування чи власник (власники) 

житлових будинків може (можуть) визначати виконавців всіх 

або окремих житлово-комунальних послуг. 

Власник (власники) житлових будинків може (можуть) 

уповноважити на визначення виконавців житлово-комунальних 

послуг виконавця послуги з управління будинком, спорудою або 
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групою будинків. 

Отже, житлово-будівельні кооперативи та об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку мають право за 

власним бажанням самостійно визначати виконавців житлово-

комунальних послуг. У разі відсутності такого бажання 

виконавців послуг визначає орган місцевого самоврядування. 

2. Згідно з Законом України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, 

створена власниками для сприяння використанню їхнього 

власного майна та управління, утримання і використання 

неподільного та загального майна. 

Основна діяльність об‘єднання полягає у здійсненні 

функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень 

на володіння та користування спільним майном членів 

об‘єднання, належне утримання будинку та прибудинкової 

території, сприяння членам об‘єднання в отриманні житлово-

комунальних та інших послуг належної якості за 

обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, 

пов’язаних з діяльністю об’єднання. 

Житлово-будівельні кооперативи створювалися з метою 

забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей, а 

також подальшої експлуатації та управління будинком житлово-

будівельного кооперативу  

Тобто ОСББ та ЖБК не є суб‘єктом господарювання, 

предметом діяльності якого є надання відповідних житлово-

комунальних послуг та який може забезпечити виконання 

обов‘язків, визначених у частині другій статті 21 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги». 

3. Укладання господарських договорів на основі 

типових договорів, відповідно до статті 184 Господарського 

кодексу України, повинно здійснюватися з додержанням умов, 

передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом 

викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого 

згідно з вимогами цього Кодексу. 

Так, відповідно до статті 179 цього Кодексу Кабінет 
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Міністрів України, уповноважені ним органи виконавчої влади 

можуть у визначених законом випадках затверджувати типові 

договори. 

При укладанні господарських договорів сторони 

визначають зміст договору на основі типового договору, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, коли сторони не 

можуть відступати від змісту типового договору, але мають 

право конкретизувати його умови. 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» 

(розділ VI) визначено порядок укладання договорів у сфері 

житлово-комунальних послуг, а саме статтею 26 чітко 

встановлено істотні умови договору між 

виконавцем/виробником та споживачем, тобто Законом первісно 

обумовлюються сторони договору: виробник/виконавець послуг 

та споживач. 

Ці ж терміни визначаються і статтею 1 цього Закону, а 

саме: 

«виконавець – суб‘єкт господарювання, предметом 

діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги 

споживачу відповідно до умов договору; 

виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє або 

створює житлово-комунальні послуги; 

споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або 

має намір отримати житлово-комунальну послугу; 

власник приміщення, будинку, споруди, житлового 

комплексу або комплексу будинків і споруд (далі – власник) – 

фізична або юридична особа, якій належить право володіння, 

користування та розпоряджання приміщенням, будинком, 

спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і 

споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку». 

При цьому типовими договорами про надання житлово-

комунальних послуг, затвердженими постановами Кабінету 

Міністрів України від 05.07.2006 р. № 938 (послуги з 

газопостачання), від 21.07.2005 р. № 630 (послуги з 

централізованого опалення та водопостачання), від 12.07.2005 р. 

№ 560 (послуги з утримання будинків і споруд та 
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прибудинкових територій), чітко визначено, що власник при-

міщення (тільки фізична особа) одночасно є споживачем послуг. 

Стаття 29 згаданого Закону хоча і передбачає особливості 

укладання договорів у багатоквартирних будинках, а саме, що 

договір на надання житлово-комунальних послуг у 

багатоквартирному будинку укладається між власником 

квартири, орендарем чи квартиронаймачем та 

балансоутримувачем або уповноваженою ним особою: у разі 

якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори 

про надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем, 

але механізму застосування такої процедури немає, і в типових 

договорах відсутні варіанти для юридичної особи – споживача. 

Враховуючи викладене Міністерство зазначає, що у 

випадку укладання договорів на житлово-комунальні послуги 

слід дотримуватися умов типових договорів, затверджених 

відповідними постановами Кабінету Міністрів України, відхиля-

тися від яких не можна. Типовими договорами передбачені такі 

сторони, як споживач (фізична особа) та виконавець послуг 

(юридична особа, що виконує та/або надає житлово-комунальні 

послуги, тобто у випадках, коли надання таких послуг є 

предметом його діяльності). 

Просимо вжити необхідних заходів щодо забезпечення 

дотримання законодавства по суті порушених питань та довести 

викладене у листі до виробників/ надавачів житлово-

комунальних послуг у регіоні. 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

Лист № 7/15-4687 від 26.04.2011 року 

Щодо статусу ОСББ як учасника відносин у сфері 

житлово-комунальних послуг 

У зв‘язку з численними зверненнями громадян, які 

мешкають у будинках, де створено ОСББ чи ЖБК, до 

центральних органів державної влади щодо порушення їх прав з 

боку підприємств-монополістів, що виробляють комунальні 

послуги, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
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житлово-комунального господарства України роз‘яснює 

наступне. 

Правові та організаційні засади створення і діяльності 

ОСББ визначаються Законом України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». Основні засади 

організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері 

надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми 

виробниками, виконавцями і споживачами, визначаються 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги». 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» відносини між учасниками договірних 

відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються 

виключно на договірних засадах, причому учасниками 

відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, 

споживач, виконавець, виробник. При цьому зазначено, що 

балансоутримувач та управитель залежно від цивільно-правових 

угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником. 

Власником у розумінні статті 1 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» є «фізична або юридична особа, 

якій належить право володіння, користування та розпоряджання 

приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або 

комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому 

законом порядку». Оскільки відповідно до статті 382 

Цивільного кодексу України (ЦКУ) у двох або 

багатоквартирному будинку приміщення загального 

користування, опорні конструкції будинку, механічне, 

електричне, сантехнічне та інше обладнання належать 

власникам квартир, і оскільки ОСББ не є власником таких 

квартир, то ОСББ не є власником будинку чи окремих 

приміщень і обладнання в ньому та не підпадає під 

визначення «власника» відповідно до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги». 

Виробником у розумінні статті 1 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» є «суб‘єкт господарювання, який 

виробляє або створює житлово-комунальні послуги», а 

виконавцем – «суб‘єкт господарювання, предметом діяльності 
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якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу 

відповідно до умов договору». 

Нормативно-правовим актом, який визначає основні 

засади господарювання в Україні і регулює господарські 

відносини, що виникають у процесі організації та здійснення 

господарської діяльності між суб‘єктами господарювання, а 

також між цими суб‘єктами та іншими учасниками відносин у 

сфері господарювання, є Господарський кодекс України. Стаття 

55 Господарського кодексу України (ГКУ) відносить до 

суб‘єктів господарювання осіб, які здійснюють господарську 

діяльність. Стаття 3 ГКУ визначає господарську діяльність як 

«діяльність суб‘єктів господарювання у сфері суспільного 

виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію 

продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність». При цьому 

зазначається, що «діяльність не господарюючих суб‘єктів, 

спрямована на створення і підтримання необхідних 

матеріально-технічних умов їх функціонування, що 

здійснюється за участі або без участі суб‘єктів 

господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності не 

господарюючих суб‘єктів», а не господарською діяльністю. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», об‘єднання 

створюється з метою «забезпечення і захисту прав його членів 

та дотримання їхніх обов‘язків, належного утримання та 

використання неподільного і загального майна, забезпечення 

своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, 

передбачених законодавством та статутними документами». Ця 

ж стаття визначає предмет діяльності ОСББ: «основна діяльність 

об‘єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав власників приміщень на володіння та 

користування спільним майном членів об‘єднання, належне 

утримання будинку та прибудинкової території, сприяння 

членам об‘єднання в отриманні житлово-комунальних та інших 

послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання 

ними своїх зобов‘язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання». 
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Отже, визначені законом мета і предмет діяльності ОСББ 

не передбачають провадження об‘єднанням господарської 

діяльності, а тому ОСББ не є суб‘єктом господарювання і не 

може бути виробником або виконавцем житлово-комунальних 

послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги». 

Споживачем у розумінні статті 1 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» є «фізична чи юридична особа, 

яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну 

послугу». Стаття 4 Закону України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» передбачає, що 

предметом діяльності ОСББ є, серед іншого, «сприяння членам 

об‘єднання в отриманні житлово-комунальних та інших 

послуг», для чого ОСББ статтями 10, 16, 22 Закону України 

«Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

надано право укладати відповідні договори з суб‘єктами, що 

надають послуги. Втім, ОСББ як таке (як юридична особа) не 

потребує житлово-комунальних послуг – їх потребують члени 

об’єднання. У зв‘язку з цим статтею 22 Закону України «Про 

об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

визначено особливості укладення ОСББ договорів про надання 

житлово-комунальних послуг: об‘єднання «за договором з 

постачальниками комунальних послуг може бути 

колективним замовником (абонентом) таких послуг» (слід 

звернути увагу, що за новою термінологією, запровадженою 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги», терміну 

«постачальник» комунальних послуг відповідають терміни 

«виконавець» та «виробник», а терміну «замовник (абонент)» – 

термін «споживач»). 

Таким чином, з визначеного Законом України «Про 

житлово-комунальні послуги» переліку учасників відносин у 

сфері житлово-комунальних послуг (власник, споживач, 

виконавець, виробник) ОСББ може виступати лише у ролі 

споживача – як колективний замовник (абонент). 

У той же час, звертаємо Вашу увагу на те, що виступати 

колективним замовником (абонентом) комунальних послуг є 
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правом, а не обов‘язком ОСББ. Статтею 22 Закону України 

«Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку» 

встановлено, що «за наявності технічної можливості 

проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, 

газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та 

інших послуг власники жилих і нежилих приміщень можуть 

перераховувати кошти безпосередньо на рахунки 

підприємств, організацій, які надають ці послуги, за 

відповідними тарифами для кожного виду послуг у порядку, 

встановленому законом». При цьому законом дозволяється, 

щоб кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм 

комунальні послуги, згідно з укладеними договорами надходили 

на рахунок об‘єднання для накопичення і наступного 

перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці 

послуги. 

З урахуванням наведених положень рішення про обрання 

того чи іншого варіанту відносин із виконавцями комунальних 

послуг приймається органами управління ОСББ, 

уповноваженими на це його статутом. 

Разом з тим, в разі укладання договорів виконавцем 

комунальної послуги безпосередньо з власниками приміщень в 

будинку, де створено ОСББ, між таким виконавцем та ОСББ ми 

рекомендуємо укласти договір сервітуту на використання 

внутрішньо-будинкових мереж (без стягнення плати за 

встановлений сервітут). Ми рекомендуємо, щоб у такому 

договорі було визначено порядок та умови використання мереж 

виконавцем відповідної комунальної послуги, а також взаємну 

відповідальність сторін (ОСББ – за збитки і втрати, спричинені 

виконавцю в разі неналежного утримання мереж, виконавця – 

за пошкодження мереж унаслідок порушення ним умов надання 

послуг). 

Слід зауважити, що наведені норми Закону України «Про 

об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку» є 

спеціальними відносно норм Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», зокрема й статті 29 «Особливості 

укладання договорів у багатоквартирному будинку», оскільки 
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положення статті 22 Закону України «Про об‘єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» визначають порядок 

оплати комунальних послуг та укладення відповідних договорів 

у багатоквартирних будинках, де створено ОСББ, а не в 

багатоквартирних будинках загалом. Відповідно, ОСББ слід 

керуватися в своїй діяльності саме нормами статті 22 Закону 

України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирного 

будинку». 

Відповідно до викладеного вище, у будинку, де створено 

ОСББ, можливі такі варіанти договірних відносин: 

1) Укладання договорів про надання відповідної 

комунальної послуги безпосередньо між споживачами 

(власниками квартир) та виконавцем послуги. У такому разі 

відповідно до статей 20, 21 і 28 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» такий договір повинен укладатися на 

основі типового, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Типовий договір про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 

липня 2005 р. № 630. 

При цьому частина третя статті 22 Закону України «Про 

об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку» дозволяє 

кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм 

комунальні послуги, приймати на рахунок об‘єднання «для 

накопичення і наступного перерахунку підприємствам, 

організаціям, які надають ці послуги». Вважаємо, що для цього 

між ОСББ та відповідним підприємством повинен бути 

укладений договір доручення, про що також повинне бути 

зроблене застереження у договорах про надання комунальних 

послуг, які підприємство, що їх надає, уклало зі споживачами у 

будинку. 

2) Укладання договору між підприємством, що надає 

відповідну комунальну послугу, та ОСББ як колективним 

замовником (абонентом). Такий договір також повинен 

укладатися на основі типового договору, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 20, 21 і 28 
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Закону України «Про житлово-комунальні послуги». При цьому 

відповідно до вимог статті 184 ГКУ укладення договору 

повинно здійснюватися з додержанням умов, передбачених 

статтею 179 ГКУ, не інакше як шляхом викладення договору у 

вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами 

цього Господарського кодексу України. 

Отже, договори про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

між ОСББ та підприємством тепло-, водопостачання повинні 

укладатися відповідно до Типового договору про надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630. 

У той же час, поширеними є випадки укладання між 

теплопостачальними організаціями та ОСББ замість договорів 

про надання послуг з централізованого опалення договорів про 

«постачання теплової енергії». Окремого типового договору для 

такого випадку Кабінетом Міністрів України не затверджено. У 

той же час, статтею 1 Закону України «Про Національну 

комісію регулювання ринку комунальних послуг України» 

тарифи на теплову енергію та постачання теплової енергії 

включено до переліку тарифів на комунальні послуги. 

Враховуючи це, а також те, що придбана ОСББ теплова 

енергія використовується на потреби централізованого опалення 

(причому ОСББ не є виробником чи виконавцем відповідної 

комунальної послуги), а розрахунки ОСББ з теплопостачальною 

організацією здійснюються за рахунок внесків і платежів 

споживачів-власників квартир, та виходячи зі встановленого 

статтею 2 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

принципу «забезпечення рівних можливостей доступу до 

отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для 

споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, 

місцеперебування та форми власності юридичних осіб» 

вважаємо, що зміст договору, який передбачає постачання 

теплової енергії для потреб централізованого опалення 

та/або підігріву гарячої води, який укладається між ОСББ та 
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теплопостачальною організацією незалежно від назви такого 

договору, повинен відповідати Типовому договору про 

надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. 

№630. При цьому вважаємо, що у такому договорі може бути 

враховано особливості розрахунків між сторонами (виходячи з 

фактичного чи розрахункового споживання теплової енергії) 

залежно від того, чи обладнано будинок приладами обліку та 

регулювання споживання теплової енергії. 

Також звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до 

пункту 1 Розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» договори про надання 

житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності 

зазначеним законом, мали бути приведені у відповідність із ним 

до 1 січня 2006 року, а договори, що не приведені у 

відповідність із цим законом у зазначений строк, втрачають 

чинність. 
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ДОДАТОК 5 

 

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В ОСББ 

 

Наказами Міністерства фінансів України № 186 від 19 

квітня 2001 року та № 422 від 25 червня 2003 року затверджено 

відповідно «План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов‘язань і господарських операцій суб‘єктів 

малого підприємництва» та «Методичні рекомендації по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими 

підприємствами». Обидва зазначені документи можуть 

використовуватися ОСББ, оскільки поширюються не лише на 

суб‘єктів малого підприємництва, але й на юридичних осіб, що 

не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю 

(до останніх якраз і належать ОСББ). 

 

Міністерство фінансів України 

Наказ 

№ 186 від «19» квітня 2001 р.  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

5 травня 2001 р. за № 389/5580 

 

Про затвердження спрощеного Плану рахунків 

бухгалтерського обліку 

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів 

№ 1176 від 11.12.2006р.) 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

(Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1706), статті 5 

Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 

1977) і на виконання Програми реформування системи 

бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 

стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
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України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, наказую: 

1. Затвердити схвалений Методологічною радою з 

бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України План 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій суб‘єктів малого підприємництва (далі 

– спрощений План рахунків), що додається. 

2. Установити, що спрощений План рахунків можуть 

застосовувати суб‘єкти підприємницької діяльності – юридичні 

особи, які відповідно до чинного законодавства визнані 

суб‘єктами малого підприємництва, юридичні особи, що не 

займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних 

установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових 

форм і видів діяльності, а також представництва іноземних 

суб‘єктів господарської діяльності (далі – підприємства). 

Суб‘єкти підприємницької діяльності спрощений План рахунків 

застосовують у разі складання ними фінансової звітності 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

«Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 

лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 березня 2000 року за № 161/4382. 

3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про 

позабалансові активи і зобов‘язання підприємства здійснюють з 

використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 

листопада 1999 року № 291 і зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. 

4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного 

Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення 

інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов‘язань, 

про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності 

здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої 
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наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 

року № 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 

грудня 1999 року за № 893/4186. 

5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної 

деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації 

підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків 

субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб 

управління підприємством, використання назв рахунків і 

субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу. 

      Заступник Міністра

 В.М.Матвійчук 
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Затверджено Наказ 

Міністерства фінансів 

України 19.04.2001 № 

186 

 

Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 

України 5 травня 2001 

р. за № 389/5580 

 

План рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій суб'єктів малого підприємництва 

 
Синтетичні рахунки Призначення 

код назва 

1 2 3 

10 Основні засоби Облік та узагальнення інформації про основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи, 

нематеріальні активи 

13 Знос 

необоротних 

активів 

Облік та узагальнення інформації про знос основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів і 

нематеріальних активів 

14 Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові 

фінансові інвестиції 

15 Капітальні 

інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про капітальні 

інвестиції 

16 Довгострокові 

біологічні 

активи 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові 

біологічні активи 

18 Інші 

необоротні 

активи 

Облік та узагальнення інформації про довгострокову 

дебіторську заборгованість, інші необоротні активи 
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20 Виробничі 

запаси 

Облік та узагальнення інформації про сировину й 

матеріали, купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні 

матеріали, будівельні матеріали та матеріали, 

передані в переробку, запасні  частини, матеріали 

сільськогосподарського призначення, інші матеріали, 

малоцінні та швидкозношувані предмети і 

транспортно-заготівельні витрати 

21 Поточні 

біологічні 

активи 

Облік та узагальнення інформації про поточні 

біологічні активи рослинництва (які оцінені за 

справедливою вартістю) і тваринництва 

23 Виробництво Облік та узагальнення інформації про витрати на 

основне і допоміжні виробництва, виробничий брак 

26 Готова 

продукція 

Облік та узагальнення інформації про готову 

продукцію, товари, транспортно - заготівельні 

витрати і торгову націнку 

30 Каса Облік та узагальнення інформації про грошову 

готівку та грошові документи 

31 Рахунки в 

банках 

Облік та узагальнення інформації про грошові кошти 

на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів 

та грошові кошти в дорозі 

35 Поточні 

фінансові 

інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про поточні 

фінансові інвестиції 

37 Розрахунки з 

різними 

дебіторами 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з 

покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з 

іншими дебіторами, про короткострокові векселі 

одержані, про резерв сумнівних боргів 

39 Витрати 

майбутніх 

періодів 

Облік та узагальнення інформації про витрати 

майбутніх періодів 

40 Власний 

капітал 

Облік та узагальнення інформації про статутний, 

пайовий, додатковий, резервний, неоплачений і 

вилучений капітали 

44 Нерозподілені 

прибутки 

(непокриті 

збитки) 

Облік та узагальнення інформації  про нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки), про використання 

прибутку 
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47 Забезпечення 

майбутніх 

витрат і 

платежів 

Облік та узагальнення інформації про забезпечення 

майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і 

цільові надходження 

55 Інші 

довгострокові 

зобов'язання 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові 

позики, довгострокові векселі видані, довгострокові 

зобов'язання за облігаціями, довгострокові 

зобов'язання з оренди та інші довгострокові 

зобов'язання 
64 Розрахунки за 

податками й 

платежами 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки за 

податками, обов'язковими платежами, про податкові 

зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за 

пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, 

страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним 

страхуванням та страхуванням майна 

66 Розрахунки з 

оплати праці 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з 

оплати праці 

68 Розрахунки за 

іншими 

операціями 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з 

постачальниками та підрядниками, з учасниками, 

про короткострокові позики, короткострокові векселі 

видані, поточну заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями і розрахунки за іншими операціями 

69 Доходи 

майбутніх 

періодів 

Облік та узагальнення інформації про доходи 

майбутніх періодів 

70 Доходи Облік та узагальнення інформації про доходи від 

реалізації, інші операційні, інші звичайні і 

надзвичайні доходи, вирахування з доходу 
79 Фінансові 

результати 

Облік та узагальнення інформації про фінансові 

результати 

84 Витрати 

операційної 

діяльності 

Облік та узагальнення інформації про елементи 

витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, 

витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

заходи, амортизацію, інші операційні витрати 

85 Інші затрати Облік та узагальнення інформації про неопераційні 

витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і 

надзвичайні витрати 
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Міністерство фінансів України 

 

НАКАЗ 

№ 422 від «25» червня 2003 р. 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими 

підприємствами 

Відповідно до статей 6 і 11 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і статті 5 

Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва», наказую: 

Затвердити Методичні рекомендації по застосуванню 

регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, що 

додаються. 

 

Перший віце-прем‘єр-міністр України, 

Міністр фінансів України    М.Я.Азаров 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства 

фінансів України 

25.06.2003 № 422 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими 

підприємствами  

 

I. Загальні положення 

1. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі – 

Методичні рекомендації) призначені для ведення регістрів 

бухгалтерського обліку юридичними особами – суб‘єктами 

підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих 

підприємств, а також юридичними особами (крім бюджетних 
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установ), що не займаються підприємницькою (комерційною) 

діяльністю (далі малі підприємства). 

2. Методичні рекомендації спрямовані на систематизацію 

в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису 

інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов‘язань і 

факти фінансово-господарської діяльності (господарські 

операції) малих підприємств для накопичення даних і складання 

фінансової звітності. 

3. Регістри бухгалтерського обліку складаються щомісяця 

та підписуються головним бухгалтером або особою, на яку 

покладено ведення бухгалтерського обліку. 

4. Формування даних для записів у регістрах 

бухгалтерського обліку здійснюється групуванням однакової за 

економічним змістом інформації первинних документів у 

допоміжних відомостях, аркушах-розшифровках та інших 

зведених документах. 

Розріз (деталізація) інформації у регістрах бухгалтерського 

обліку може розширюватися. 

5.Документування господарських операцій, складання і 

зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського 

обліку та виправлення в них помилок малі підприємства 

здійснюють відповідно до Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 

88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 

1995 р. № 168/704. 

Для виправлення помилки в регістрах бухгалтерського 

обліку за минулий період складається Бухгалтерська довідка, 

форма якої наведена у Методичних рекомендаціях по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року 

№ 356. 

Первинні документи поточного місяця комплектуються до 

кожного регістру бухгалтерського обліку в хронологічному і 

систематичному (по відношенню до регістру) порядку, 

нумеруються і переплітаються (зшиваються) із зазначенням 
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належності до регістру і періоду. 

Господарські операції відображаються у регістрах 

бухгалтерського обліку в гривнях і копійках, а регістри, в яких 

систематизовані операції в іноземних валютах, – у відповідних 

вимірниках іноземної валюти. 

6. Ведення регістрів бухгалтерського обліку та 

контирування документів первинного обліку здійснюються із 

застосуванням коду синтетичного рахунку. 

Після контирування первинних документів їх дані 

включаються до регістрів бухгалтерського обліку із зазначенням 

на первинному документі номеру відповідного облікового 

регістра і порядкового номеру записів у ньому (номер рядка). За 

документами, дані яких відображені в регістрах бухгалтерського 

обліку загальним підсумком, номер регістру і номер запису 

вказують на окремому аркуші, який складається у потрібному 

аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових 

оборотів до зазначеного регістру бухгалтерського обліку та 

додасться до зброшурованих документів. 

7. Господарські операції відображаються в регістрах 

бухгалтерського обліку за той звітний період, в якому операції 

відбулися. Інформація про господарські операції з регістрів 

бухгалтерського обліку використовується для складання 

фінансової звітності, інвентаризаційної і аналітичної роботи. 

8. Узагальнення інформації про господарські операції малі 

підприємства можуть здійснюватися за простою і спрощеною 

формою бухгалтерського обліку, регістри яких побудовані на 

застосуванні Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов‘язань і господарських операцій суб‘єктів малого 

підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 19 квітня 2001 року № 186 і зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 5 травня 2001 року за № 389/5580. 

II. Проста форма бухгалтерського обліку 

9. Проста форма бухгалтерського обліку передбачає 

використання Журналу обліку господарських операцій (додаток 

1), який рекомендується друкувати у форматі а2. Проста форма 
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бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами 

з незначним документооборотом (кількістю господарських 

операцій), що здійснюють діяльність з виконання 

нематеріаломістких робіт і послуг. 

10. В Журналі обліку господарських операцій (далі - 

Журнал) записи здійснюються на підставі первинних та 

зведених облікових документів, відомостей нарахування 

заробітної плати і амортизації тощо з відображенням суми 

операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

За необхідності записи господарських операцій 

продовжуються у вкладних аркушах до Журналу (додаток 2). 

11. Журнал ведеться щомісяця. Дані рядку «Сальдо на 

кінець місяця» з Журналу за попередній місяць переносяться у 

рядок «Сальдо на початок місяця» Журналу за звітний місяць за 

кожним рахунком бухгалтерського обліку. 

12. У графі 3 «Зміст операції» у хронологічній 

послідовності позиційним способом відображаються 

господарські операції звітного місяця із зазначенням суми 

операції у графі 4 та одночасно у графах «Дебет» і «Кредит» 

двох рахунків бухгалтерського обліку відповідних видів активів, 

власного капіталу, зобов‘язань, доходів і витрат. 

13. Підсумкові дані у Журналі визначають підрахунком 

суми оборотів за дебетом і за кредитом усіх рахунків 

бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця 

(графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць 

повинні бути однаковими і дорівнювати сумі з графи 4 «Сума 

господарської операції» у рядку «Усього оборотів за місяць». 

14. Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з 

дебіторами і кредиторами малі підприємства застосовують 

Відомість 3-м (додаток 5) підсумкові дані якої (без повторення 

записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних 

документів) заносяться до Журналу обліку господарських 

операцій з позначенням у графі 3 «Відомість 3-м». 
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III. Спрощена форма бухгалтерського обліку 

15. Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає 

узагальнення інформації про господарські операції у таких 

регістрах бухгалтерського обліку: 

 
Відомість 1-м (додаток 3) 

Розділ I. Облік готівки і грошових документів 

Розділ II (зворотна сторона). Облік грошових коштів та їх 

еквівалентів 

на 2 

сторінках 

формат А3 

Відомість 2-м Облік запасів (додаток 4) на 2 

сторінках 

формат А3 

Відомість 3-м (додаток 5) 

Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за 

податками й платежами, довгострокових зобов‘язань і 

доходів майбутніх періодів Розділ II (зворотна сторона). 

Облік розрахунків з оплати праці 

на 2 

сторінках 

формат А3 

Відомість 4-м (додаток 6) 

Розділ I. Облік необоротних активів та амортизації (зносу) 

Розділ II (зворотна сторона). Облік капітальних і фінансових 

інвестицій та інших необоротних активів 

на 2 

сторінках 

формат А3 

Відомість 5-м (додаток 7) 

Розділ I. Облік витрат 

Розділ II. Облік витрат на виробництво 

Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів 

Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх 

періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів 

на 4 

сторінках 

формат А3 

Оборотно-сальдова відомість (додаток 8) на 1 сторінці 

формат А3 

 

16. Сума за будь-якою операцією відображається у 

відомості обліку за рахунком, що кредитується, у графі рахунку, 

що дебетується, та одночасно (за сумою операції або загальним 

підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком, 

що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунку. 

17. Залишки коштів за відомостями повинні бути 
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співставленні з відповідними даними первинних та зведених 

документів, на підставі яких були зроблені записи (звіт касира, 

банківські виписки тощо). 

18. У відомостях вказується місяць, за який вони 

складаються. 

Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів і 

грошових документів 

19. Систематизація інформації про наявність і рух готівки, 

грошових коштів на рахунках у банках, еквівалентів грошових 

коштів грошових коштів у дорозі та грошових документів 

здійснюється у Відомості 1-м. 

20. У розділі I Відомості 1-м здійснюються записи за 

операціями з готівкою і грошовими документами за дебетом і 

кредитом рахунку 30 «Каса». 

У розділі II здійснюються записи за операціями на 

рахунках у банках, в дорозі, еквівалентів грошових коштів за 

дебетом і кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках». 

У рядку 3 за необхідності до початку записів вказується 

об‘єкт обліку (каса, грошові документи, поточний рахунок, 

акредитивний рахунок, інші рахунки, кошти в дорозі), а в графі 

4 або 5 відповідне сальдо на початок місяця, щодо якого 

здійснюються записи про господарські операції з 

підсумовуванням місячних оборотів і визначенням сальдо на 

кінець місяця. 

21. Записи у Відомості 1-м здійснюються на підставі 

первинних та зведених облікових документів (звітів касира і 

доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, 

виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі 

кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку. 

Операції в іноземній валюті крім Відомості 1-м, що 

ведеться у грошовій одиниці України, відображаються в окремій 

Відомості 1-м у валюті здійснення операції. Відомість 1-м 

ведеться окремо для кожної іноземної валюти (із зазначенням 

назви іноземної валюти). 

22. Сальдо відповідних рахунків бухгалтерського 
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обліку у Відомості 1-м на кінець поточного місяця визначається 

додаванням до сальдо на початок місяця суми дебетових 

оборотів за місяць і вирахуванням суми кредитових оборотів за 

місяць. Сальдо звіряється з відповідними документами, що 

підтверджують останню господарську операцію місяця (звітами 

касира, виписками банку тощо). 

Облік запасів 

23. Систематизація інформації про наявність і рух 

сировини й матеріалів, купівельних напівфабрикатів та 

комплектуючих виробів, палива, тари й тарних матеріалів, 

будівельних матеріалів та матеріалів, переданих в переробку, 

запасних частин, матеріалів сільськогосподарського 

призначення, інших матеріалів, тварин на вирощуванні і 

відгодівлі, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової 

продукції і товарів, здійснюється у Відомості 2-м, записи до якої 

продовжуються у вкладних аркушах. 

24. Відомість 2-м використовується для відображення 

оборотів за дебетом і кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси» 

і 26 "Готова продукція». У графі 4 до початку записів 

зазначається код і назва відповідного рахунку бухгалтерського 

обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські 

операції. 

Записи у Відомості 2-м проводяться на підставі первинних 

документів та/або накопичувальних відомостей, звітів, аркушів-

розшифровок, у яких узагальнюється надходження запасів та їх 

використання, і вибуття за звітний місяць. 

25. Для ведення обліку запасів за центрами 

відповідальності у графі 4 записи здійснюються у розрізі 

матеріально відповідальних осіб, місць зберігання запасів. 

Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за 

податками та оплати праці 

26. Систематизація господарських операцій по 

розрахункам з постачальниками та підрядниками, покупцями і 

замовниками, з підзвітними особами, різними дебіторами і 
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кредиторами, з учасниками, за податками й платежами, за 

відрахуванням на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, 

страхування на випадок безробіття, індивідуальне страхування і 

страхування майна, по розрахункам з оплати праці, доходів 

майбутніх періодів і резерву сумнівних боргів здійснюється у 

Відомості 3-м. 

27. У Відомості 3-м відображаються обороти за дебетом і 

кредитом рахунків: 

– у розділі I – 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 55 

«Інші довгострокові зобов'язання», 64 «Розрахунки за 

податками й платежами», 68 «Розрахунки за іншими 

операціями», 69 «Доходи майбутніх періодів» 

–   у розділі II – 66 «Розрахунки з оплати праці». 

28. У розділі I Відомості 3-м записи групуються за 

зазначеними у ньому рахунками шляхом вписування перед 

початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунку 

бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи. 

Для заповнення граф 7 і 8 використовуються дані 

відомостей 1-м, 3-м, 4-м і 5-м. 

29. Записи здійснюються протягом місяця на підставі 

прийнятих до обліку первинних документів за господарськими 

операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості 

рахунки бухгалтерського обліку. Якщо первинні документи 

прикладені до інших регістрів як такі, що використані для 

записів в цих регістрах (наприклад, документи з погашення 

дебіторської заборгованості для ведення записів у Відомості 1-

м), то відповідні суми господарських операцій заносяться до 

Відомості 3-м за даними відповідного регістру і використаних 

для ведення записів у ньому первинних документів. 

30. Для обліку виданих та одержаних векселів, 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і 

замовниками, з учасниками і підзвітними особами, з іншими 

дебіторами і кредиторами у графі 3 розділу I зазначається назва 

(прізвище) дебітора (кредитора). 

При відображенні розрахунків з дебіторами і кредиторами 

у Відомості відводиться необхідна кількість рядків для 
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впорядкованих записів щодо розрахунків за кожним дебітором і 

кредитором з продовженням записів на вкладних аркушах. 

Сальдо на кінець місяця визначається за кожним дебітором або 

кредитором розгорнуто і переноситься у графу 5 (з графи 21) і 

графу 6 (з графи 22) розділу I Відомості 3-м на наступний 

місяць. 

31. Для обліку розрахунків з бюджетом, за 

відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші 

види страхування у графі 3 розділу I вказуються види податків, 

платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і 

відрахувань щомісяця відображаються нараховані та належні до 

відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, 

списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо за 

кожним видом податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і 

переноситься у графи 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць. 

Доходи майбутніх періодів відображаються у розділі I 

Відомості 3-м за видами доходів. 

32. У розділі II Відомості 3-м відображаються розрахунки з 

оплати праці. За кредитом рахунку 66 відображаються операції, 

пов‘язані з нарахуванням працівникам основної і додаткової 

заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою 

непрацездатністю тощо. За дебетом рахунку відображаються усі 

вирахування із заробітної плати працівників (прибуткового 

податку, до Пенсійного фонду, до фондів страхування, сума 

виплачених авансів і заробітної плати, аліменти, утримання за 

виконавчими листами тощо). 

33. Невиплачені працівникам суми з оплати праці 

відображаються у графі 20, які переносяться за кожним 

працівником (позиційним способом) у графу 4 Відомість 3-м 

наступного місяця. 

Неотримана у встановлений для виплати термін сума з 

оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних 

місяцях як заборгованість з поміткою «Депон.» у графі 3 із 

зазначенням дати її депонування. 
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Облік необоротних активів, нарахованої амортизації, 

капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних 

активів 

34. Для систематизації інформації про наявність, рух і 

знос необоротних активів (основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів), про капітальні і 

фінансові інвестиції та інші необоротні активи ведеться 

Відомість 4-м. 

35. У Відомості 4-м відображаються обороти за 

дебетом і кредитом рахунків: 

–   у розділі I – 10 «Основні засоби» і 13 «Знос 

необоротних активів»; 

–   у розділі II – 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 

15 «Капітальні інвестиції», 18 «Інші необоротні активи», 35 

«Поточні фінансові інвестиції», 

36. Записи у розділі I Відомості 4-м ведуться на 

підставі первинних і зведених облікових документів (актів 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів, актів списання, розрахунку амортизації тощо). 

У графах 6-9 розділу I цієї Відомості відображаються дані 

про надходження необоротних матеріальних (крім капітальних 

інвестицій) і нематеріальних активів, для заповнення яких 

використовуються записи відомостей 4-м і 5-м. 

У графах 10-15 розділу I цієї Відомості відображаються 

дані про вибуття необоротних матеріальних і нематеріальних 

активів (продаж, безоплатна передача, ліквідація), про уцінку та 

зменшення корисності цих об‘єктів. 

У графах 20-23 розділу I відображаються операції з 

нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних 

активів внаслідок їх дооцінки або зменшення їх корисності. 

У графах 25-26 розділу I цієї Відомості відображається 

списання зносу необоротних матеріальних і нематеріальних 

активів внаслідок їх вибуття, зменшення зносу внаслідок уцінки 

та відновлення корисності цих активів, для заповнення яких 

використовуються дані відомостей 4-м і 5-м. 

Залишок на кінець місяця на рахунку 10 «Основні засоби» 
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(графа 18) визначається додаванням до сальдо на початок місяця 

(графа 5) дебетового обороту за місяць (графа 9) і вирахуванням 

кредитового обороту за місяць (графа 16). 

Залишок на кінець місяця за рахунком 13 (графа 27) 

визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 19) 

кредитового обороту за місяць (графа 24) і вирахуванням 

дебетового обороту за місяць (графа 26). 

37. У розділі II Відомості 4-м ведеться бухгалтерський 

облік капітальних і фінансових інвестицій, інших необоротних 

активів. Записи у розділі II групуються за рахунками 14, 15, 18 і 

35 шляхом вписування перед початком записів у графі 2 коду і 

назви відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого 

далі здійснюються записи. Аналітичний облік фінансових 

інвестицій ведеться у розрізі видів, строків та об‘єктів 

інвестування. Аналітичний облік капітальних інвестицій 

ведеться в розрізі об'єктів інвестування і виду витрат 

капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, 

вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує 

монтажу, затрати на придбання, виготовлення і спорудження 

інших необоротних матеріальних активів) і витрат на придбання 

(створення) нематеріальних активів та об‘єктів фінансової 

оренди. 

38. Сума податкового кредиту, що визнана у зв'язку з 

попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, 

будівельно-монтажних робіт та інших робіт капітального 

характеру у цій Відомості наводиться окремо від решти суми 

авансу. 

Після одержання в рахунок авансу з необоротних активів і 

прийняття будівельно-монтажних та інших робіт капітального 

характеру сума податкового кредиту способом сторно 

відображається за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і 

кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». 

39. Сальдо на кінець поточного місяця відповідного 

рахунку у розділі II Відомості 4-м визначається додаванням до 

сальдо на початок місяця (графа 3) дебетового обороту за місяць 

(графа 5) і вирахуванням кредитового обороту (графа 14). 
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Облік доходів, витрат, фінансових результатів, 

власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень 

майбутніх витрат і платежів 

40. Відомість 5-м призначена для систематизації 

інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші 

звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу, про 

витрати операційної діяльності за елементами (матеріальні 

витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

заходи, амортизація, інші операційні витрати), про витрати 

майбутніх періодів, про фінансові результати, про нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки) та використання прибутку. В ній 

також систематизується інформація про власний (статутний, 

пайовий, додатковий, резервний, неоплачений, вилучений) 

капітал, створення і використання забезпечень майбутніх витрат 

і платежів. 

41. У Відомості 5-м відображаються обороти за 

дебетом і кредитом рахунків: 

–   у розділі I – 84 «Витрати операційної діяльності» і 85 

«Інші затрати»; 

–   у розділі II – 23 «Виробництво»; 

–   у розділі III – 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки)», 70 «Доходи», 

79 «Фінансові результати»; –   у розділі IV – 39 «Витрати 

майбутніх періодів», 40 «Власний капітал», 47 

«Забезпечення майбутніх витрат і платежів». 

42. У статтях рядків 1-6 за дебетом рахунку 84 

«Витрати операційної діяльності» розділу I на підставі 

первинних облікових документів (та/або аркушів-розшифровок) 

на витрачання (або передавання у місця витрачання) 

виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань 

на соціальні заходи відображаються витрати, пов'язані з 

виробництвом і реалізацією продукції, із здійсненням діяльності 

з виконання робіт, надання послуг і продажу товарів (графи 3-

14). 

Собівартість реалізованих виробничих запасів, товарів і 

іноземної валюти з кредиту рахунків обліку відповідних активів 
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списується в дебет рахунку 84 «Витрати операційної діяльності» 

(рядки 5.3-5.6), з якого списується в дебет рахунку 79 

«Фінансові результати». 

З кредиту рахунку 84 «Витрати операційної діяльності» 

(графи 16-18 розділу I) витрати списуються в дебет рахунків: 

23 «Виробництво» – малими підприємствами, які 

здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), в 

сумі витрат, що відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. № 318 і 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. 

за № 27/4248, включаються до виробничої собівартості 

продукції; 

79 «Фінансові результати» – в сумі інших операційних 

витрат (адміністративні, збутові). 

Списання всієї суми витрат операційної діяльності малі 

підприємства, які здійснюють виробництво готової продукції 

(робіт, послуг), з кредиту рахунку 84 можуть проводити у 

кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати». 

Дані графи 15 розділу I Відомості 5-м в частині витрат, що 

включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, 

послуг) переносяться до графи 16 розділу I і до графи 4 розділу 

II, а в частині інших операційних витрат – до графи 17 розділу I 

і до графи 5 розділу III, або всі витрати операційної діяльності 

переносяться до графи 1 розділу I і графи 5 розділу III. 

Витрати малого підприємства, яке здійснює торговельну 

діяльність, з кредиту рахунку 84 списуються у дебет рахунку 79 

(графа 5 розділу III). 

У графі 20 розділу I накопичуються дані за складовими 

елементів операційних витрат і статтями інших затрат за період 

з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць. 

43. У рядках 7.1-7.4 розділу I відображаються сума 

визнаних витрат, що виникли внаслідок іншої, ніж операційна, 

діяльності (фінансові витрати, інші витрати), надзвичайних 

подій та податок на прибуток. Одночасно з відображенням 

вибуття незавершеного виробництва або готової продукції 
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внаслідок надзвичайних подій або використання на капітальні 

інвестиції здійснюється на зазначену суму запис способом 

сторно за дебетом і кредитом рахунку 84 «Витрати операційної 

діяльності» у розрізі елементів операційних витрат (матеріальні 

затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

заходи, амортизація, інші операційні витрати). 

44. У графах 4-7 розділу II Відомості 5-м відображаються 

витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами 

продукції, робіт, послуг (об‘єктами витрат), за кредитом цього 

рахунку у графах 8-13 відображається їх списання (кредит 

рахунку 23). 

З рахунку 23 «Виробництво» щомісяця малі підприємства, 

що здійснюють виробництво готової продукції, списують в 

дебет рахунку 26 «Готова продукція» (графа 8 розділу II) суму 

затрат, що відносяться до прийнятої готової продукції, або всю 

суму затрат на виробництво продукції без оцінки залишків 

незавершеного виробництва. 

Малі підприємства, які здійснюють діяльність з виконання 

робіт і послуг, з кредиту рахунку 23 щомісяця відображають за 

дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» – суму затрат, що 

відносяться до робіт і послуг, визнаних доходами, або всю суму 

затрат без оцінки залишків незавершеного виробництва. 

Списання собівартості реалізованої готової продукції 

щомісяця з кредиту рахунку 26 «Готова продукція» (у Відомості 

2-м) може здійснюватися в дебет рахунку 79 «Фінансові 

результати» на суму, що визначено з урахуванням вартості 

залишку нереалізованої готової продукції, або на всю суму без 

поділу на собівартість залишків готової продукції. При цьому у 

всіх випадках у Відомості 2-м забезпечується ведення 

кількісного обліку залишку, надходження і вибуття готової 

продукції за первинними документами на їх виготовлення і 

вибуття (реалізацію тощо). 

За результатами інвентаризації вартість виявленого у 

виробничих приміщеннях (ділянках) малих підприємств 

залишку не підданих обробці (використанню) сировини й 

матеріалів, не закінчених обробкою сировини, матеріалів, 
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деталей, не закінченої складанням і комплектуванням готової 

продукції (за прямими витратами) відображається за дебетом 

рахунку 20 «Виробничі запаси» і 23 «Виробництво» та кредитом 

рахунку 79 «Фінансові результати» (Відомість 2-м і розділ II 

Відомості 5-м). Одночасно на вартість виявленого у виробничих 

приміщеннях (ділянках) не підданих обробці і використанню 

сировини і матеріалів способом сторно відображається 

зменшення оборотів за рахунком 84 «Витрати операційної 

діяльності» (графа 18 розділу I Відомості 5-м). 

Малі підприємства, які собівартість реалізованої готової 

продукції списують без поділу на собівартість залишку готової 

продукції, оцінюють залишок готової продукції за 

справедливою вартістю за даними кількісного обліку руху 

готової продукції. Визначена вартість залишку готової продукції 

відображається за дебетом рахунку 26 (Відомість 2-м) і 

кредитом рахунку 79 (рядок 6 розділу III Відомості 5-м). 

45. Розділ III Відомості 5-м призначено для 

систематизації інформації про доходи від операційної, 

інвестиційної і фінансової діяльності, про фінансові результати 

від звичайної діяльності та надзвичайних подій, про 

нерозподілені прибутки (непокриті збитки). 

Записи у графах 11-15 цього розділу здійснюються: з 

кредиту рахунку 70 – у рядках 1-5; з кредиту рахунку 79 – у 

рядку 6; з кредиту рахунку 44 – у рядку 7. 

Для заповнення графи 5 розділу III використовуються дані: 

Відомості 1-м (з кредиту рахунку 30), Відомості 3-м (з 

кредиту рахунків 37, 64, 68) і розділу III Відомості 5-м (з 

кредиту рахунку 79) – для рядків 1-4; 

Відомості 2-м (з кредиту рахунку 26), розділу I Відомості 

5-м (з кредиту рахунків 84 і 85), розділу II Відомості 5-м (з 

кредиту рахунку 23) і розділу III Відомості 5-м (з кредиту 

рахунків 44 і 70) – для рядку 6; 

Відомості 3-м (з кредиту рахунку 68), розділу III Відомості 

5-м (з кредиту рахунків 44 і 79) і розділу IV Відомості 5-м (з 

кредиту рахунку 40) – для рядку 7. 

46. Систематизація інформації про витрати майбутніх 
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періодів, про власний (статутний, пайовий, додатковий, 

резервний, неоплачений і вилучений) капітал, про забезпечення 

майбутніх витрат і платежів, про цільове фінансування і цільові 

надходження здійснюється у розділі IV Відомості 5-м. У графі 2 

до початку записів зазначається код і назва відповідного 

рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про 

залишок і господарські операції. 

47. Систематизація даних про операції з цінностями, що не 

належать малому підприємству (отримані для зберігання, 

переробки, монтажу, продажу на умовах комісії, користування 

на умовах операційної оренди), з бланками суворого обліку, зі 

списання активів до з'ясування винних, із гарантіями і заставами 

ведеться у Відомості 8, затвердженій наказом Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356. 

48. Підсумкові записи з відомостей переносяться до 

Оборотно-сальдової відомості, яка використовується для 

узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку за кожним 

рахунком бухгалтерського обліку. 

Оборотно-сальдова відомість складається щомісяця і 

використовується для записів даних за дебетом і кредитом 

кожного рахунку окремо. Оборотно-сальдова відомість 

заповнюється перенесенням кредитових оборотів із регістрів 

бухгалтерського обліку у дебет відповідних рахунків. 

Дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості за кожним 

рахунком бухгалтерського обліку мають дорівнювати 

дебетовому обороту за відповідним рахунком бухгалтерського 

обліку у регістрі (відомості) бухгалтерського обліку. Загальна 

сума дебетових оборотів (сума даних рядків графи 29) 

Оборотно-сальдової відомості має дорівнювати загальній сумі 

кредитових оборотів (сума даних за графами 4-28 рядку «Усього 

оборотів за кредитом рахунків») Оборотно-сальдової відомості. 
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ЧАСТИНА ІІІ «ОФОРМЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ 

ТЕРИТОРІЇ» 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1. Про мотиви оформлення земельної ділянки 

прибудинкової території. 

Перше питання, на яке чесно і чітко треба відповісти 

насамперед: «Чи варто оформляти ділянку прибудинкової 

території?» Чому це важливо? Адже може статися так, що, 

витративши багато часу (можливо, рік або більше), не одну 

тисячу гривень і, нарешті, юридично оформивши право 

власності на прибудинкову територію, ви сильно розчаруєтесь. 

Отже, проаналізуємо найголовніші причини, через які 

ОСББ зазвичай починають достатньо тривалий і певною мірою 

клопіткий процес оформлення прибудинкової території: 

- поблизу цієї ділянки є загроза початку «ущільненої 

забудови», і один із способів її пригальмувати – скоротити 

розмір земельної ділянки, яку може використати міська влада як 

«землі резервного фонду»; 

- будинок ОСББ старий («хрущовка») і знаходиться у 

привабливому районі, а це означає, що даний будинок в 

майбутньому може потрапити під «реновацію» (тобто якщо 

поруч є резервна земельна ділянка, на ній буде побудовано 

багатоповерховий будинок, куди переселять жителів старого, а 

їх теперішнє мешкання знесуть). Якщо ж ця вільна ділянка землі 

не буде закріпленою за ОСББ, цілком можливо, що її займе 

забудовник, а жителів в майбутньому переселять в інше місце 

після прийняття нового Житлового кодексу України; 

- ЖЕК (житлово-експлуатаційна контора) вимагає 

високої плати за прибирання територій та інші послуги. У 

такому разі, оформивши земельну ділянку у власність ОСББ, 

можна буде обрати іншого виконавця послуг самим і без 

протистояння із владою; 

- біля будинку ОСББ є інфраструктура, що знаходиться під 

загрозою знищення, – «нічийні» дитячі майданчики, міні-сквери 
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тощо; 

- жителі ОСББ мають достатньо матеріальних та 

інших ресурсів і бажання для упорядкування навколишньої 

території – наприклад, у Луганську головний архітектор міста 

В’ячеслав Женеску разом із трьома іншими співвласниками 

оформили дозвіл на отримання довколишньої ділянки території 

(пустиря) для благоустрою; 

- виникнення конфлікту із жителями сусідніх будинків 

(наприклад, про пріоритетний потік руху автомобілів (повз 

нашого чи повз вашого будинку), про розташування сміттєвих 

баків або стоянки автомобілів тощо), а значить, хочеться на 

законних підставах відстоювати своє право господаря на участь 

у прийнятті рішень щодо свого місця проживання. 

Теоретично, оформленням земельної ділянки 

прибудинкової території можуть зайнятися і ті ОСББ, у яких 

поки що не було і начебто не передбачається проблем. Автори 

цього видання таких ще не зустрічали, але із легкістю припускають, що 

в Україні є небайдужі громадяни, готові витрачати час та фінанси на 

юридичне оформлення. 

1.2. Складнощі, на які необхідно звернути увагу, 

приймаючи рішення про початок боротьби за ділянку 

прибудинкової території. 

По-перше, відповідальність за земельну ділянку, яку ви 

тепер назавжди візьмете на себе. Якщо жодних заходів із 

догляду не проводитиметься, рано чи пізно різні контролюючі 

служби почнуть вимагати від вас проведення різноманітних дій 

– наприклад, проведення протиепізоотичних заходів; боротьби з 

бур’янами (амброзією та іншими); запобігання нещасним 

випадкам (якщо, скажімо, на території лежатимуть розкриті 

будматеріали, то може поранитися дитина чи випадковий 

перехожий); організації благоустрою (прибирання) тощо. 

По-друге, плата за землю. Юридично оформлене право на 

земельну ділянку, що складає прибудинкову територію, у тому 

числі через право власності чи договір оренди, породжує 

зобов’язання із сплати земельного податку або орендної плати, 
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які, до речі, досить високі. 

Згідно ст. 274 Податкового кодексу України, ставка 

податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 

проведено, встановлюється у розмірі одного відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки. Зазвичай, нормативна грошова 

оцінка є вищою в центрі міста – однак у кожному населеному 

пункті вона визначається окремо. Для Луганська базова ставка 

оцінки складає 125 грн. за кв. м., щодо яких застосовуються 

коефіцієнти вісімнадцяти економічних зон та функціональні 

коефіцієнти. 

Згідно ст. 275, ставки податку на земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються 

у розмірах, наведених у табл. 1. 

 

Таблиця 1 Розміри ставки податку на земельні ділянки 

 

Групи населених 

пунктів з чисельністю 

населення, тис. осіб 

Ставки податку, 

гривень за 1 кв. метр 

Коефіцієнт, що 

застосовується у 

містах Києві, 

Сімферополі, 

Севастополі та 

містах обласного 

значення 

до 3 0,24  

від 3 до 10 0,48  

від 10 до 20 0,77  

від 20 до 50 1,2 1,2 

від 50 до 100 1,44 1,4 

від 100 до 250 1,68 1,6 

від 250 до 500 1,92 2,0 

від 500 до 1000 2,4 2,5 

від 1000 і більше 3,36 3,0 

 

Тобто, у місті з кількістю мешканців понад 1 млн. осіб у 

разі не проведення нормативної грошової оцінки, земельний 

податок за 1 кв. м. на рік складе 3,36 грн. * коеф. 3,0 = 10,08 грн. 

Однак великі міста, як правило, проводять нормативну грошову 

оцінку (бо їх бюджет дозволяє оплатити відповідну роботу), 
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тому ставка буде значно вищою. 

Якщо  місцева влада погоджується надавати земельні 

ділянки 

прибудинкової території лише на умовах оренди, то згідно 

ст. 288.5.1. Податкового кодексу України, ставка не може бути 

меншою трикратного розміру земельного податку, що 

встановлюється відповідним розділом Кодексу, а згідно ст. 

288.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної 

грошової оцінки. 

Отже, у залежності від позиції депутатів, ставка орендних 

платежів за землю може від 3 до 12 разів перевищувати ставку 

земельного податку. 

Тому члени ОСББ мають вирішити, чи потрібні їм ці 

додаткові витрати, чи краще користуватися землями 

«резервного фонду», тобто неоформленою прибудинковою 

територією, що знаходиться під відомством місцевої влади. 

По-третє, сумлінність керівних органів. Є ОСББ, які 

створюються на декілька будинків, і в деяких таких київських та 

одеських ОСББ виникає невдоволення через недостатню якість 

та сумлінність роботи керівних органів і існують складнощі із 

скликанням загальних зборів, на яких їх можна було б 

переобрати. Тобто, іноді важко забезпечити наявність 

необхідного мінімуму 50% членів ОСББ, і через це загальні 

збори провести неможливо, і відповідно, неможливо вирішити 

накоплені проблеми. Отже, існує імовірність, що насилу здобута 

ділянка прибудинкової території буде потім віддана 

недобросовісним керівництвом під забудову. У таких випадках 

треба як мінімум проаналізувати і при необхідності змінити 

Статут в частині таких спірних питань. 

По-четверте, тиск щодо офіційного найму робочої сили. 

Деякі ОСББ, що оформили прибудинкову територію, як 

наприклад, у Краснодоні Луганської області, стикаються із 

тиском комунальних та податкових служб. На двох - або 

триповерховий будинок вимагається офіційне 

працевлаштування двірника, який би відповідав за прибирання 

території, та, відповідно, сплачувати податки з його зарплати. 
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Тим самим влада вирішує відразу декілька завдань: загальмовує 

відмову від неефективно працюючих комунальних підприємств 

та подальше оформлення ділянок інших ОСББ; підвищує 

статистику створених робочих місць та надходжень до місцевих 

бюджетів; демонструє активним ОСББ наслідки такої 

самостійності – мовляв, самі за все відповідаєте, та ще й із своєї 

кишені. 

По-п'яте, витрати часу і грошей на оформлення 

прибудинкової території. Скоріше за все, вам доведеться 

оплатити роботу керівника, якщо він не працевлаштований на 

постійній основі (це часто буває у маленьких ОСББ), який 

витрачатиме час на роботу з виділення земельної ділянки. 

Можливі витрати на розробку проектів відведення земельної 

ділянки, нотаріальне завірення  копій  різних  документів,  

витрати  на  послуги  юриста  при  виникненні конфліктних 

ситуацій або проблем (наприклад, якщо влада відмовлятиметься 

виділяти землю або сусідній землекористувач - погоджувати 

кордон вашої передбачуваної ділянки). 

Краще за все скласти аналітичну записку із позначенням 

позитивних та негативних аспектів оформлення ділянки 

прибудинкової території та обговорити її з усіма членами ОСББ. 

Займатися оформленням можна лише тоді, коли ви готові до 

труднощів та очікувані можливості вищі за очікувані витрати та 

незручності. 

1.3. Пошук технічної допомоги (звернення до 

громадських організацій, асоціацій ОСББ тощо). 

Якщо ви вважаєте,  що виникнення конфліктів  із суміжними 

землевласниками, опір бізнесу, що претендує на вашу 

прибудинкову територію, або незгода чиновників неминучі, то 

вам не завадить заручитися допомогою. Тою чи іншою мірою 

можуть допомогти: 

- правозахисні громадські організації; 

- асоціації ОСББ; 

- журналісти. 

Правозахисники можуть надати юридичні консультації, а 



215 | С т о р і н к а  

також допомогти у проведенні кампанії адвокасі, тобто у 

лобіюванні ваших інтересів в органах влади та публічній 

протидії порушенню ваших прав. В Україні діє багато 

громадських приймалень правозахисних організацій і їх можна 

легко знайти в мережі Інтернет.  

Асоціації ОСББ можуть як надати юридичну допомогу, так 

і поділитися практичним досвідом. Крім того, деякі асоціації 

сприяють у господарській діяльності ОСББ. Зокрема, 

об’єднуючи заявки окремих ОСББ, організовують закупівлю 

господарчих і будівельних матеріалів за гуртовими цінами, що 

дає серйозні знижки (до 30%). Не виключено також, що якщо у 

вашому місті ви далеко не перші, хто проходить процес 

оформлення ділянок прибудинкової території, то така асоціація 

може надати зразки більшості необхідних документів, 

поінформувати про реальні терміни розгляду і проходження 

процедур, а також про всі технічні витрати. 

Журналісти можуть висвітлити проблеми, пов’язані із 

оформленням ділянки прибудинкової території, і тим самим 

домогтися певного суспільного тиску на місцеву владу. Однак 

варто враховувати, що місцеві комунальні газети, як правило, 

фінансуються з місцевого бюджету, і тому залежать від 

керівництва міста. Відповідно, їх можливості розміщувати на 

своїх сторінках критичні матеріали дуже обмежені. У той же 

час, не треба допускати надмірної політизації процесу. 

Слідкуйте за тим, щоб опоненти чинного мера або депутатської 

більшості не підняли «на щит» проблему юридичного 

оформлення статусу ділянок прибудинкової території. Бо чинна 

влада, щоб не визнавати помилки, може зайняти тверду та 

непохитну позицію, наполягаючи на тому, що нинішнє 

законодавство не дозволяє цього зробити. 

1.4. Оцінка ситуації, якщо до  складу ОСББ входить 

декілька будинків. 

Набагато більше проблем може виникнути у тих ОСББ, до 

складу яких входить не один будинок, а декілька. Фактично, їх 

земельна ділянка повинна складатися із декількох ділянок 
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прибудинкових територій. З точки зору витрат на оформлення, 

звичайно, краще всю територію оформляти як єдину земельну 

ділянку. Проте ми так і не отримали відповідь від органів 

місцевого самоврядування жодного обласного центру та міста 

обласного підпорядкування України на наші запити щодо 

питання, як у такому випадку відбувається оформлення. Не 

виключено, що від вас вимагатимуть окремого оформлення 

ділянки на кожен будинок – тобто окремого державного акта 

або договору оренди на кожну ділянку прибудинкової території. 

У той самий час, є очевидні переваги єдиного державного 

акта чи договору оренди на прибудинкові території декількох 

багатоквартирних будинків: зокрема, легше оформити місця 

загального користування, такі як спільна автостоянка для групи 

будинків або спільний невеликий сквер (тоді як при оформленні 

прав на земельні ділянки кожного будинку окремо, для 

прикладу, могло б стати питання про перевищення норм 

озеленення або влада могла б відмовлятися оформлювати право 

власності на прибудинкову територію під приводом захисту 

інтересів жителів інших прилеглих будинків тощо). 

Тому для прийняття рішення про форму оформлення права 

на прибудинкові території (єдиним комплексом чи окремо для 

кожного будинку) слід опрацювати всю наявну технічну 

інформацію, а також провести розрахунок кількості жителів 

будинків і з'ясувати необхідну для них інфраструктуру й норми 

озеленення. Залежно від отриманих даних буде зрозуміло, як 

вам краще конфігурувати ділянки. 

1.5. Пошук технічної документації на будинок в 

архівах. 

Як правило, в актах прийому-передачі будинку на баланс 

фігурує і площа ділянки прибудинкової території. Посадовці 

використовують її для розрахунку тарифів та вирішення питань 

з прибиранням території. Проте практично всі представники 

різних ОСББ, із якими ми спілкувалися, відзначають такий 

парадокс: площа прибудинкової території у документах 

вказується, проте карту із її конфігурацією ніхто не надає. 
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Іншими словами, прибудинкова територія є більше 

«віртуальною», а де саме знаходяться ваші квадратні метри, не 

завжди ясно і зрозуміло. 

Навіть не маючи карти і можливості її отримати, важливо 

враховувати указану в акті прийому-передачі цифру. Наприклад, 

у Краснодоні Луганської області місцева влада безкоштовно 

передає ОСББ ділянки прибудинкової території лише за умови, що 

їх площа не перевищує зазначену в документах площу. Якщо ж ви 

хочете ділянку більшої площі, то надлишкову площу ви повинні 

придбати на аукціоні. На практиці це означає, що відносно 

швидко і безболісно можна оформити право власності лише на 

ділянку прибудинкової території, яка за площею не перевищує 

ту, що фігурує в документах на будинок. 

Іноді трапляється ситуація, за якої ОСББ було створене в 

умовах конфлікту із владою, а тому технічна документація на 

будинок не передана або заявлено про її відсутність. Крім 

проблем із обслуговуванням будинку, це може негативно 

вплинути і на оформлення ділянки прибудинкової території. 

Тому як би того не хотілося, а доведеться судитися із 

кооперативом або ЖЕПом, який саботував створення ОСББ, 

зокрема не передавши необхідні документи. 

Де ще можна пошукати документацію? Якщо її немає в 

розпорядженні ОСББ, варто звернутися до наступних 

організацій: 

- державне підприємство «Центр державного 

земельного кадастру»: хоча інформація щодо земельних 

ділянок до бази даних стала вноситися відносно недавно, все ж 

доцільно перевірити наявність чи відсутність кадастрового 

номеру й конфігурації ділянки вашої прибудинкової території. 

Крім того, ви також зможете перевірити, чи не отримав потай 

хтось із підприємців потай вашу землю для створення 

автостоянки або будівництва крамниці; 

- проектні організації: хоча при забудові кварталів 

розрахунок норм озеленення вівся, як правило, сумарно, тим не 

менше у документах може фігурувати прибудинкова 

інфраструктура та розрахункова площа ділянки прибудинкової 
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території (виходячи із протипожежних та санітарних норм); 

- колишня житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК), яка 

обслуговувала ваш будинок; 

- міський архів (якщо, наприклад, були ліквідовані 

будівельна чи проектна організація або ЖЕК, який обслуговував 

ваш будинок, без злиття із іншим); 

- будівельна організація, що зводила ваш будинок; 

- архів управління архітектури (в архіві мають бути 

документи щодо архітектурного нагляду за будівництвом і з 

питань узгодження, хоча на практиці далеко не завжди 

вдавалося їх знайти); 

- архів земельного управління. 

У деяких нормативно-правових актах зазначаються переліки 

документації, 

що можуть зберігатися в архівах. Наприклад, у наказі 

Держкомархіву № 8 від 19.01.2007 «Про затвердження Переліку 

науково-технічних документів постійного строку зберігання» 

зазначено наступну документацію: 

«4. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

4.1. Проектна документація з планування і забудови міст, 

селищ та сільських населених пунктів і проектна документація з 

планування і забудови промислових комплексів за межами 

населених пунктів 

47 Проект розміщення будівництва: 

47.1 пояснювальна записка 

47.2 опорний план 

47.3 основне креслення 

49. Проект детального планування (ПДП - до 2000 року) чи 

детальний план території (ДПТ - від 2000 року) міського району 

(житлового району, загальноміського центру, промислово - 

комунальної зони й інших зон): 

49.1 пояснювальна записка 

49.2 схема розміщення проектованого району (центру) у 

плані населеного пункту 

49.3 опорний план 

49.4 ескіз забудови з планом червоних ліній (основне 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0429-07
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0429-07


219 | С т о р і н к а  

креслення) 

49.5 схема існуючого використання будинків і 

територій 

Розроблюється у разі реконструкції окремих територій 

населених пунктів із забудовою, що склалася історично. 

Надходить на  зберігання  до держархіву у складі ПДП (ДПТ) 

49.6 схема комплексної реконструкції на проектованій 

території. Розроблюється у разі реконструкції  окремих  територій  

населених пунктів із забудовою, що склалася історично. Надходить на 

зберігання  до держархіву у складі ПДП (ДПТ) 

53. Проект забудови мікрорайону, кварталу, громадського 

комплексу або групи будинків: 

53.1 пояснювальна записка 

53.2 загальні дані 

53.3 генеральний план забудови (основне креслення) 

53.4 план благоустрою й озеленення 

53.5 проект організації будівництва 

70. Типові проекти, типові проектні рішення будинків і 

споруд: 

У разі двостадійного проектування на зберігання 

надходять РК (РД), а при одностадійному - ТРП (П) 

На зберігання до держархіву надходять типові проекти, що 

найчастіше застосовуються в практиці, з урахуванням 

прогресивних методів будівельного проектування. Креслення 

технологічної частини надходять, якщо в них відбито 

принципово нові технічні рішення. Типові проекти будинків і 

споруд, що розроблялися для сейсмічних зон, надходять для 

зберігання на стадії РК в повному складі 

70.1 Пояснювальна записка до проекту (загальна 

характеристика проекту) 

70.2 пояснювальні записки до архітектурно-будівельної 

частини й інших частин проекту, прийнятих на зберігання 

70.3 схема генплану ділянки 

70.4 плани фундаментів 

70.5 плани технічного підвалу і горищного приміщення 

70.6 плани 1-го й одного з типових поверхів 
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70.7 фрагменти і схема фасадів 

70.8 основні розрізи будинку, споруди 

70.9 схеми розташування панелей 

70.10 креслення загальних видів нетипових конструкцій 

і пристроїв систем інженерного обладнання 

70.11технологічні плани і схеми приміщень з розміщенням 

обладнання й специфікаціями обладнання; принципові схеми 

кондиціювання повітря, теплопостачання, електрообладнання й 

іншого інженерного обладнання 

70.12проект організації будівництва 

70.13паспорт проекту». 

1.6. Визначення бажаної конфігурації земельної 

ділянки прибудинкової території. 

Точний перелік територій та об’єктів, земельні ділянки 

яких відносяться до прибудинкової території, чинним 

законодавством не визначений. Раніше діяв спільний Наказ 

Держкомзему, Держкомбуду, ДержкомЖКГ та Фонду 

державного Майна України «Про затвердження Положення про 

порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових 

територій існуючого житлового фонду та надання їх у спільне 

користування або спільну сумісну власність земельних ділянок 

для спорудження житлових будинків» № 31/30/53/396 від 

05.04.1996, але він був скасований ще у 2005 році, а замість 

нього досі не прийнято жодного іншого документа. Отже, хоча 

посилатися на цей наказ у спірній ситуації (наприклад, у суді) 

немає сенсу, оскільки він не є чинним, але він є корисним для 

загального розуміння того, що входить в поняття «прибудинкова 

територія»: 

«2.2. Прибудинкова територія включає: 

- територію під житловим будинком (житловими 

будинками); 

- проїзди та тротуари; 

- озеленені території; 

- ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0203-96
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0203-96
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0203-96
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0203-96
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0203-96
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- майданчики для відпочинку дорослого населення; 

- майданчики для занять фізичною культурою; 

- майданчики для тимчасового зберігання автомобілів; 

- майданчики для господарських цілей; 

- майданчики для вигулювання собак; 

- інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією 

будинків та інших пов'язаних з ними об'єктів». 

Фактично, є три можливі методи визначення бажаної 

конфігурації земельної ділянки прибудинкової території: 

1) використання проекту будівництва, що знайдено в 

архіві, із зазначеними в ньому інфраструктурними складовими 

та нормами озеленення. Навіть якщо проект не знайдено (або 

його просто не погоджуються вам надавати), за старими 

будівельними, санітарними та іншими нормами можна вирахувати 

відповідні території та  опертися на зазначену в акті прийому-

передачі площу земельної ділянки; 

2) розподіл наявної території кварталу згідно нових 

містобудівних документів (генплану, детального плану 

територій тощо). Такий варіант стає єдино можливим, якщо 

відбулася «ущільнена» забудова, тобто добудова житлового 

кварталу, планованого у радянські часи, новими житловими 

будинками. Така проблема найбільш характерна для великих 

міст, особливо для Києва та Одеси. У таких ситуаціях 

містобудівні норми скоріше за все було порушено, адже 

будівництво не було передбачене старою містобудівною 

документацією та проводилося на підставі містобудівних 

обґрунтувань. Тому правильніше за все або зносити такі 

будинки (але зважаючи на ймовірний конфлікт та можливі 

компенсації, це вдається нереальним), або розподіляти загальну 

площу на більшу кількість мешканців та будинків. У такому 

випадку доведеться обирати між багаторічною судовою війною 

та отриманням «синиці в руках» – зменшеної площі 

прибудинкової території; 

3) новий розрахунок прибудинкової території на 

підставі відповідних санітарних та будівельних норм. З одного 

боку, це може призвести до зменшення площі земельної ділянки, 
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з іншого – до збільшення, якщо врахувати можливість створення 

прибудинкової інфраструктури й значного зростання кількості 

автомобілів у населення і, відповідно, виникнення потреби в 

збільшенні площі земельної ділянки для облаштування паркінгу 

та доріг для маневрування. Якщо мешканці вашого ОСББ згодні 

витратити певні кошти на благоустрій та створення 

прибудинкової інфраструктури, ви можете запитати у 

адміністрації міста землю для, наприклад, тенісного корту чи 

футбольного поля. У такому випадку ОСББ навіть зможе 

заробляти, дозволяючи використання цих спортивних 

майданчиків за невелику платню, у тому числі й для 

немешканців будинку. 

Використовуючи цей третій метод, ви можете зіткнутися із 

такими основними перепонами: 

- вимоги представників влади викупити «надлишкову» 

площу, тобто площу, яка не була передбачена проектом 

радянських часів. Але у певних ситуаціях цим вимогам можна 

протиставити власну позицію на зразок «ця площа – також 

частина прибудинкової території, а не «надлишкова», і тому 

аукціон не потрібний», аргументовану наявною 

інфраструктурою та новими нормами; 

- потреба у значних витратах на створення проектної 

документації та відповідної інфраструктури після одержання 

земельних ділянок (ОСББ з мешканцями, більшість із яких 

мають середній прибуток 1 – 2 тис. грн. на місяць, навряд чи 

зможе зібрати сотні тисяч гривень на проектування та роботи зі 

створення спортивних майданчиків, автопарковки тощо); 

- відсутність вільної площі (якщо такої площі просто немає 

або вона була вже раніше виділена конкретній бізнес-структурі 

під майбутню забудову, то навряд чи вам вдасться реалізувати 

грандіозні плани). 
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1.7. Аналіз співвідношення бажаної конфігурації і 

раніше закріпленої території. 

Цілком можлива ситуація, за якої вам вдасться отримати 

доступ до проекту стосовно вашого будинку або проекту всього 

мікрорайону (навіть неофіційно, використовуючи особисті 

контакти), і ви дізнаєтеся, що конфігурація закріпленої території 

відрізняється від бажаної. Можливий і інший варіант – 

розбіжність площі ділянки прибудинкової території, 

розрахованої вами самостійно, та площі, вказаної в акті 

прийому-передачі будинку. 

Якщо ви бажаєте отримати у користування меншу ділянку, 

то проблем, у принципі, не повинно бути. Дійсно, навіщо 

вносити плату за зайві квадратні метри земельної ділянки й 

відповідати за їх благоустрій? Але якщо ви бажаєте ділянку із 

більшою площею, то, як показує практика, існує велика 

імовірність того, що посадовці будуть заперечувати. Проблема 

полягає у чинному земельному законодавстві України, яке 

передбачає викуп земельних ділянок на аукціонах. Через це 

контролюючі органи іноді вважають незаконним виділення 

земельних ділянок більшої площі, ніж передбачено чинною 

містобудівною документацією або проектом на будинок. Їх 

позиція передбачатиме обов’язкову купівлю надлишку на 

відкритих аукціонах. 

Заперечувати чиновникам ви зможете лише у тому 

випадку, якщо передбачена площа ділянки прибудинкової 

території не забезпечує норми озеленення або певні 

інфраструктурні потреби (наприклад, не передбачає достатній 

майданчик для паркування або дитячий майданчик на 

розрахункову кількість дітей). В іншому випадку, єдиним 

способом законно обійти аукціон стане розробка нової 

містобудівної документації. Втім, розробка останньої мало 

залежатиме від вас: необхідно прийняти рішення відповідної 

ради, витратити значні кошти на оплату послуг розробника і 

чекати досить великий проміжок часу (у середньому більше 

року). 
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1.8. Аналіз містобудівної та іншої документації 

(планів червоних ліній, детальних планів територій, 

проектів розподілу кварталів, місцевих правил забудови, 

наявності комунікацій і сервітутів на бажаній ділянці 

території). 

Згідно ст. 39 Земельного кодексу України, «Використання 

земель житлової та громадської забудови здійснюється 

відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої 

містобудівної документації, плану земельно-господарського 

устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів 

і норм, регіональних та місцевих правил забудови». 

Згідно ст. 1 Закону України «Про планування і забудову 

територій», «містобудівна документація – затверджені текстові 

і графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова 

та інше використання територій, з урахуванням яких 

визначається цільове призначення земель; 

генеральний план населеного пункту - містобудівна 

документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, 

планування, забудови та іншого використання території 

населеного пункту; 

детальний план території - містобудівна документація, 

що визначає зонування територій, розташування червоних ліній, 

інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються 

планувальні обмеження, розміщення та функціональне 

призначення об’єктів містобудування, види забудови для 

окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів 

реконструкції існуючої забудови населених пунктів; 

проект забудови територій - документація, що поєднує 

властивості містобудівної та проектної документації, яка 

розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд; 

червоні лінії - визначені в містобудівній документації 

відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та 

запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують 

території мікрорайонів, кварталів та території іншого 

призначення; 

містобудівне обґрунтування - вид містобудівної 
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документації, в якому відповідно до державних будівельних та 

інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної 

документації визначаються містобудівні умови і обмеження 

забудови земельної ділянки (об'єкта будівництва), обов'язкові 

для врахування при відведенні земельної ділянки та/або 

проектуванні цього об’єкта». 

При вирішенні питання про виділення земельної ділянки 

прибудинкової території необхідно також по змозі вивчити 

містобудівну документацію, щоб у своїй роботі враховувати 

вищенаведені норми законодавства. У переважній більшості 

міст України містобудівна документація є інформацією з 

обмеженим доступом, однак на запит зацікавленої особи з неї 

може видаватися викопіювання. Наприклад, Департамент 

містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської 

міської ради зазначає: «Доступ до графічної частини 

Генерального плану міста Харкова усі зацікавлені особи 

можуть отримати у Відділі генплану міста Управління 

містобудування та архітектури». У Дніпропетровську є 

спеціальне рішення міської ради №37/35 від 06.08.2008 «Про 

порядок користування матеріалами Генерального плану міста 

Дніпропетровська на період до 2026 року», згідно якого 

необхідно подавати запит до Головного архітектурно-

планувального управління Дніпропетровської міської ради. 

За містобудівною документацією звертатися, як правило, 

треба до Управлінь (департаментів) містобудування та 

архітектури – їх створення з відповідною назвою було 

передбачене ще у 90-ті роки. І за незначними винятками, вони 

існують у виконкомах кожного міста обласного 

підпорядкування. 

Яку інформацію необхідно вилучити із містобудівної 

документації щодо земельної ділянки вашої прибудинкової 

території? Зверніть увагу на наступне: 

- перспективна забудова – заплановані до будівництва 

об’єкти; 

- наявні та заплановані комунікації водопостачання, 

водовідведення, централізованого опалення та водопостачання, 
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газу, зв’язку, зливові каналізації; 

- зонування території (наприклад, сквер біля будинку 

може виявитися парком і, відповідно, не відноситиметься до 

прибудинкової території); 

- інше. 

1.9. Ймовірність протидії сусідів або бізнес-структур 

(пошук суміжних ділянок, що знаходяться у користуванні). 

Дієва протидія оформленню ділянок прибудинкової 

території може виникнути лише у двох випадках (якщо не 

враховувати протидію з боку тих представників влади і 

місцевого самоврядування, які додержуються думки, що 

оформлення права на прибудинкову територію не передбачене 

чинним законодавством): 

- на ділянці прибудинкової території вже розташовані 

об’єкти бізнесу (або планується розташування таких об'єктів); 

- можливий конфлікт із мешканцями сусідніх будинків, що 

заявляють права на суміжні ділянки. 

У цих випадках на всю передбачену конфігурацію ділянки 

прибудинкової території необхідно отримати дані від 

Державного підприємства «Державний земельний кадастр», яке 

надасть інформацію про наявність інших землекористувачів цієї 

ділянки і про кордон із сусідами, якщо такі є. 

Якщо якийсь підприємець оформив земельну ділянку на 

праві власності (наприклад, для споруди крамниці), вам 

доведеться або відмовитися від цієї частини земельної ділянки, 

або вести судовий процес щодо скасування рішення про 

виділення (викуп, аукціон тощо) земельної ділянки. Скоріше за 

все, це затягнеться не на один рік. Якщо ділянка оформлена на 

правах оренди, є вірогідність погодити позиції сторін: ви 

отримаєте цю земельну ділянку у користування із збереженням 

договору оренди, укладеного раніше між владою і підприємцем. 

Іншими словами, об'єкт бізнесу залишиться орендарем, але 

платити орендну плату буде вже не до міського бюджету, а 

новому власникові ділянки прибудинкової території – ОСББ. 

Цей варіант є найбільш оптимальним при збігу наступних 
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обставин: 

- у вашому місті побутує практика виділення ділянок 

прибудинкової території у власність; 

- об’єкт бізнесу не суперечить вашим інтересам із 

використання цієї частини ділянки (наприклад, земля 

орендувалася із наміром побудувати платну автостоянку або 

кафе); 

- чиновники погодяться із виділенням земельної ділянки з 

«обтяженням», тобто договором оренди. 

Суперечка із сусідами – одна з найбільш масових категорій 

судових справ у сфері земельних стосунків. Окрім через 

непогодженість самого кордону, суперечка часто виникає також 

через мету, із якою ви плануєте використання земельних 

ділянок. Наприклад, ви плануєте виставити ряд сміттєвих баків 

або розмістити автостоянку, а у ваших сусідів тут планується 

дитячий майданчик. Погоджувати протилежні наміри дуже 

складно, але якщо суперечка все-таки виникла, процедуру її 

вирішення і найбільш поширені судові тактики ми будемо 

розглядати у наступних розділах. 

1.10. Ухвалення рішення уповноважити  керівництво  

звернутися  з клопотанням. 

Як не дивно, хоча чинне законодавство передбачає 

можливість оформлення права власності на прибудинкову 

територію, воно не містить жодних указівок на строки чи 

обов’язки щодо звернення із заявою про оформлення земельної 

ділянки прибудинкової території. Так само, немає позитивного 

обов’язку органів місцевого самоврядування здійснити 

оформлення таких ділянок чи їх розмежування із землями 

запасу. Тому чиновники дуже часто говорять: «А навіщо вам 

потрібні документи на землю? Без них жили і нічого 

страшного!». І суто формально це не є беззаконням – скоріше 

одна із можливих позицій в умовах наявності очевидних колізій 

та прогалин у правовому регулюванні статусу прибудинкової 

території. Тому ініціативу щодо земельної ділянки 

прибудинкової території необхідно оформити відповідним 
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рішенням керівного органу ОСББ. 

На жаль, у ст. 10 Закону України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», яка визначає 

компетенцію загальних зборів та правління ОСББ, питання 

щодо землекористування прямо не визначене. Отже, 

незрозуміло, який саме орган має прийняти рішення з цього 

питання: загальні збори чи правління ОСББ. Радимо приймати 

це рішення найвищим органом – загальними зборами 

об’єднання. Ця порада викликана такими міркуваннями: 

1) питання землекористування, а саме земельної 

ділянки прибудинкової території, є важливим, як і бюджет 

об’єднання та питання реконструкції, а тому його має 

вирішувати орган найвищої компетенції; 

2) до виключної компетенції загальних зборів членів 

об'єднання відноситься питання про використання об'єктів, що 

перебувають у спільній власності членів об'єднання (а таким 

об’єктом має стати земельна ділянка після отримання 

державного акта), і затвердження кошторису; 

3) відсутність рішення загальних зборів ОСББ може 

стати формальною підставою для відмови компетентними 

органами в оформленні необхідних документів. 

Є ще одна причина, із якої ми радимо прийняти рішення на 

загальних зборах: процес оформлення земельної ділянки 

прибудинкової території вимагатиме чималих грошових витрат 

за наступними статями: 

- оплата витраченого часу певної уповноваженої особи-

працівника вашого ОСББ (скоріше за все, йому доведеться 

оплачувати за цю роботу); 

- витрати на розробку проекту відводу земельної ділянки, 

технічну документацію за наслідками рішення, нотаріальне 

посвідчення договору оренди або витрати на виготовлення 

державного акта на право власності на земельну ділянку. 

Матеріальні кошти на ці витрати потрібно буде або зібрати 

з кожного члена ОСББ (кожної квартири), або передбачити у 

збільшеному тарифі на квартирну плату. Отже, люди повинні 

знати, що такі витрати будуть у майбутньому, а також надати 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-14&p=1290366775856854
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-14&p=1290366775856854
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згоду їх компенсувати. 

Необхідно буде психологічно підготувати членів ОСББ до 

боротьби: може статися так, що рада вашого населеного пункту 

не буде оформлювати прибудинкову територію і вам доведеться 

судитися та вести боротьбу з чиновниками. Треба пояснити, що 

в такому випадку доведеться користуватися допомогою юриста, 

виходити на мітинги і брати участь у зустрічах з журналістами, 

посадовцями та депутатами. 

1.11.  Ухвалення  рішення  про  правовий  режим  

землекористування (постійне користування, оренда або 

власність). 

Навіть у тих містах України, де механізм отримання 

ділянок прибудинкової території налагоджений, у деяких ОСББ 

виникають проблеми. Вони пов’язані як із конфігурацією цих 

ділянок, так і з процедурними моментами оформлення 

землекористування. Одним із найбільш важливих таких 

процедурних моментів, що має принципове значення, є 

правовий режим землекористування. Згідно із Земельним 

кодексом України, існує три основні режими 

землекористування: постійне користування земельною 

ділянкою, право власності й оренда. Для ОСББ, що мають 

недержавний статус, актуальні два останні режими 

землекористування. 

Але у деяких містах України органи місцевого 

самоврядування не визнають можливості передачі земельної 

ділянки прибудинкової території у власність ОСББ. 

Проілюструємо це відповіддю на наш запит Запорізької міської 

ради (№0791 від 15.03.2010 за підписом начальника Управління 

земельних ресурсів): 

«… Стосовно оформлення земельних ділянок ОСББ. 

Відповідно до чинного законодавства ОСББ не є 

власниками багатоквартирного житлового будинку. Власники 

квартир згідно з Цивільним кодексом України, Законом України  

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», 

Законом України «Про приватизацію державного житлового 
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фонду» є співвласниками допоміжних приміщень будинку, 

технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою. 

Але слід зазначити, що ОСББ є самостійною юридичною 

особою, з майном, відокремленим від майна його членів. Факт 

створення ОСББ навіть 100% власникам квартир, в силу вимог 

цивільного права, не породжує у об'єднання співвласників право 

власності на будинок в цілому. Відповідно, надання земельної 

ділянки юридичній особі, у який відсутнє право власності на 

будівлю, що на ній розташована, є неможливим. Тобто 

ОСББ можуть отримати земельну ділянку в довгострокову 

оренду. 
Оформлення земельних ділянок відбувається у 

відповідності до Земельного кодексу України ст. 41, 42, 123, 

124». 

Іншими словами, посадовці, використовуючи велику 

кількість прогалин та колізій законодавства у частині правового 

регулювання роботи ОСББ, можуть обґрунтувати неможливість 

передачі у власність ОСББ земельної ділянки прибудинкової 

території. 

Чи мають вони рацію? Ми не заперечуємо наявність 

прогалин та колізій вітчизняного законодавства в частині 

питань, що розглядаються у цьому посібнику. Проте ми не 

згодні із таким розумінням законів і застосуванням на практиці, 

яке по суті позбавляє членів ОСББ права власності на земельну 

ділянку прибудинкової території. 

Вищезгадана посадова особа із Запоріжжя заперечує 

можливість отримання ОСББ земельної ділянки у власність, 

посилаючись на положення Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» і Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», але забуваючи згадати відповідні норми 

Земельного кодексу України, частина друга статті 42 якого 

встановлює: «У разі приватизації громадянами 

багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна 

ділянка може передаватися безоплатно у власність або 

надаватись у користування об'єднанню власників». Тобто 
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Земельний кодекс України прямо визнає можливість 

безкоштовної передачі ділянки прибудинкової території у 

власність. 

Втім, у деяких випадках окремі посадові особи тлумачать і 

це положення не на користь членів ОСББ: 

- деякі стверджують, що під фразою «у разі приватизації 

громадянами багатоквартирного жилого будинку» розуміється 

приватизація всіх квартир в цьому багатоповерховому будинку; 

- інші вважають, що під указаною фразою розуміється 

приватизація всього будинку, тобто випадки, коли в ньому 

знаходилися лише 2-4 квартири (колишні бараки), а на звичайні 

типові багатоповерхівки ця норма не поширюється. 

На жаль, ані земельне, ані містобудівне законодавство не 

містять норми, що зобов'язувала б тлумачити неоднозначні 

положення законодавства на користь членів ОСББ. Проте чи 

відсутність такого принципу означає можливість тільки 

обмежувального тлумачення? На наш погляд – ні. Існує норма 

Конституції України, яка визначає: «Права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави… Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави» (ч. 2 ст. 3). Зазначена норма, 

таким чином, створює загальне правило, згідно з яким 

компетентні органи, наділені владними повноваженнями, у тому 

числі органи місцевого самоврядування, мають тлумачити закон і 

приймати рішення на користь реалізації прав людини, окрім 

чітко прописаних у Конституції та законах України виключень. 

Обмежувальне тлумачення, що призводить до ускладнення 

реалізації прав людини, у тому числі права власності щодо 

такого специфічного об'єкта, як прибудинкова територія, апріорі 

не може бути правовим в Україні, хоча комусь може здатися 

формально законним. 

Перед вами також може постати запитання: «А навіщо 

витрачати сили на оформлення ділянки прибудинкової території 

ОСББ саме у власність? Чому не взяти її у довгострокову 

оренду, як це часто пропонують чиновники?» 

По-перше, оренда земельної ділянки несе цілий ряд 
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незручностей і ризиків для ОСББ. Так, у більшості міст України 

орендні платежі перевищують ставки плати за землю 

(земельного податку на земельну ділянку, що знаходиться у 

власності ОСББ). З цих міркувань, немає сенсу покладати на 

плечі членів ОСББ додаткові витрати. 

По-друге, у випадку виникнення певної спірної ситуації 

захищати право користування земельною ділянкою на умовах 

оренди складніше, ніж право власності. 

По-третє, у разі оренди, можуть виникнути складнощі при 

оформленні суборенди при ймовірному розміщенні об'єктів 

бізнесу (автостоянки, окремого входу в переобладнану під офіс 

квартиру) тощо. Для укладення договору суборенди необхідно 

буде узгоджувати це питання з орендодавцем, згідно із ст. 8 

Закону України «Про оренду землі» або передбачити відповідні 

положення в договорі оренди земельної ділянки, на що також 

потрібна згода орендодавця. Це ставить ОСББ у додаткову 

залежність від місцевої влади при розпорядженні своєю 

ділянкою прибудинкової території. На відміну від цього, якщо 

земельна ділянка належить ОСББ на правах власності, то 

питання вирішується простіше: необхідна частина 

прибудинкової території здається в оренду, а кошти поступають 

на потреби ОСББ (щоправда, і тут можуть виникнути певні 

складнощі з формальною зміною цільового призначення). 

По-четверте, теоретично можуть виникнути складнощі при 

продовженні договору оренди у майбутньому. Якщо з'явиться 

претендент на певну частину земельної ділянки, то влада може 

відмовитися подовжувати договір оренди, пропонуючи 

зменшити прибудинкову територію для того, щоб віддати 

комусь іншому шматочок цієї території. Теоретично захистити 

свої права можна – але на практиці можна зіткнутися із 

беззаконням (наприклад, якщо якомусь бізнесмену виділять 

частину земельної ділянки, і він розпочне на ній будівництво, то 

судитися потім можна роками). 

Наша позиція з приводу прибудинкової території ОСББ 

така: 

1) органи місцевого самоврядування не повинні тлумачити 
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прогалини та колізії у законодавстві не на користь громадян – 

членів ОСББ, тобто вони не мають відмовляти у передачі 

земельної ділянки прибудинкової території у власність; 

2) ОСББ доцільно добиватися передачі земельних 

ділянок прибудинкової території у власність, а не 

погоджуватися на умови довгострокової оренди; 

3) необхідно лобіювати внесення змін до 

законодавства, зокрема до Земельного кодексу України, Закону 

України «Про планування і забудову території» і Закону 

України «Про об'єднаннях співвласників багатоквартирних 

будинків» для виключення колізій, встановлення чітких 

процедур і гарантій передачі земельних ділянок прибудинкової 

території у власність ОСББ. 

1.12. Готуємо нормативно-правову базу для роботи. 

Для правильного аргументування своїх дій посиланням на 

чинне законодавство і вірного аналізу офіційного листування 

щодо посилань чиновників на норми законів, треба мати тексти 

нормативно-правових актів. Їх можна знайти на сайті Верховної 

Ради України в розділі «Законодавство» (http://rada.gov.ua), а 

також в інших базах законодавства («Ліга-Закон», «Інфодиск», 

«НАУ» тощо), хоча слід пам'ятати, що, не дивлячись на 

зручність користування електронними базами даних, вони не 

мають статусу офіційних засобів публікації нормативно-

правових актів. Тому краще шукати потрібні нормативно-

правові акти, надруковані на паперових носіях, бажано – в 

офіційних виданнях. 

При роботі над виділенням земельної ділянки 

прибудинкової території вам можуть знадобитися такі 

нормативно-правові акти: 

1. Конституція України в редакції 1996 року. 

Найбільш важлива в ній - ч. 2 ст. 19, яка дозволяє оцінювати 

законність дій чиновників: «Правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v021p710-10&p=1290984796254701
http://rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&p=1290086316864467
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посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України». Указана норма Основного Закону вирішує 

питання правомірності та законності дій органів державної 

влади, місцевого самоврядування або їх посадових осіб. Це 

особливо важливо в ситуації існування великої кількості 

підзаконних актів, адже ці акти (право їх видавати і регулювати 

певну сферу суспільних відносин) мають бути прямо 

передбачені Конституцією та законами України. Якщо 

посадовець діє певним чином (наприклад, відмовляє в реалізації 

вашого права на прибудинкову територію), він зобов’язаний 

зробити посилання на норми законів, на підставі яких він це 

зробив. 

2. Земельний кодекс України – це головний документ, 

який регулює сферу земельних відносин. Саме він передбачає 

процедури ініціювання та розгляду питань щодо надання 

земельних ділянок. 

3. Закон України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» – це спеціальний закон, який 

визначає правові та організаційні засади створення, 

функціонування, реорганізації та  ліквідації  об'єднань   власників 

жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, 

захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного 

утримання багатоквартирного будинку. 

4. Закони, що регулюють діяльність органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також статус депутатів 

місцевих рад: «Про місцеве самоврядування», «Про статус 

депутатів місцевих рад» і «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

5. Закон України «Про інформацію», на підставі ст.ст. 10, 

32 якого ви можете надіслати інформаційний запит і вимагати 

надання необхідної вам інформації, що є в розпорядженні 

чиновників. 

6. Спеціальні закони в галузі земельних відносин та 

містобудування: 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1281733445520990
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-14&p=1290086316864467
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-14&p=1290086316864467
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93-15&p=1289806466648667
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93-15&p=1289806466648667
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
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- «Про землеустрій» – цей закон визначає правові та 

організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і 

спрямований на регулювання відносин, які виникають між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого 

розвитку землекористування; 

- «Про планування і забудову територій» – цей закон 

встановлює правові та організаційні основи планування, 

забудови та іншого використання територій і спрямований на 

забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням 

громадських і приватних інтересів; 

- «Про державну експертизу землевпорядної 

документації» – визначає правові, організаційні й фінансові 

основи здійснення державної експертизи землевпорядної 

документації та порядок її проведення. 

7. Процесуальне законодавство: Кодекс 

адміністративного судочинства України, Цивільний 

процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний 

кодекс України, які стануть в нагоді при виникненні потреби 

звернення до суду (адміністративного, загального чи 

господарського). 

8. Низка підзаконних актів, у першу чергу, 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» № 677 від 26 травня 2004 р. тощо. 

1.13. Новели Податкового кодексу. 

Нещодавно набула чинності норма Податкового кодексу 

України, за якою «прибудинкова територія - встановлена за 

проектом поділу території мікрорайону (кварталу) та 

проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної 

несадибної житлової забудови, яка необхідна для розміщення та 

обслуговування житлового будинку (будинків) і пов'язаних з 

ним (ними) господарських та технічних будівель і споруд». 

Якщо ця норма буде застосовуватися у земельних 

відносинах, вона значно ускладнить оформлення прибудинкової 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=858-15&p=1291060608823635
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1699-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1808-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1808-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=677-2004-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=677-2004-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=677-2004-%EF
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території, бо фактично зробить виправданим очікування 

розробки усієї необхідної містобудівної документації. Навіть за 

наявності політичної волі та бюджетних коштів, її розробка 

триватиме декілька років: спочатку генеральний план міста, 

потім детальний план територій, наступними до розробки 

йтимуть проекти розподілу мікрорайонів. 

Така ситуація не є нормальною: чиновникам вигідно 

затягувати оформлення прибудинкової території, бо це дозволяє 

їм «ущільнити» забудову, а саме виділити земельну ділянку під, 

наприклад, тенісний корт чи автомобільну стоянку (так 

мешканцям доведеться щодня платити за свої автомобілі чи за 

використання спортивних споруд). Є й більш негативні варіанти 

розвитку: будівництво «свічки», тобто багатоповерхового 

будинку чи супермаркету. Адже будівельному бізнесу невигідно 

освоювати вільні площа за містом і забезпечувати їх 

комунікаціями – для багатьох краще сплатити хабарі і 

забудувати прибудинкову територію вже існуючих споруд. 

Але чиновникам чимось необхідно мотивувати свою 

відмову, тим більше що закон про ОСББ та Земельний кодекс 

закріплюють право на прибудинкову територію. Тому 

посилання на відсутність містобудівної документації – 

«клондайк» для таких недбалих посадовців. Це схоже на 

формальне виправдання ситуації, у якій оформити 

прибудинкову територію не можна, а от забудувати за хабарі – 

будь ласка. Дехто заперечуватиме, мовляв, місцева влада 

зобов’язана розробити усю містобудівну документацію. Так, 

зобов’язана. Але в Україні є універсальне «виправдання»: 

відсутність бюджетних коштів. До речі, для міста із сотнями 

мікрорайонів ціна питання може становити близька мільярда 

гривень: кожна містобудівна документація може коштувати від 

декількох сотень до декількох мільйонів гривень. 

І чиновникам вигідно, і в бюджеті й надалі немає коштів. 

Але для мешканців багатоквартирних будинків ця ситуація 

вкрай загрозлива: доки оформиш прибудинкову територію, її 

чиновники вже розподілять… 

Підсумовуючи констатуємо, що Податковий кодекс 
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України може підсилити позиції корумпованого чиновництва. 

Бо визначення із нього, за умови відсутності таких визначень у 

земельному та містобудівному законодавстві, можуть 

використати суди на підставі ч. 7 ст. 9 Кодексу 

Адміністративного Судочинства України (поняття «законність», 

«аналогія закону» та «аналогія права»), ч. ч. 8, 9 ст. 9 

Цивільного процесуального кодексу Україні («аналогія закону» 

та «аналогія права», а також заборона відмови у розгляді справи 

з мотивів відсутності чи неповноти законодавства). Певна логіка 

в цьому є: не може бути, щоб при оформленні прибудинкової 

території використовувалося одне визначення, а при 

оподаткуванні – інше. 

Але чекати багато років містобудівну документацію – теж 

не найкращий план дій. Отже, треба оскаржувати відмови 

чиновників, а у разі посилання на норми щодо містобудівної 

документації – аргументувати суду конституційне право на 

землю та неможливість його обмеження внаслідок бездіяльності 

посадових осіб у прийнятті певних місцевих актів. Щодо 

Податкового кодексу України, у разі посилання чиновниками на 

нього, аргументувати, що він не містить чіткого посилання на 

чинність містобудівної документації, отже, можуть 

використовуватися документи радянських часів, згідно яких  було 

зведено більшість багатоповерхових будинків в Україні. 
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РОЗДІЛ 2. ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ 

2.1. Для чого подавати клопотання. 

Досліджуючи проблему оформлення членами ОСББ права 

власності на прибудинкові території, ми стикаємося з наступним 

неприємним фактом: основна маса об’єднань співвласників 

просто не подавала заяви про виділення їм відповідної земельної 

ділянки. Тому спроби журналістів та правозахисників 

допомогти жителям із оформленням прибудинкової території 

натикаються на доволі аргументоване здивування чиновників, 

адже ніхто до цього не звертався із відповідною заявою. У такій 

ситуації обурення на посадовців безпідставне, бо вони, 

можливо, і видали б дозвіл – але на це питання відповідь можна 

знайти тільки після подання конкретної заяви. А доки такої 

заяви не зареєстровано, займатися цим питанням у переважній 

більшості органів місцевого самоврядування ніхто не буде. 

Лише ті управління, які відповідають за житлово-комунальне 

господарство, зацікавлені «юридично закріпити» територію, 

щоб зняти навантаження з підприємств благоустрою міста і 

визначити іншого відповідального за прибирання. Адже 

проблема розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги 

при теперішньому неоформленому землекористуванні 

вирішується на сьогодні простим закріпленням територій на 

прибирання або в межах благоустрою. 

Керівництву ОСББ та членам об’єднання важливо 

зрозуміти одну принципову річ: хоча чинне законодавство 

закріплює право на земельні ділянки прибудинкової території, 

однак воно не встановлює обов’язок органів місцевого 

самоврядування займатися цим питанням за власною 

ініціативою. Тобто, доки ви не подасте клопотання про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою, місцева влада не 

може оформити вашу прибудинкову територію на вас. Такий 

висновок ґрунтується на аналізі норм, які закріплюють право на 

прибудинкову територію (ст. 42 Земельного кодексу України, 

Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку») та закону, що встановлює головні 
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повноваження органів місцевого самоврядування – Закону 

України «Про місцеве самоврядування». 

Частина 2 ст. 123 Земельного кодексу України передбачає 

наступне: 

«Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної 

ділянки із земель державної або комунальної власності за 

проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з 

клопотанням про надання дозволу на його розробку до 

відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної 

ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевої державної адміністрації. 

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної 

ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода 

землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення 

земельної ділянки)». 

Як уже зазначалося вище, у деяких містах України 

представники органів місцевого самоврядування заперечують 

можливість передання земельних ділянок прибудинкових 

територій у власність ОСББ до усунення прогалин та колізій у 

чинному законодавстві. Тому посадовці таких міськвиконкомів 

часто в усному неформальному спілкуванні рекомендують не 

подавати клопотання, мовляв, немає сенсу це робити, бо ми їх 

все одно не задовольнимо і маємо на це право. Насправді 

чиновники, не бажаючи вирішувати цю проблему, керуються 

таким постулатом: немає клопотання – немає проблеми. Окрім 

цього, існує ще один важливий нюанс. Чиновники не зможуть 

вільно розпоряджатися земельними ділянками прибудинкових 

територій для забудови їх об’єктами бізнесу (бізнес-центрами, 

супермаркетами тощо), якщо стосовно цих земельних ділянок 

подане відповідне клопотання. Найлегшою з точки зору 

недбалого посадовця є ситуація, за якою підприємець звернувся 

до нього з проханням дозволити будівництво та виділити 

земельну ділянку під забудову, і при вивченні цього клопотання 

інших клопотань стосовно цієї землі знайдено не було. З точки 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1277108879577076
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зору ОСББ, навіть не отримавши земельну ділянку через певні 

проблеми (щодо можливих шляхів їх вирішення буде йтись в 

інших частинах цього посібника), треба подавати клопотання – 

бо воно буде конкурентним і заважатиме чиновникам потай і 

часто корупційними методами розпоряджатися землею ОСББ. 

У частині 3 ст. 123 Земельного кодексу України зазначено: 

«Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування у межах їх повноважень у місячний строк 

розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає 

мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у 

наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця 

розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів, а також 

генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної 

документації, схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних утворень, проектів землеустрою щодо 

впорядкування території населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку». 

Тобто ті чиновники, які не визнають можливість 

оформлення земельних ділянок прибудинкових територій, 

зобов’язані надати вам мотивовану відповідь. Саме необхідність 

надання такої відповіді і змушує посадовців пропонувати не 

подавати клопотання. Окрім цього, наявність такої офіційної 

відповіді дозволяє вам оскаржувати відмову в порядку 

адміністративного судочинства. В іншому випадку суд, скоріше 

за все, укаже на відсутність предмету спору чи на недоведеність 

обставин, викладених у позовній заяві. 

2.2. Куди подавати клопотання щодо дозволу на 

розробку проекту виділення земельної ділянки. 

У більшості міст України виділення земельної ділянки 

супроводжується дворівневим голосуванням у раді: спочатку 

питання видачі дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки розглядається депутатами, а потім, вже після 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1277108879577076
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розроблення проекту відведення, – питання виділення земельної 

ділянки прибудинкової території у власність ОСББ поза 

конкурсом (аукціоном) голосується безпосередньо. 

Але це правило дворівневого голосування діє не в усіх 

містах України. Наприклад, у столиці дозвіл на розробку 

проекту відведення не голосується на сесії Київради, а 

підписується Секретарем Київради. З одного боку, це трохи 

зменшує тривалість процедури, з іншого – усе ж таки не усуває 

корупційних ризиків. Цікаво те, що саме можливість 

притягнення до відповідальності за надані незаконні дозволи й 

штовхає депутатів за поданням чиновників встановити 

рішенням органу найвищого рівні (міською радою) дворівневу 

систему, бо колективне голосування депутатів фактично 

звільняє будь-яку конкретну посадову особу від 

відповідальності. Зовсім іншою є ситуація, за якої певна 

посадова особа самостійно приймає рішення про видачу дозволу 

(як у м. Києві), адже вона може бути притягнена до 

відповідальності. 

Хоча питання про видачу дозволу може вирішуватися на 

сесії ради, як правило, прийом відповідних документів і 

додатків до них покладається на профільне управління 

виконавчого органу відповідної місцевої ради (або формально 

самої ради): у Луганську, наприклад, це Управління Луганської 

міської ради з нерухомого майна. В іншому місті України цим 

може займатися, наприклад, Управління земельних відносин 

тощо. 

Робітники такого управління можуть при реєстрації 

документів звернути вашу увагу на наявність деяких помилок. У 

такому разі радимо вам спочатку розібратися у суті проблеми. 

Якщо чиновники посилаються на концептуальні речі (скажімо, 

заявляють, що земельні ділянки вони не виділяють або 

виділяють лише в оренду), усе одно вимагайте реєстрації, 

оскільки для громадської кампанії адвокасі (яку можна буде 

спланувати і провести пізніше задля зміни позиції місцевої 

влади) або ж судового оскарження вам все одно необхідна 

письмова відповідь. Якщо ж зауваження стосуються технічних 



242 | С т о р і н к а  

нюансів або недороблень у додатках, радимо по можливості 

прислухатися й виправити їх. Головне – не нервуватися і 

прораховувати усі варіанти. Якщо є зауваження, занотуйте їх 

для себе. Потім проконсультуйтеся із незалежними фахівцями, і 

лише тоді приймайте рішення про виправлення або ж 

реєстрацію в інший день у тому ж вигляді. 

2.3. Структура клопотання та додатки до нього. 

Клопотання повинно містити: 

- назву органу місцевого самоврядування, до якого 

подається клопотання; 

- назву та реквізити юридичної особи, що звернулася з 

клопотанням; 

- викладення обставин щодо прав ОСББ на земельну 

ділянку прибудинкової території (наявність багатоповерхового 

будинку на балансі); 

- опис наявних документів, які інформують про прибудинкову 

інфраструктуру, загальну площу земельної ділянки 

прибудинкової території; 

- опис додатків до клопотання; 

- дату, підпис, посаду та прізвище з ініціалами посадової 

особи ОСББ, печатку. 

Згідно з ч. 2 ст. 123 Земельного кодексу України «до 

клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено 

бажане місце розташування та розмір земельної ділянки…». 

Тобто формально, окрім самого клопотання та доданої до нього 

графічної карти-схеми, нічого не потрібно. Однак радимо 

додавати до клопотання також інші важливі документи, щоб 

запобігти різним уточнюючим запитам чиновників та 

беззаперечно підтвердити повноваження представника ОСББ. 

Отже, радимо до клопотання додати: 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію вашого 

ОСББ (оскільки ви звертаєтеся з проханням виділити земельну 

ділянку від імені юридичної особи, то документом, що 

підтверджує її реєстрацію (існування), є саме свідоцтво); 
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- копію довідки про внесення до Єдиного державного 

реєстру підприємств і організацій України – ЄДРПОУ. Вона 

видається органами статистики й містить важливу інформацію, 

насамперед, щодо видів діяльності та керівника, уповноваженого 

від імені юридичної особи підписувати документи. Саме на 

підставі цієї довідки та витягу зі Статуту ОСББ, посадовці 

визначать, чи мав право керівник ОСББ підписати клопотання 

або видати довіреність іншій особі, що підписала клопотання і 

представлятиме ОСББ при його розгляді та в процесі розробки 

документації з землеустрою; 

- витяг зі Статуту ОСББ. У ньому повинні міститися 

розділи щодо повноважень керівних органів, насамперед тих, 

що прийняли рішення про звернення щодо виділення земельної 

ділянки прибудинкової території, та керівника, а також щодо 

цілей та завдань діяльності ОСББ); 

- виписку з Єдиного державного реєстру. Зараз при 

зверненні до органів державної влади це є обов’язковий для усіх 

юридичних осіб документ. Зверніть увагу на те, що згідно ч. 5 

ст. 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців» ця виписка є чинною 

протягом тридцяти календарних днів з дати її видачі. За 

отримання цього документа справляється плата в розмірі одного 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 

- рішення ОСББ щодо оформлення земельної ділянки 

прибудинкової території та уповноваження певних осіб на 

звернення із відповідним клопотанням до компетентного органу 

та на представлення ним інтересів ОСББ у всіх органах влади та 

інших установах з питань, що стосуються оформлення права  

власності на  земельну  ділянку  (цей  документ  може  бути  

оформлений  як рішення або як витяг з протоколу загальних зборів чи 

іншого керівного колегіального органу ОСББ); 

- копію свідоцтва або витягу з БТІ, що підтверджує 

факт знаходження будинку на балансі ОСББ. Іноді ОСББ 

створюються, однак не беруть будинок на баланс через протидію 

комунального підприємства чи іншого попереднього 

балансоутримувача або в результаті свідомого рішення віддати 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15&p=1291060608823635
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15&p=1291060608823635
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(залишити) обслуговування будинку іншій юридичній особі. 

Саме балансоутримувач будинку має право на земельну ділянку 

прибудинкової території, тому в деяких містах України органи 

влади такі ділянки під багатоквартирними будинками 

закріплюють за відповідним комунальним підприємством, 

фіксуючи цю інформацію в базі даних земельного кадастру. Для 

ілюстрації наведемо частину відповіді, яку ми отримали від 

Виконавчого комітету Рубіжанської (Луганська область) міської 

ради за номером 3-507 від 06 березня 2008 р. на наш запит щодо 

власників земельних ділянок при будинках, жителями яких 

створені ОСББ: «… 1. На теперішній час у місті функціонують 

чотири об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 

2,3. Документи, що підтверджують право користування 

земельними ділянками, на яких розташовані будинки, а також 

прибудинкові території, відсутні у ОСББ… 4. Земельні ділянки 

під житловими будинками об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, згідно даних земельного кадастру, 

зараховано за житлово-експлуатаційною конторою, яка раніше 

їх обслуговувала…» 

Зважаючи на те, що деякі ОСББ змушені домагатися 

передачі будинку їм на баланс в судовому порядку, та 

враховуючи відсутність у органів земельних ресурсів інформації 

щодо балансоутримувачів будинків (таку інформацію зазвичай 

мають управління житлово-комунального господарства та БТІ), 

краще відразу надати відповідний документ чиновникам; 

- копію акта прийому-передачі будинку на баланс ОСББ. 

Дуже часто в цьому акті фігурує площа прибудинкової території, 

на яку ви можете посилатися в підтвердження своїх вимог. 

Також він може містити інформацію про прибудинкову 

інфраструктуру, наприклад, дитячі майданчики тощо. Якщо ж 

він не містить інформації, корисної для обґрунтування вимог 

щодо земельної ділянки, додавати його копію до клопотання не 

потрібно; 

- копію технічного паспорту на будинок. Її також треба 

додавати, якщо технічний паспорт містить інформацію, корисну 

для визначення меж та площі земельної ділянки прибудинкової 
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території. Найбільш корисною може бути схема комунікацій, 

особливо позначення колодязів балансового розмежування 

трубопроводів водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, колодязів зв’язку та інше. На жаль, не усі 

ОСББ в Україні отримали повноцінні технічні паспорти на 

будинок – щодо деяких багатоквартирних будинків ці 

документи втрачені або їх спеціально не передали, якщо ОСББ 

створювалося у конфліктних умовах; 

- копії договорів з постачальниками житлово-

комунальних послуг (у разі, якщо в них є додатки зі схемами 

балансового розподілу комунікацій, з яких можна визначити 

місцезнаходження колодязів); 

- викопіювання розташування комунікацій на вашій 

земельній ділянці. 

Теоретично його можна не робити, бо такі документи 

часто надаються управліннями архітектури та містобудування 

які тісно співпрацюють з органами земельним ресурсів. Однак 

вам буде корисно попередньо ознайомитися із таким 

матеріалом, щоб знати, які різні комунікації проходитимуть 

через вашу земельну ділянку. До того ж, надання цього 

документа разом з клопотанням психологічно полегшує 

оскарження відмови в наданні дозволу на розробку проекту 

відводу земельної ділянки: одна справа, коли ці документи 

з'являться лише в суді, інша – якщо суддя бачитиме, що 

відповідачеві було подано повний пакет документів, а він не 

прийняв відповідного рішення; 

- копії будь-якої наявної іншої документації щодо вашої 

земельної  ділянки (наприклад, листи-відповіді на запити щодо 

наявності/конструювання/збереження дитячих майданчиків або 

листи щодо «закріпленої» території для прибирання від 

управління житлово-комунального господарства чи відповіді 

комунального підприємства з озеленення щодо наявності дерев 

та інших багаторічних насаджень тощо). 
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2.4. Що робити, якщо вам відмовляють в реєстрації 

клопотання, принесеного особисто. 

Найпростіший варіант дій в цьому випадку – надіслати 

документи на ім’я відповідної місцевої ради або її 

уповноваженого органу рекомендованим листом із 

повідомленням та описом поштового вкладення. У такому 

випадку ви зможете довести органам прокуратури або суду, що 

дійсно надсилали певні документи на адресу цього органу. 

Опис поштового вкладення складається із двох однакових 

частин – лівої та правої. Майте на увазі, що заповнюється лише 

ліва частина опису, а права її автоматично повторює. 

Якщо наявний на пошті бланк опису поштового вкладення 

не дозволяє вписати в нього усі додані документи, ви можете 

надрукувати свій бланк або написати його власноручно, 

зазначивши, наприклад: 

Опис поштового вкладення На ім’я: Кременчуцькій 

міській раді 

На адресу: 39600, м. Кременчук, пл.. Перемоги, 2 

Відправник: ОСББ «Назва вашого ОСББ» 

Адреса відправника: 39600, м. Кременчук, вул. 

Радянська, 54  

Вкладено: 
1. Клопотання щодо виділення земельної ділянки - 2 

сторінки. 

2. Графічне креслення до клопотання – 1 сторінка. 

3. … 

Усього 8 документів на 26 сторінках.  

12.12.2012 р. 

Відправник 

Голова ОСББ «Назва вашого ОСББ» підпис печатка/ПІБ/ 

Але навіть після надсилання документів поштою, все одно 

доведеться мати особисту бесіду із працівниками відповідних 

структур стосовно розгляду документів. Під час цього 

спілкування вам треба буде отримати відповіді на наступні 

запитання: 

- чи здійснено попередній розгляд надісланих 
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документів? 

- чи передані вони для прийняття рішення до органу чи 

посадовій особі, яка уповноважена надати дозвіл на розробку 

проекту відводу земельної ділянки? 

- які є складнощі? 

- коли буде надано відповідь? 

Можна також оскаржити відмову в реєстрації вашого 

клопотання до суду або шляхом звернення до органів 

прокуратури (див. як це робити в розділі 6 цього посібника), але 

слід мати на увазі, що це робити складніше і довше. 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ВІДВОДУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

3.1. Дозвіл на розробку проекту відводу земельної 

ділянки. 

Для виділення земельних ділянок в Україні, як правило, 

приймається два поетапні рішення: спочатку щодо надання 

згоди на розробку проекту виділення земельної ділянки, а потім 

– щодо затвердження документації та надання земельної ділянки 

у власність чи в оренду або постійне користування. 

У частині 3 ст. 123 Земельного кодексу України зазначено: 

«Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк 

розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає 

мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у 

наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця 

розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів, а також 

генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної 

документації, схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-

територіальних утворень, проектів землеустрою щодо 

впорядкування території населених пунктів, затверджених у 

встановленому законом порядку. 
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Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце 

розташування об'єктів на яких погоджено відповідним органом 

виконавчої влади або органом місцевого самоврядування згідно 

із статтею 151 цього Кодексу. 

Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок визначаються договором, 

укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до 

типового договору. Типовий договір на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується 

Кабінетом Міністрів України». 

У більшості міст України рішення про надання дозволу на 

розробку проекті відводу земельної ділянки надається 

відповідною радою при голосуванні на пленарному засіданні. 

3.2. Пошук організації, що розроблятиме проект 

землеустрою, та супроводження розробки проекту 

землеустрою. 

Відповідно до п. 33 ст. 9 Закону України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» діяльність 

із проведення робіт із землеустрою підлягає ліцензуванню. 

Отже, розробляти проект відводу земельної ділянки має 

спеціальна установа (підприємство), яка має відповідну 

ліцензію. 

Головне питання, яке треба мати на увазі під час пошуку 

такої організації, - це вартість робіт та неформальні відносини 

цього підприємства із працівниками земельних управлінь. В 

умовах тотальної корупції в земельній сфері розповсюджена 

практика, за  якою за певним  містом чи районом закріплюється певне 

приватне підприємство або організація із землеустрою, вартість 

робіт якої вища за вартість робіт її конкурентів, але саме це 

підприємство користується режимом «найбільшого сприяння». 

Інші ж фірми змушені стикатися з певними проблемами. 

Фактично, вибір виконавця робіт залежить від кількості 

коштів, які ви готові сплатити. Якщо ОСББ економить, то краще 

домовитися із фірмою-виконавцем про те, що ви самі будете 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14&p=1291145795238041
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-14&p=1291145795238041
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погоджувати межі та здійснювати погодження самостійно. Якщо 

ж ви не готові витрачати час на цю часто клопітку роботу, то 

обирайте більш високі тарифи й вимагайте інформувати вас про 

кожну виконану дію. 

Паперову частину проекту відводу вам можуть зробити за 

два-три дні, а потім почати погодження меж ділянки та 

погодження проекту з відповідними службами. В залежності від 

практики реалізації у вашій місцевості Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» існують 

два варіанти погодження в санітарній станції та інших органах: 

1) створена ефективна комісія, і всі погодження можна 

отримати в одному офісі, тобто після узгодження меж земельної 

ділянки проект відводу передається у виконком 

(землевпорядником чи вами), де й отримує необхідні 

погодження; 

2) комісія створена, але усі органи, що здійснюють 

погодження, усе одно рекомендують звертатися самим до 

спеціалістів за їх місцезнаходженням, а не в дозвільний центр, 

щоб не чекати, поки дозвільний центр буде передавати та довго 

отримувати погоджені документи. У такому випадку вам чи 

землевпоряднику доведеться обійти самостійно кожен 

необхідний орган. 

Відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України 

"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок" № 677 від 26 травня 2004 р. 

«проект відведення земельної ділянки виконавець погоджує із 

органом земельних ресурсів, природоохоронним органом, 

санітарно-епідеміологічною службою, органом містобудування 

і архітектури та охорони культурної спадщини». Саме ці 

інстанції та відділи доведеться обійти, щоб отримати 

погодження. 

Положення про комісію із розгляду питань, пов'язаних із 

погодженням документації із землеустрою, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 

1420 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу 

України». 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2806-15&p=1291145795238041
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2806-15&p=1291145795238041
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=677-2004-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=677-2004-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1420-2009-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1420-2009-%EF
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Врахувавши необхідний обсяг робіт і, відповідно, їх 

вартість, ви укладаєте із землевпорядною організацією договір 

встановленого зразка. 

3.3. Узгодження зовнішніх меж. 

Узгодження можна проводити як самостійно, отримавши 

план у землевпорядної організації та проводячи переговори із 

сусідами, або доручити це землевпорядникам, що збільшить 

вартість послуг з розробки проекту відводу, але для вас 

зменшить можливий клопіт та витрати часу. 

Слід зазначити, що ця стадія підготовки документів часто 

виявляється на практиці дуже проблемною в ситуації незгоди із 

пропонованою вами межею мешканців сусідніх будинків чи 

представників бізнесу. 

Відмова «суміжників» узгодити зовнішні межі земельної 

ділянки, як правило, означає необхідність розпочинати судовий 

процес щодо зобов'язання погодити кордон земельної ділянки 

або про визначення меж земельної ділянки, адже потім це 

нерозв’язане питання загрожуватиме виникненням певних 

проблем або взагалі зросте ймовірність негативного вирішення 

питання про виділення прибудинкової території (до речі, 

суперечки щодо кордону – це наймасовіша категорія судових 

справ із земельних спорів). Теоретично, у конфліктній ситуації 

ви можете вимагати від міської ради затвердити проект відводу 

земельної ділянки, бо відсутність погодження її меж не є 

підставою для відмови у виділенні земельної ділянки. Але тоді 

буде закладено так звану «міну уповільненої дії»: є вірогідність, 

що з межею буде проблема (особливо якщо межі суміжної 

земельної ділянки визначалися неточними приборами у 1980-90-

х роках). Вам, згідно з координатами кадастру, визначать межу, 

але сусід потім доводитиме, що це насправді його земля, але 

стала вашою завдяки неточному вимірюванню. Змінити межі 

потім буде важко, тому краще відразу домовитися, де фізично 

знаходиться межа, і відповідні координати позначити на плані, 

засвідчивши підписами (а також печаткою, якщо підписує 

юридична особа). 
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РОЗДІЛ 4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВОДУ ТА 

ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТІВ 

4.1. Вирішення міською радою питання про 

виділення земельної ділянки. 

Питання регулювання земельних відносин, відповідно до 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», вирішуються виключно на пленарних засіданнях 

сільської, селищної, міської ради. 

Стаття 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» визначає наступне: 

«1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її 

створення), районна, обласна рада проводить свою роботу 

сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також 

засідань постійних комісій ради… 

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не 

менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних 

ділянок – не рідше ніж один раз на місяць». 

Порядок прийняття рішення місцевої ради врегульовано 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

«1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні 

та інші акти у формі рішень. 

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні 

після обговорення більшістю депутатів від загального складу 

ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При 

встановленні результатів голосування до загального складу 

сільської, селищної, міської ради включається сільський, 

селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному 

засіданні ради, і враховується його голос. 

3. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі 

поіменним) або таємним голосуванням. 

4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний 

строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, 

селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд 

відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=1290269090720843
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http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=1290269090720843
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=1290269090720843
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у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада 

відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і 

підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від 

загального складу ради, воно набирає чинності». 

4.2. Отримання копії рішення ради. 

Для виготовлення державного акта на право власності на 

земельну ділянку чи укладення договору оренди необхідно 

спочатку отримати копію відповідного рішення місцевої ради. 

Навіть якщо ви були особисто присутні на пленарному 

засіданні, відразу її вам ніхто надати не зможе. Спочатку 

прийняті рішення надходять на підпис до міського голови чи 

особи, яка його заміщує, – секретаря чи заступника міського 

голови. Підготовка відповідних документів може зайняти до 

тижня. Не факт, що міський голова відразу підпише відповідне 

рішення, адже в нього є право вето, передбачене ч. 4 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Після підпису міським головою та реєстрації ці рішення, 

як правило, передаються до загальних відділів (канцелярії), де 

вже можна отримати їх копію. Для цього слід подати письмову 

заяву від імені вашого ОСББ (за підписом керівника, 

засвідченим печаткою, або за підписом іншого представника, 

повноваження якого засвідчені довіреністю) із проханням видати 

копію рішення відповідної міської ради щодо виділення 

земельної ділянки. Радимо відразу отримати декілька копій, 

засвідчених печаткою загального відділу, щоб потім не 

витрачати зайві кошти на нотаріальне посвідчення копій 

рішення відповідної міської ради щодо виділення земельної 

ділянки. 

Іноді спеціалісти, що працюють у загальних відділах, 

займаються своєрідним «бізнесом» – не видають безкоштовно 

копії відповідних рішень. У такому випадку обов’язково 

зареєструйте або надішліть поштою цінним листом вашу заяву 

щодо отримання копій рішення та додайте до неї довіреність 

представника ОСББ, що подає заяву і має отримати копії. Після 

спливу 10-денного строку звертайтеся до органів прокуратури  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=1290269090720843
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4.3. Виготовлення технічної документації. 

Після затвердження рішенням міської ради проекту 

відводу земельної ділянки, необхідно виготовити на неї технічну 

документацію. Ця технічна документація фактично є 

скороченою версією проекту відводу – вона не містить 

погоджень різних органів. На відміну від проекту відводу, що 

зберігатиметься у землевпорядній установі, яка за договором з 

вами його розробляла, та в архіві міської ради, технічна 

документація виготовляється мінімум у чотирьох екземплярах: 

для міськвиконкому, для управління земельних ресурсів (не 

органу місцевого самоврядування, а органу Держкомзему), для 

землевпорядника та для власника чи орендаря земельної 

ділянки. 

Виготовляється технічна документація зазвичай тією ж 

землевпорядною установою, що розробляла проект відводу, 

хоча ви можете замовити її і в іншої організації. Окрім технічної 

документації, вам видається «обмінний файл» для внесення 

інформації до бази даних Державного земельного кадастру 

(отримуючи кадастровий номер земельної ділянки, ви надаєте 

обмінний файл і протягом не більш ніж 20 днів цю інформацію 

буде внесено до земельного кадастру). 

Технічна документація необхідна для реєстрації договору 

оренди земельної ділянки або для отримання державного акта на 

право власності на земельну ділянку. 

 4.4. Звернення до нотаріуса та нотаріальне  

посвідчення  договору оренди. 

Якщо ви вирішили взяти земельну ділянку прибудинкової 

території в оренду, то одного рішення міської ради про 

виділення земельної ділянки на умовах оренди замало – 

потрібно ще укласти й засвідчити відповідний договір оренди 

земельної ділянки, який визначатиме основні права та обов’язки 

орендаря і орендодавця. 

Стаття 13 Закону України «Про оренду землі» визначає: 

«Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець 

зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14
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володіння і користування на певний строк, а орендар 

зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до 

умов договору та вимог земельного законодавства.» 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду землі»: 

«Істотними умовами договору оренди землі є: 

об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної 

ділянки); 

строк дії договору оренди; 

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм 

платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та 

відповідальності за її несплату; 

умови використання та цільове призначення земельної 

ділянки, яка передається в оренду; 

умови збереження стану об'єкта оренди; 

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; 

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; 

існуючі обмеження (обтяження) щодо використання 

земельної ділянки; 

визначення сторони, яка несе ризик випадкового 

пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; 

відповідальність сторін; 

умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду 

права оренди земельної ділянки. 

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, 

передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-

6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній 

реєстрації договору оренди, а також для визнання договору 

недійсним відповідно до закону. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть 

зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, 

порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування 

об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення 

заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення 

меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути 

на зміну або припинення дії договору оренди, тощо. 

Невід'ємною частиною договору оренди землі є: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14
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план або схема земельної ділянки, яка передається в 

оренду; 

кадастровий план земельної ділянки з відображенням 

обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених 

земельних сервітутів; 

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості); 

акт приймання-передачі об'єкта оренди; 

проект відведення земельної ділянки у разі його 

розроблення згідно із законом. 

У разі якщо договором оренди землі передбачається 

здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта 

оренди, до договору додається угода щодо відшкодування 

орендарю витрат на такі заходи. 

Договір оренди може передбачати надання в оренду 

декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного 

орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності 

- земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного 

органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)». 

Стаття 14 Закону України «Про оренду землі» визначає 

форму договору оренди землі: 

«Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за 

бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. 

Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом 

Міністрів України». 

Звідси робимо наступний висновок: договір оренди 

земельної ділянки можна укладати і в простій письмовій формі, 

однак практика свідчить, що органи місцевого самоврядування, 

як правило, посвідчують договори нотаріально (слід визнати 

таку практикою позитивною, оскільки вона створює додаткові 

гарантії для сторін договору). 

Які документи треба надати нотаріусу для підготовки 

проекту договору, а після узгодження його тексту – для 

нотаріального засвідчення? 

По-перше, це документи, що підтверджують статус ОСББ 

та повноваження керівника чи представника за дорученням: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14
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свідоцтво про державну реєстрацію, Статут, довідка з ЄДРПОУ, 

витяг з Єдиного державного реєстру, отриманий у державного 

реєстратора, довіреність (якщо договір укладатиме представник, 

а не керівник за Статутом), паспорт та довідка голови або 

представника ОСББ про присвоєння ідентифікаційного номера 

платника податків. 

По-друге, документи, на підставі яких укладатиметься 

договір оренди земельної ділянки: копія рішення міської ради, 

кадастровий план (технічна документація на земельну ділянку), 

довідка про вартість земельної ділянки (видається 

міськвиконкомом). 

По-третє, це документи уповноваженого представника 

міської ради (довіреність за підписом міського голови чи іншої 

уповноваженої особи), паспорт та довідку про присвоєння цій 

особі ідентифікаційного номера платника податків. 

4.5. Реєстрація договору оренди земельної ділянки. 

Договір оренди земельної ділянки після його засвідчення у 

нотаріуса чи підписання має бути зареєстрованим. Згідно з 

положеннями ст. 18 Закону України «Про оренду землі» договір 

оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. 

У ст. 20 цього Закону зазначено: «Укладений договір оренди 

землі підлягає державній реєстрації. Право оренди земельної 

ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права 

відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Договір реєструється управлінням земельних ресурсів (не 

органом місцевого самоврядування, а органом Держкомзему) та 

спеціалізованим державним підприємством «Державний 

земельний кадастр» (скорочено ДП «ДЗК»), яке адмініструє 

електронну базу земельного кадастру. Після реєстрації договору 

оренди земельної ділянки на ньому ставлять відповідний штамп. 

Окрім договору оренди та технічної документації на 

земельну ділянку, до ДП «ДЗК» подається «обмінний файл», 

який виготовляє землевпорядна організація, що готувала 

технічну документацію. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14


257 | С т о р і н к а  

4.6. Виготовлення державного акта на право 

власності. 

У разі, якщо ви оформляли право власності на земельну 

ділянку прибудинкової території, після отримання копії 

відповідного рішення міської ради та виготовлення технічної 

документації слід звернутися до управління земельних ресурсів 

(системи Держкомзему) та спеціалізованого державного 

підприємства «Державний земельний кадастр». Процедура 

заповнення державного акта на право власності досить чітко 

регламентована. Наведемо найважливіші норми з Інструкції 

«Порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних 

актів на право приватної власності на землю, право колективної 

власності на землю, право власності на землю і право постійного 

користування землею, договорів на право тимчасового 

користування землею (у тому числі на умовах оренди) та 

договорів оренди землі», затвердженої Наказом Державного 

Комітету України по земельних ресурсах № 43 від 04.05.1999: 

«1.16. Технічна документація зі складання державного акта 

на право власності на земельну ділянку або на право постійного 

користування земельною ділянкою включає: 

- виписку з рішення відповідної ради або державної 

адміністрації про надання у постійне користування, передачу у 

власність або продаж земельної ділянки, договір відчуження 

земельної ділянки (договір купівлі-продажу, дарування, міни, 

інші цивільно-правові угоди), рішення суду; 

- технічне завдання на розробку технічної документації зі 

складання державного акта; 

- журнал польових вимірювань (крім випадків відчуження 

земельної 

ділянки із земель приватної власності); 

- кадастровий план земельної ділянки, складений за 

результатами зйомки; 

- збірний кадастровий план суміжних землевласників і 

землекористувачів; 

- відомість обчислення площі земельної ділянки; 

- відомість обробки теодолітного ходу та вирахування 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0354-99
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0354-99
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координат поворотних точок меж земельної ділянки; 

- експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем. 

1.17. До технічної документації зі складання державного 

акта на право власності на земельну ділянку або на право 

постійного користування земельною ділянкою обов'язково 

додається копія справи щодо підготовки рішення про передачу 

земельної ділянки у приватну власність чи надання у постійне 

користування, або копія справи щодо підготовки рішення про 

продаж земельної ділянки. 

2.1. Роботи зі складання державного акта на право 

власності на земельну ділянку або на право постійного 

користування земельною ділянкою виконуються в такій 

послідовності: 

- підготовчі роботи; 

- встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 

земельної ділянки та меж обмежень на використання земельної 

ділянки; 

- складання кадастрового плану земельної ділянки; 

- заповнення бланка державного акта. 

2.9. Заповнення державних актів на право власності на 

земельну ділянку та на право постійного користування 

земельною ділянкою покладається на Державне підприємство 

«Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах» та його структурні 

підрозділи. Усі записи мають бути зроблені державною мовою, 

чітко і розбірливо, виправлення не допускаються. Заповнення 

вказаних документів здійснюється з використанням 

комп'ютерної техніки. 

2.14. Державний акт на право власності на земельну 

ділянку складається у двох примірниках, підписується 

посадовими особами в такій послідовності: начальник 

державного органу земельних ресурсів, голова (керівник) органу 

місцевого самоврядування або органу виконавчої влади та 

особа, що здійснила реєстрацію акта…». 
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РОЗДІЛ 5. ГРОМАДСЬКЕ ЛОБІЮВАННЯ 

У цьому розділі ми розглянемо питання використання 

методів громадського лобіювання для спонукання представників 

влади та місцевого самоврядування вирішити певну проблему, а 

саме здійснити необхідні дії задля полегшення виділення 

земельної ділянки прибудинкової території. Ви дізнаєтеся про 

можливі шляхи співпраці з посадовцями та депутатами місцевої 

ради. На наступних сторінках також описана взаємодія із 

засобами масової інформації, що допомагають реалізувати «тиск 

громадськості» на владу. Ще ми приділимо увагу мирним 

демонстраціям – найбільш потужному засобу спонукання 

чиновників прийняти те чи інше рішення, або навпаки, 

утриматися від нього. 

5.1. Робота з депутатами місцевої ради. 

У 2006 році всі ради, крім сільських, були обрані на основі 

пропорційної виборчої системи. Результатом цього стало сильне 

ослаблення взаємозв’язку і залежності депутатів від простих 

виборців. Більшість кандидатів у депутати стали залежати не від 

власного рейтингу, вираженого у впізнанні серед виборців і їх 

довірі, а від готовності керівництва впливових у відповідному 

регіоні партій включити їх до прохідної частини списку. Як 

правило, у більшості партій ця готовність була фактично 

пов’язана з декількома ключовими факторами: розмір внеску 

того чи іншого кандидата в партійну касу, ступінь близькості 

його стосунків із лідерами або наявність ресурсів для залучення 

голосів. Зворотний ефект цього типу виборчої системи – втрата 

зв’язку між конкретними депутатами і виборцями, відсутність у 

перших мотивації вирішувати проблеми останніх (депутати 

починають цікавитися вирішенням лише тих питань, що 

стосуються їх власних інтересів). 

Одним із наслідків цього стало «розбазарювання» 

земельних ресурсів громад і нехтування правами простих 

мешканців міст при забудові. Першопричина проблеми – різкий 

в останні роки скачок цін на землю та нерухомість, що дозволяє 

бізнесу отримувати величезні прибутки при забудові територій 
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міст, а посадовим особам, які мають розпорядчі повноваження у 

цій сфері, – одержувати значний корупційний прибуток. Через це 

чиновники органів місцевого самоврядування готові 

систематично порушувати чинне національне законодавство 

України, права і законні інтереси простих жителів. 

Аналіз процедури виділення земельних ділянок під 

забудову та узгодження забудови показує, що ключові 

повноваження у цій сфері належать саме місцевим радам 

депутатів і саме ця ланка є найбільш проблемною. Так, якщо 

«порушником» є окрема посадова особа, то її можна зобов'язати 

вчинити певну дію через суд. Але місцева рада є колегіальним 

органом – суд може прийняти рішення про виділення конкретної 

земельної ділянки під забудову, але не може зобов’язати 

конкретних депутатів проголосувати за це рішення, а тому 

домогтися виконання  такого рішення  суду може бути дуже  складно.  

У результаті, тільки наближені до більшості в раді бізнесмени, 

можуть отримати земельну ділянку, не заплативши 

надзвичайних хабарів. 

На жаль, тут і проявляється у всій красі проблема 

депутатської безвідповідальності. Прості виборці рідко 

домагаються реального представництва їх інтересів депутатами. 

Частіше ж депутати вирішують проблеми своїх «патронів» або 

свого власного бізнесу. Ситуація погіршувалася в останні роки 

пропорційною системою: депутати були деперсоніфіковані. Їм 

не потрібно особисто домагатися довіри виборців для перемоги 

на виборах. Достатньо отримати прохідне місце у списку 

популярної в регіоні політичної партії, і все. Ніякої прив’язки до 

виборців, території, ніяких зобов’язань. Тільки зобов’язання 

перед керівною верхівкою партійного осередку. І в основному 

фінансові: партійна верхівка конвертує вплив у гроші, а також 

використовує грошові кошти на потреби партії (PR, фінансова 

підтримка ініціатив центральних органів тощо). 

Виходячи з принципу «порятунок потопаючого - справа 

рук самого потопаючого», проаналізуємо законодавство на 

предмет того, чи існують для виборця дієві методи примусити 

депутата прислухатися до його проблем і реально захищати його 
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інтереси. А також розглянемо питання, чи несуть депутати 

місцевих рад відповідальність за прийняті рішення. 

Отже, що за законом повинен робити депутат? У законі 

«Про статус депутатів місцевих рад» (далі – Закон про статус) 

містяться обов’язки про звіти депутатів, інформування про них 

місцевих рад і право виборців ініціювати такий звіт. Короткий 

перелік цікавих у розрізі нашої теми положень цього Закону 

такий: 

- ч. 3 ст. 16 закріплює право зборів жителів за місцем 

проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів 

самоорганізації населення із метою ініціювати проведення 

звіту депутата місцевої ради; 

- ч. 4 ст. 16 закріплює обов’язок депутата повідомляти 

виборців про час і місце проведення звіту не пізніше ніж за 7 

днів до них через ЗМІ або в інший спосіб; 

- ч. 2 ст. 16 встановлює вимоги до звіту депутата місцевої 

ради; 

- ч. 6 ст. 16 закріплює обов’язок депутата інформувати 

Раду про результати його звіту, зауваження та пропозиції 

виборців; 

- ч. 8 ст. 16 закріплює обов’язок висвітлювати у ЗМІ 

звіти і зустрічі з виборцями (як правило, це робиться в 

комунальних ЗМІ); 

- ч. 1-3 ст. 17 закріплює право виборців давати накази 

депутатам; 

- ч. 4-6 ст. 17 закріплює обов’язок розглядати накази 

виборців у раді з прийняттям рішень; 

- п. 2 ч. 1 ст. 10 закріплює обов’язок депутата не рідше 

одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу 

місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм 

економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, 

місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців; 

- п. 3 ч.1 ст. 10 закріплює обов’язок депутата брати 

участь у громадських слуханнях; 

- п. 5 ч. 1 ст. 10 закріплює обов’язок депутата вести 

регулярний не рідше одного разу на місяць прийом виборців і 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93-15&p=1289806466648667
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розглядати їх звернення; 

- ч. 2 ст. 10 встановлює можливість відкликання 

депутата (хоча це не є поширеною практикою - відомі всього 

кілька таких випадків). 

Можна, звичайно, сказати, що закон усе одно не 

виконується. Але ніхто і не заважає добиватися його виконання. 

Існують прецеденти успішного оскарження бездіяльності 

депутатів у звітності перед виборцями. Наприклад, у минулому 

скликанні Лисичанської міської ради Луганської області, 

депутати не дуже бажали звітувати про свою роботу. Тому 

Обласна організація Комітету виборців України допомогла 

одному з небайдужих мешканців міста оскаржити бездіяльність 

депутатів шляхом подання позову проти всіх голів комітетів. 

Процес був досить складним: спочатку позивачеві відмовляли у 

відкритті провадження у справі, а потім – у задоволенні 

позовних вимог. Однак Донецький апеляційний 

адміністративний суд поставив точку у справі, зобов’язавши 

депутатів відзвітувати, а раду – прийняти необхідні рішення. 

Отже, жителі вашого ОСББ можуть за місцем проживання 

вимагати звіту вашого депутата в одномандатному виборчому 

окрузі та всіх депутатів, що були обрані за списками у 

багатомандатному виборчому окрузі. Також ви можете писати 

звернення до депутата тієї ради, що має приймати рішення щодо 

вашої земельної ділянки, а він повинен на них відповідати. 

Іншими словами, механізми тиску у вас у руках є. 

Якщо питання виділення ділянки прибудинкової території 

не вирішується в раді, наприклад, комісія із земельних відносин 

не дає свого погодження, то план дій може бути таким: 

- спочатку організуйте зустріч із головою земельної комісії 

чи депутатом, що входить до неї, на якій донесіть їм важливість 

вашого питання і суть проблеми, а також дізнайтеся, у чому 

полягає причина тривалого неприйняття рішення; 

- якщо виявлено технічні проблеми – усуньте їх, надавши 

необхідні документи; 

- якщо вам чітко не пояснюють причини невирішення 

питання або вам стало відомо про особливий інтерес бізнес-

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1770987
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структур до ділянки вашої прибудинкової території, необхідно 

збільшувати ступінь «публічності» справи: залучати ЗМІ до 

розгляду вашого питання; написати звернення до всіх депутатів 

або поспілкуватися з кожним для того, щоб запевнити їх у 

важливості земельної ділянки для мешканців ОСББ і готовності 

боротися за неї до кінця. Лейтмотив подібної боротьби – 

донести тим депутатам, що лобіюють інтереси бізнесу, прості 

думки: «Боротьба буде йти до кінця. Ми вдамося до судів, скарг та 

мітингів, що не дадуть забудувати отриману на прибудинковій 

території ділянку. А тому краще віддати її ОСББ, а не 

вплутуватися в багаторічну війну». 

У разі, якщо не вистачає голосів для затвердження вашого 

проекту відведення земельної ділянки, ставку в спілкуванні з 

депутатами краще робити на керівництво фракцій, оскільки 

вони можуть дати команду проголосувати за ваше рішення або 

ваш пункт у загальному пакетному рішенні. 

Можливе виникнення ситуації, у якій депутати будуть 

агресивно виступати проти виділення земельної ділянки 

прибудинкової території вашому ОСББ. У такому випадку 

однозначно доведеться оскаржити рішення ради (про відмову) 

або бездіяльність (якщо не вистачає голосів для вирішення по 

суті) в суді (див. детальніше в розділі 6 цього посібника). 

Паралельно можна вести кампанію громадського тиску на 

депутатів та представлені ними політичні сили: працювати з 

журналістами (див. розділ 5.3), проводити мітинги тощо (див. 

розділ 5.4), проводити «особисту» роботу з депутатами та їх 

оточенням. 

Якщо судді, що ніяк не залежать від простих громадян, 

йдуть вам назустріч, то обраний депутат, який теоретично може 

бути відкликаний виборцями, повинен до вас прислухатися. 

Просто треба дуже наполегливо нагадувати цьому депутату і 

його оточенню про вашу проблему і його депутатські обов’язки. 

Щоб він усвідомлював, що мандат – це не лише приємний 

папірець і гарантований наділ землі, а постійна і виснажлива 

робота з виборцями, багаторічні неоплачувані витрати часу на 

розгляд звернень, і вживання заходів щодо них! 
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5.2. Робота з посадовими особами. 

Найслабші місця будь-якої посадової особи–це «показники 

результативності» та існування керівників вищого рівня. Це 

дозволяє знаходити інструменти тиску на посадовця, навіть 

якщо він формально не порушує закон. Можна, наприклад, 

організувати потік звернень і скарг на ім'я відповідного 

чиновника та його керівництва від різних осіб (для цього можна 

залучити всіх чи багатьох членів ОСББ, а також їх родичів і 

знайомих). Навіть якщо ці скарги та звернення будуть визнані 

безпідставними, сам потік спровокує вищих керівників звернути 

увагу на проблему, яка в них описується. Відповідно, це 

створить передумови для компромісу, навіть якщо спочатку 

здавалося, що вам нічого запропонувати чиновникові. Тепер він 

може погодитися трохи змінити свою позицію, якщо ви 

залишите його в спокої. Таким способом можна, наприклад, 

змусити посадовця подати на розгляд міської ради пакет 

документів ОСББ, навіть якщо раніше він погоджувався лише на 

оренду Він обере принцип «нехай депутати вирішують, це їх 

повноваження і колективна відповідальність ради, а не моя». 

Як не дивно, факт існування керівників вищого рівня в 

умовах тотальної корупції також дозволяє «тиснути» на 

чиновника: багато посад «продаються» за хабар, отже деякі 

керівники діють за схемою «взяти хабар і призначити – потім 

при першій провині звільнити місце – і знову організувати 

конкурс і взяти хабар…». А тому частина чиновників 

побоюється «приводу» для звільнення, яким можуть стати ваші 

настирливі скарги. 

При роботі з посадовими особами важливо пам’ятати і 

розуміти один принцип: чиновник боїться лише паперу. Тобто 

ніякі розмови не створюють для нього проблеми – її створюють 

лише письмові звернення або скарги, належним чином 

зареєстровані (щоб довести контролюючим органам або вищому 

керівникові факт звернення). Отже, намагайтеся все 

оформлювати «паперово», тобто відповідними документами, і 

залишайте собі копії зі штампами, підписами та датою 

отримання. 
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Ще одна порада: не починайте спілкування чиновників 

«згори». Типовою помилкою є звернення спочатку до 

Президента України «як гаранта конституційних прав». Ваше 

звернення адміністрація президента все одно перешле «вниз» 

для розгляду по суті. Але в майбутньому буде важче звертатися 

до тих самих адресатів із цього ж питання, бо може скластися 

враження, що ви від нічого робити до них постійно пишете… 

Краще починати з найнижчої ланки, поступово отримуючи 

відповіді та аналізуючи їх. Так ви сформуєте повну картину 

розуміння чиновниками ситуації та законодавства і зможете 

підготувати більш переконливу аргументацію для 

високопосадовців. Також пам’ятайте, що згідно положень  ст. 7  

Закону  України «Про  звернення  громадян» «забороняється 

направляти скарги громадян для розгляду тим органам або 

посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються». 

5.3. Співпраця зі ЗМІ. 

5.3.1. Дещо із практичної теорії про ЗМІ. 

Існує три великі типи ЗМІ: друковані (газети та журнали), 

радіотелевізійні (радіо і ТБ) та Інтернет-ЗМІ. У залежності від 

специфіки аудиторії, вартості площі або часу, а також 

трудомісткості підготовки публікацій або сюжетів у кожному із 

цих типів формується особливий підхід до розміщення 

матеріалів. 

Інтернет-ЗМІ фактично не мають обмежень щодо обсягу і 

виду (фото, відео тощо) розміщених матеріалів; вони також 

менше залежать від донорів. Їм не потрібно тримати станції 

мовлення або оплачувати друк і доставку друкованої преси, 

тому їх собівартість нижча. Однак загалом вони мають меншу 

читацьку аудиторію, ніж ТБ чи газети. Виходить, що суспільно-

політичні Інтернет-портали – для середнього класу. Публікацію 

про ваші проблеми прочитають багато представників владних 

структур і громадських діячів, однак малоймовірно, що про це 

будуть пліткувати бабусі на лавках, як було б у разі публікації 

статті у популярній місцевій газеті. 

Основна вимога до матеріалів в Інтернет-ЗМІ – 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0
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оперативність. Якщо щось сталося, у той самий день інформація 

повинна бути вислана на електронну поштову скриньку 

редактора новинного Інтернет-ресурсу. Інакше новина 

застаріває і ймовірність її розміщення знижується. Репортажі та 

аналітичні матеріали, як правило, можуть бути розміщені з 

такою ж частотністю, як і у друкованих ЗМІ – не більше ніж раз 

на тиждень. 

ТБ і радіо. Телеканалів (як і радіоканалів) існує набагато 

менше, ніж газет та друкованих ЗМІ. Не в останню чергу це 

пов’язано із дорожнечею зйомки та трансляції. Також, 

тележурналісти не працюють самостійно – як мінімум, потрібен 

оператор із телекамерою і машина для їх доставки на місце 

подій. Необхідність брати із собою оператора обмежує 

«маневри» кореспондентів – доводиться заздалегідь говорити 

керівництву, над яким матеріалом працюєш, куди і коли поїдеш 

знімати. 

Через більш повільну передачу інформації тими, хто 

говорить (порівняно із читанням текстової інформації), теле- і 

радіожурналістика вимагають лаконічності. Потрібно чітко 

формулювати думки та бути готовим на камеру або диктофон 

(радіожурналіста) сказати основне декількома реченнями. 

Також, важливо привести який-небудь яскравий факт, який 

ілюструє проблему або незаконні дії представника влади. 

Не останню роль на ТБ грає «картинка», тому важливо 

продумати, що показати журналістам, щоб телеглядачі звернули 

увагу на картинку і відразу зрозуміли, про що йдеться мова. 

Наприклад, можна показати, як діти грають біля будівництва, 

яке почалося біля вашого будинку (заклик «У наших дітей 

відбирають дитячий майданчик і ми хочемо захистити його, 

оформивши прибудинкову територію» буде дуже доречним). 

Потрібно заздалегідь чітко продумати, що буде зніматися і 

говоритися на камеру. Журналісту, який буде готувати репортаж 

або передачу, до цього необхідно дати весь пакет наявних 

документів і описати письмово свою історію, а не забирати його 

час тривалим переказом проблеми. Треба бути готовим сприяти 

зйомці, якщо у знімальної групи несподівано з’явився вільний 
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час і вони телефонують, повідомляючи, що готові приїхати 

годину-дві познімати. 

Друковані ЗМІ. У них менше обмежень щодо обсягу 

інформації, ніж на ТБ. Проте також не потрібно відкладати все 

на останню хвилину. Багато хто помилково вважає, що можна 

принести інформацію напередодні випуску нового номеру 

газети. Але ж текст необхідно обробити (оформити репортаж, 

інтерв’ю або новину): редактор повинен вичитати, верстальник 

– зверстати на полосу. Тому чим раніше інформація потрапить 

до редакції, тим вища ймовірність, що її встигнуть обробити та 

розмістити в наступному випуску газети. Ідеальний варіант – 

коли ви самі готуєте текст на 2-3 сторінки та ілюстрації до нього 

(фото, відповіді  чиновників тощо). З  нього  журналіст зможе швидко 

зробити публікацію на половину полоси, переформулювавши і 

прибравши зайве, до того ж йому не доведеться ламати голову 

над тим, чим ілюструвати матеріал. 

5.3.2. Кілька слів про жанри у друкованих ЗМІ. 

Донести інформацію можна кількома шляхами (жанрами): 

журналістське розслідування, аналітика, інтерв’ю, репортаж і 

новина. Опис вашого випадку зразу у декількох жанрах дозволяє 

вирішити одну з вимог конкурентноздатності ЗМІ – вимогу про 

ексклюзивність. Якщо ви зацікавлені, щоб про вас написали 

(розповідали, показували) всі ЗМІ, то інтерес редакторів прямо 

протилежний – для газети (чи іншого ЗМІ) вигідна 

ексклюзивність, тобто здатність газети надрукувати щось цікаве, 

таке, чого немає в інших ЗМІ. Тому випуски схожих один на 

одного текстів серйозні видання собі не дозволяють – їх 

множення у різних ЗМІ часто свідчить про «джинсу» (заказані 

матеріали). Навіть якщо ви обманете редакції, роздавши 

матеріали і переконавши, що вони ексклюзивні, після публікації 

обман стане очевидним і більше ошукані редактори ваші 

матеріали не друкуватимуть. 

Єдиний спосіб знайти компроміс між вимогою 

ексклюзивності і бажанням домогтися більшої уваги до вашої 

проблеми – працювати із різними жанрами. В одній газеті із 
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вашою допомогою почнуть проводити журналістське 

розслідування з приводу оформлення ділянок прибудинкової 

території. В іншій – зроблять жалісний репортаж про проблему 

вашого будинку і героїчну боротьбу вашого ОСББ за свою 

прибудинкову територію. У третій – інтерв'ю з керівником 

ОСББ чи іншим активістом, який бере участь у боротьбі за 

прибудинкову територію. У четвертій – підготують аналітичну 

публікацію про проблему оформлення земельних ділянок 

прибудинкової території. 

Що стосується новин, то до них вимога ексклюзивності 

майже не висувається, тут головне бути швидким. Тому просто 

направляйте інформацію на електронні адреси редакцій або 

оперативно їм телефонуйте. Головне, щоб з вашої інформації 

можна було зрозуміти наступне: «Що? Де? Коли? За чиєю 

участю (хто)? Хто «за» і «проти»? Які можуть бути наслідки?» 

5.3.3. Поради стосовно взаємодії зі ЗМІ. 

Для початку важливо сформувати базу даних відомих вам 

ЗМІ. До цього документа доречно знести наступну інформацію: 

найменування та тип (друковані, теле- або радіо -) засобу 

масової інформації, власник (якщо відомий), адреса редакції, 

номер телефону, сайт і електронна адреса, ПІБ редактора і 

прізвища журналістів, що пишуть на близькі вам теми. Краще за 

все визначити в ОСББ відповідальну особу із роботи з 

журналістами. Далі по можливості можна провести 

ознайомлювальні зустрічі з журналістами. Якщо у вашому місті 

земельні ділянки прибудинкової території раніше не 

передавалися у власність ОСББ і ви знаєте про підхід 

чиновників, краще відразу знайомитися з журналістами – висока 

ймовірність, що їхня допомога знадобитися вам у майбутньому. 

Зберіть для працівників медіа усю інформацію з проблеми 

вашої прибудинкової території: усе, що знайдете в Інтернеті, а 

також ті матеріали, документи, що накопичились у вас. 

Знайшовши її, ви зекономите час кореспондента або редактора і, 

відповідно, полегшите їм роботу. Також потрібно на окремому 

аркуші (в окремому документі – файлі) викласти історію вашого 
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будинку: коли побудовано, у якому районі знаходиться, опис 

прибудинкової території, хто в ньому поселявся (для 

працівників якого підприємства його будували), які відомі 

жителі міста в ньому живуть чи жили тощо. Також потрібно 

зібрати дати, цифри й інші дані щодо вашого ОСББ: коли 

створено, скільки квартир у складі, які існували проблеми з 

взяттям будинку на баланс ОСББ, стан будинку і його 

комунікацій. Якщо є інші факти, то зберіть і цю інформацію, 

наприклад, старі (можливо, радянських часів) публікації, 

фотографії та документи, що ілюструють традиції вашого 

будинку. Така цікава інформація може допомогти журналісту 

проілюструвати його публікацію і додати до неї «родзинку», на 

яку обов’язково звернуть увагу читачі. 

Для того щоб акцію або захід, який ви плануєте, було гідно 

висвітлено в засобах масової інформації, треба передчасно 

поінформувати журналістів про вашу подію, а також зацікавити 

їх нею. 

Тож поінформуйте про цей захід заздалегідь за допомогою 

прес-анонсу. Основна вимога до прес-анонсу: конкретно 

повідомити редакторам та журналістам не тільки про час i місце 

події, а й про її мету та зміст. 

Крім того, прес-анонс потрібно писати так, щоб його 

сприймали як газетну замітку про вашу майбутню акцію. 

Зауважте: багато редакторів справді зацiкавленi в тому, щоб 

поінформувати своїх читачів про планований захід. Отримавши 

професійний прес-анонс, більшість можуть передрукувати його 

у своїх газетах як повідомлення про майбутню подію — за 

умови, що ваш текст виглядатиме як стаття. Тож спробуйте 

полегшити редакторам їхню роботу — напишіть так, щоб ваше 

повідомлення було складено як готовий до газетної публікації 

матеріал.  
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5.3.4. Причини нерозвиненості журналістських 

розслідувань. 

Перший важливий нюанс, який необхідно зрозуміти для 

ефективної взаємодії із ЗМІ: журналіст вам нічого не винен. 

Поширена помилка, через яку не вдається висвітлити в ЗМІ 

певні суспільні проблеми або перипетії ініціативних груп – це їх 

бажання «перекласти на голову» журналіста всю підготовчу 

роботу. У журналіста мало часу, часто відсутня кваліфікація для 

вирішення певної проблеми та низька оплата праці. Йому 

необхідно видавати не один якісний матеріал на місяць, а обсяги 

цілих газетних шпальт на тиждень або регулярні сюжети та 

передачі на ТБ. Журналіст, звісно, може підготувати великий 

текст або сюжет на вашу тему, але і ви маєте багато потрудитися 

для цього. 

Найціннішим для вашої громадської діяльності медіа-

матеріалом є журналістське розслідування. Поговоримо трохи 

про цей жанр. 

Аналізуючи підшивки газет Полтавської області і 

відбираючи публікації, схожі на журналістські розслідування, 

ми переконалися, що це не є найбільш популярний жанр. 

Причин цієї непопулярності дуже багато, як непрямих так і 

прямих. 

По-перше, багато публікацій можна лише на перший 

погляд віднести до журналістських розслідувань. Хоча в них 

аналізуються певні проблеми, виявляються раніше непомічені 

корупційні зв’язки і закономірності, основна їх спрямованість - 

це живий репортаж, де у фокусі статті знаходиться не сама 

проблематика журналістського розслідування, а «пригоди» 

певної людини. Журналістам, наприклад, цікавіше написати про 

те, як постраждала внаслідок махінації з продажу квартири 

конкретна сім’я, а не про те, наскільки масовий характер мають 

ці махінації і не про співучасть нотаріусів у підробці документів 

і можливі шляхи боротьби із цим явищем. 

Друга важлива причина має суто економічний характер, 

точніше подвійно-економічний характер. У Полтавській області 

(як і в багатьох інших областях) фактично не існує економічних 
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стимулів для проведення журналістських розслідувань. 

Гонорари за публікацію складають від 80 до 300 грн. за смугу. З 

урахуванням тієї кількості часу, який необхідно витратити на 

проведення кваліфікованого журналістського розслідування, 

журналіст залишиться з дуже маленькою зарплатою, адже 

основна маса журналістів отримує лише гонорари за публікації, 

а частина - невелику зарплату з встановленою нормою 

публікацій (як правило, не менше двох смуг на тиждень). 

Іншими словами, для забезпечення свого добробуту журналіст 

не може присвячувати багато часу дослідженню однієї якоїсь 

проблеми - він не встигне підготувати достатню кількість 

публікацій. 

З іншого боку, важливу частину бюджету луганських ЗМІ 

становить «заказуха» або «джинса» (до речі, ця тема досить 

відкрито обговорюється й у самій пресі). Основна маса 

журналістів нічого не отримує за розміщення «джинси», проте 

непогано заробляють редактори і власники газет. Деяка частина 

журналістів зайнята написанням таких матеріалів і отримує 

хорошу оплату, а тому не витрачає час на висвітлення 

звичайних, «неоплачених» фактів і подій. 

Підсумовуючи ці факти, повторімося. Одна з основних 

причин нерозвиненості жанру журналістських розслідувань в 

регіональній пресі - неокупність основної маси суспільно-

політичних друкованих ЗМІ (газет). Цьому є кілька пояснень: 

- наявність «спонсорованих» ЗМІ, які переманюють 

хороших журналістів більш високими гонорарами і мають 

можливість демпінгувати ціни; 

- низька якість (окупність настає при досить великих 

тиражах, а вони вимагають високої якості текстів, щоб 

зацікавити читачів і спонукати їх платити за газету) матеріалів; 

- економічні причини (нормальна газета буде досить 

дорого коштувати, і, відповідно, мають бути вагомі причини, 

щоб оплачувати її ціну, враховуючи невисокий дохід основної 

маси населення). 

Наступний важливий блок причин, що обмежують 

журналістські розслідування, – закритість правоохоронних 
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органів і чиновників. Вони явно не налаштовані на роботу з 

журналістами, часто сприймаючи її як втручання у власну свою 

роботу. Будучи знайомими із тривалістю паперової тяганини, 

основна маса журналістів не хоче займатися інформаційними 

запитами та оскарженням відмов у наданні інформації. Хоча з 

радістю готові цитувати вже проведене будь-ким і надане їм 

офіційне листування. 

5.4. Публічні заходи: порядок проведення демонстрацій, 

пікетів тощо.  

5.4.1. Загальний порядок організації і проведення. 

Сьогодні реалізація свободи зібрань регламентується в 

Україні одним єдиним законодавчим актом – Конституцією, ст. 

39 якої встановлює: 

«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування. 

Обмеження щодо реалізації цього права може 

встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку - з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення або захисту прав і свобод інших людей». 

Закон, який би деталізував положення Конституції України 

та встановлював порядок сповіщення органів виконавчої влади 

чи органів місцевого самоврядування про плановані заходи досі 

не прийнятий. 

За радянських часів діяв Указ Президії Верховної Ради 

СРСР № 504 від 28 липня 1988 року «Про порядок організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в 

СРСР», який запроваджував «дозвільний» характер реалізації 

права на мирні зібрання та встановлював 10-денний термін 

повідомлення про зібрання. На нього й досі дуже часто 

посилаються міліціонери та місцеві органи влади, намагаючись 

обмежити «небажані» демонстрації. Але він є частково 

неконституційним (не відповідає нормі ст. 39 Конституції 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v9306400-88
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v9306400-88
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v9306400-88
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України) і не може застосовуватися в Україні в повному обсязі з 

28 червня 1996 року (дата прийняття Основного Закону). Однак 

норми цього Указу згідно Листа Мін’юсту від 26.11.2009 № 

1823-0-1-09-18 «Щодо правового регулювання проведення 

мирних заходів» пропонується використовувати задля 

визначення посадових осіб, яким направляти повідомлення про 

мирні збори. 

Можна вважати цей акт недіючим (бо він не є Законом 

України, але обмежує свободу мирних зібрань), а можна – і 

частково використовувати (у тій частині, що не обмежує 

свободу мирних зібрань, гарантовану Конституцією). Наводимо 

важливі положення, якими можна скористуватися: 

«1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або 

демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної 

місцевої Ради народних депутатів. 

2. У заяві зазначаються мета, форма, місце проведення 

заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, 

передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові 

уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи 

(навчання), дата подачі заяви. 

3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає 

заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте 

рішення …» 

На вимогу МВС, Конституційний Суд України 

розтлумачив положення ст. 39 у Рішенні № 4-рп/2001 від 19 

квітня 2001 року (права щодо завчасного сповіщення про мирні 

зібрання), зазначивши: 

«1. Положення частини першої статті 39 Конституції 

України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади 

чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного 

подання треба розуміти так, що організатори таких мирних 

зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих 

заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують 

даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати 

передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v823-323-09
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v823-323-09
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v004p710-01
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v004p710-01
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мають служити його гарантією і водночас надавати можливість 

відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого 

самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного 

проведення громадянами зборів, мітингів, походів і 

демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і 

свобод інших людей. 

Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з 

урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, 

місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого 

регулювання». 

Отже, доходимо наступних висновків: 

1. Для проведення мітингу чи демонстрації не потрібно 

«дозволу» чи «санкції». Тому запитання міліціонерів перед 

початком кожного мітингу «Чи ваш мітинг санкціонований?» не 

мають жодного юридичного сенсу. Разом із тим, за 

Конституцією ви повинні завчасно (за кілька днів), крім 

випадків, коли акція протесту виникла спонтанно, сповістити 

органи місцевого самоврядування про дату й місце проведення 

заходу тощо (а вони, у свою чергу, повідомлять про це усі інші 

органи влади, у тому числі міліцію). Це, з одного боку, 

дозволить забезпечити вашу безпеку від непередбачених 

ситуацій (на міліцію покладається функція забезпечення 

громадського порядку під час проведення мирних зібрань), а з 

іншого - звільнить вас від потреби пояснювати чиновниками чи 

міліціонерам,  чому вони  не  мають права припиняти  зібрання без  

судового рішення, навіть, якщо ви не сповістили відповідні 

органи (а це може становити проблему, оскільки не всі 

представники держави юридично підковані). 

2. Заборонити мітинг, демонстрацію тощо може виключно 

суд і лише у певних обставинах, зазначених у тій самій статті 

Конституції. Слід зауважити, що відомі випадки, у яких місцеві 

ради визначали порядок проведення мирних зібрань, указуючи 

«дозволені» й «заборонені» місця їх проведення. Це є 

незаконною практикою, і вже існують прецеденти скасування 

подібних рішень місцевих рад. Теоретично ви можете не 

виконувати це рішення, навіть якщо воно не скасовано судом, 
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хоча не можна гарантувати, що таке зібрання проходитиме 

«гладенько» (знову ж таки, через правову недосвідченість 

чиновників або їх правовий нігілізм і бажання звільнитися від 

проблеми навіть незаконним шляхом). 

Окрім Конституції України, на території нашої держави 

діють гарантії, закріплені нормами Європейської конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод і відповідною 

практикою Європейського суду з прав людини, які згідно із 

Законом України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» є джерелом 

українського права. Отже, за практикою названого Суду, 

відсутність повідомлення про мітинг не є достатньою причиною 

його заборони або «припинення»: якщо громадяни мирно 

зібралися висловити свою точку зору, навіть без повідомлення, 

то хіба вони вчинили таким чином якесь правопорушення? Ні. 

Разом із тим, наявність права на мирні зібрання не означає, 

що ви вільні робити абсолютно все, що заманеться: ви не можете 

порушувати існуючі правові заборони, наприклад, вчиняти 

масові заворушення (ст. 294 Кримінального кодексу України), 

групові порушення громадського порядку (ст. 293 

Кримінального кодексу України), хуліганські дії (ст. 296 

Кримінального кодексу України) або блокувати транспортні 

комунікації (ст. 279 Кримінального кодексу України) тощо. 

5.4.2. Поради щодо публічних заходів. 

Плануючи публічні заходи як частину адвокасі-кампанії, 

треба враховувати їх основну мету. Організовують і проводять 

такі заходи, як правило, для двох цілей: задля привернення уваги 

ЗМІ (розраховані на пресу та телебачення) до вашої проблеми та 

для того, щоб справити публічний тиск на чиновників чи третіх 

осіб (наприклад, забудовників). 

У першому випадку – це створення інформаційного 

приводу та цікавої картинки, яку можна показати в сюжеті 

останніх новин, або фотографії, які можна розмістити на першій 

шпальті газети. Для організації такого заходу достатньо від 2 до 

5 осіб. Але його треба дуже добре планувати, щоб він не 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3477-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3477-15
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виявився марним. По-перше, слід повідомити усі локальні ЗМІ 

про час, місце проведення заходу про та проблему, яку 

намагаються вирішити учасники мітингу, а також надати 

матеріали, що свідчать про існування цієї проблеми та 

допоможуть журналістам її висвітити або опитати громадян. По-

друге, необхідно спланувати сценарій подій. Як приклад, можна 

дочекатися виходу конкретних посадовців, що певним чином 

пов’язані із проблемою або можуть допомогти її вирішити, щоб 

журналісти змогли сфотографувати їх біля мітингуючих із 

плакатами та щоб змусили їх виправдовуватися перед 

телекамерами. По-третє, необхідно обов’язково підготувати 

привабливу, незвичайну «картинку» для фото - та відеозйомки. 

Це можуть бути прості плакати з гаслами на кшталт «Ні – 

забудові прибудинкової території», «Дитячі площадки не мають 

бути безгоспними», «Забудовникам землю за хабарі – можна, 

ОСББ – ні?». Ви повинні розуміти, що якщо вам вдасться 

зробити креативну «картинку», то вірогідність її використання 

ЗМІ буде вищою. 

Що вам заважає оголосити, що в певний час ви прийдете 

публічно поламати будівельний майданчик, що стоїть на місці 

колишнього дитячого? Із впевненістю можна сказати, що після 

таких заяв ви роздаватимете коментарі журналістам на тлі 

великого скупчення міліції та приватної охорони. Фото ж 

«силовиків» буде доброю ілюстрацією проблеми: воно буде 

свідчити про те, що влада захищає забудовників, а не допомагає 

простим мешканцям. 

Другий тип - заходи із метою публічного тиску. Вони 

мають бути «останнім доводом короля» – такі акції проводяться 

для того, аби примусити посадовців забезпечити реалізацію 

ваших прав у випадку, коли ні суди, ні звернення, ані публікації 

у ЗМІ не допомагають. До них також треба готуватися, як і в 

першому випадку, але мати на увазі такі дві речі: 

1) важливо забезпечити масовість та готовність 

учасників на певний ризик (більша тривалість, можливі 

провокації та сутички тощо) – влада має відчувати готовність 

демонстрантів боротися до кінця, інакше її представники просто 
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тягнутимуть час, щоб люди розійшлись. Масовість – неодмінна 

запорука публічного тиску. Якщо з дев’ятиповерхового будинку 

ОСББ на 180 квартир ви не здатні вивести хоча б 150-200 осіб - 

за справу братися не варто. Замість надати вам успіху така акція, 

навпаки, впевнить чиновників у їх правоті: якщо більшості 

мешканців будинку байдуже, то навіщо ж виділяти цьому ОСББ 

прибудинкову територію? 

2) треба прорахувати методи тиску. Це може бути 

організація натовпу біля усіх виходів з міськвиконкому, щоб 

чиновники виходячи на перерву та повертаючись з роботи 

помучились виходити з будівлі. Існує варіант інтелектуального 

блокування автошляхів (будьте уважними: за пряме блокування, 

тобто розміщення натовпу на проїжджій частині, як уже 

зазначалося, встановлена кримінальна відповідальність), яке 

полягає у наступному: сотня мешканців  будинку  можуть не  

спиняючись  переходити вулицю по пішохідному переходу туди і 

назад. Таким чином, і дорога буде заблокована, і підстав 

притягнути будь-кого до кримінальної відповідальності не буде. 

При цьому обов’язково слідкуйте за тим, що кажете пресі чи 

правоохоронцям: ви лише збираєтесь колективно переходити 

вулицю, а ні в якому разі не блокувати її, інакше вас «піймають 

за язика». 

Є ще більш могутні засоби тиску – демонстрації перед 

столичними високопосадовцями або дипломатами під час їх 

візитів до міста, акції голодування. 

Втім, треба розраховувати «потужність» обраних засобів: 

якщо, наприклад, стан вашого будинку погіршав від будівельних 

робіт по сусідству, то можна оголосити голодування як крайню 

міру. Але із метою отримання простих документів 

використовувати таку важку артилерію не слід – такі методи 

цінні саме резонансом, і якщо в кожному місті буде хтось 

систематично голодуватиме, то на це перестануть звертати 

увагу… 
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ЧАСТИНА ІV. МЕХАНІЗМИ ОСКАРЖЕННЯ ТА 

ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ, ЯКІ МОЖУТЬ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ ОСББ І ЇХ ЧЛЕНИ 

Оформлення права власності на ділянку прибудинкової 

території, як уже зазначалося, нерідко вимагає вирішення цілої 

низки проблем, коло яких може бути досить широким, 

починаючи з бездіяльності органу місцевого самоврядування й 

закінчуючи незаконним використанням прибудинкової території 

третіми особами. У залежності від ситуації для розв'язання 

указаних проблем можуть використовуватися різноманітні 

правові засоби – позасудові та судові. Вибір конкретного 

варіанту захисту права власності на прибудинкову територію в 

кожному конкретному випадку залежить від багатьох факторів, 

у тому числі від характеру й суб'єкта порушення. До того ж, при 

виборі організації чи органу, до якого слід звертатися за 

захистом, треба також враховувати наявність у нього юридичної 

можливості та бажання зарадити ситуації. У деяких випадках 

доцільно використовувати одночасно чи поетапно різні 

механізми оскарження незаконних дій, рішень і бездіяльності. 

Отже, які саме юридичні засоби можуть 

використовуватися ОСББ та їх членами при оформленні права 

власності на прибудинкову територію? 

РОЗДІЛ 1. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН. 

1.1. Загальна характеристика процедури. 

Складність процедури оформлення права власності на 

прибудинкову територію та необхідність підготовки й 

погодження значної кількості документів створюють потенційну 

загрозу порушення прав ОСББ та його членів як органами 

місцевого самоврядування, так і іншими органами, установами, 

організаціями чи окремими особами. Причому порушення може 

мати різний характер (незаконна бездіяльність, пряма відмова чи 

необґрунтоване затягування вирішення вашого питання тощо) і 

статися з різних мотивів і причин, як скажімо, через конфлікт 

інтересів (на частину ділянки прибудинкової території 
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претендують треті особи, наприклад, комерційні структури), 

корупційний фактор (певні посадові особи блокують вирішення 

питання, вимагаючи хабар чи намагаючись захистити свій 

"інтерес"), наявність прогалин у законодавстві, неправильне 

розуміння працівниками компетентних органів положень 

чинного законодавства або недостатньо сумлінне їхнє ставлення 

до виконання своїх обов'язків тощо. 

Вихід із деяких ситуацій можна знайти порівняно просто: 

шляхом звернення до відповідного органу місцевого 

самоврядування чи його службових осіб у порядку, визначеному 

Законом України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 

2 жовтня 1996 року. 

Стаття 1 названого Закону проголошує право людини 

«звернутися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ,  

організацій незалежно від форм  власності, засобів масової 

інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 

обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 

щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх 

порушення». 

При цьому, звернення громадян на підставі Закону № 

393/96-ВР слід відрізняти від заяв (клопотань), які необхідно 

подавати до компетентних органів відповідно до спеціального 

законодавства з того чи іншого питання, наприклад, від 

клопотання про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яке слід 

подавати до відповідного органу місцевого самоврядування чи 

органу державної влади згідно із ч. 2 ст. 123 Земельного кодексу 

України. Закон України «Про звернення громадян» 

використовується у випадку відсутності спеціального 

законодавства, що регулює процедури надання певних дозволів 

чи вирішення певних питань. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1277108879577076
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1277108879577076
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1.2. Порядок звернення громадян. 

Закон «Про звернення громадян» прямо не передбачає 

можливості звернення від імені юридичної особи, тому 

доцільно, задля уникнення зайвих ускладнень, звертатися до 

компетентних органів чи посадових осіб не від імені ОСББ як 

юридичної особи, а від імені її членів. При цьому слід 

враховувати, що хоча відповідно до Закону № 393/96-ВР 

звернення може бути подане як групою осіб (колективне), так і 

окремою особою (індивідуальне), у даному випадку доцільно 

звертатися не індивідуально, а колективно – від імені якщо не 

всіх, то принаймні, багатьох співвласників багатоповерхового 

будинку. Це надасть зверненню додаткової ваги. 

Закон виділяє три види звернень громадян – пропозиції 

(зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Очевидно, що з 

метою забезпечення права ОСББ на прибудинкову територію 

формою звернення слід обрати не пропозицію (зауваження), яка 

може містити лише поради чи рекомендації, а заяву 

(клопотання) чи скаргу. 

Заява (клопотання) – це звернення громадян із проханням 

про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним 

законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про 

порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових 

осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і 

захист законних інтересів громадян, порушених діями 

(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об'єднань громадян, посадових осіб. 

Звернення складається в довільній формі, але в ньому в 

обов’язковому порядку має бути зазначено: 

- прізвище, ім'я, по батькові того, хто звертається; 

- місце проживання цього громадянина; 
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- викладено суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, 

повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш 

як через десять днів від дня його надходження. 

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і 

записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи 

письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином 

до компетентного органу особисто чи через уповноважену ним 

особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного 

законодавства. 

Якщо звернення є колективним і подається в письмовій 

формі, то у ньому доцільно вказати, на чиє ім'я та на яку адресу 

слід надіслати відповідь. Письмове звернення обов’язково 

повинне бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням 

дати. Доцільно також отримати докази подання письмового 

звернення, поставивши відповідну відмітку на другому 

примірнику звернення в канцелярії органу, до якого воно 

подається, або надіславши його поштою цінним листом з описом 

вкладення. 

Громадяни мають право звертатися до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 

українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. 

1.3. До кого слід звертатися і з якими питаннями 

(вимогами, пропозиціями). 

Слід зауважити, що Закон України «Про звернення 

громадян» (ст. 7) встановлює заборону відмови в прийнятті та 

розгляді звернення: якщо питання, порушені в одержаному 

органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування зверненні, не входять до їх повноважень, таке 

звернення в термін не більше п'яти днів пересилається ними за 

належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що 

повідомляється громадянину, який його подав. Проте при 

підготовці звернення бажано чітко з'ясувати, які органи чи 

посадові особи є компетентними для вирішення того чи іншого 
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питання, що значно скоротить ризик необґрунтованої відмови та 

зменшить час на вирішення цього питання. Слід також мати на 

увазі, що заява чи клопотання подається до органів чи 

посадових осіб, до повноважень яких належить розгляд 

таких заяв і клопотань, а скарга на дії чи рішення органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, засобів 

масової інформації, посадових осіб подається у порядку 

підлеглості вищим органам або посадовим особам. 

Для прикладу, до депутата міської ради можна звернутися 

із проханням посприяти у вирішенні вашого питання, а скаргу 

на дії чи бездіяльність посадових осіб виконкому міської ради (у 

разі відмови зареєструвати ваше клопотання про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки; затягування підготовки документів для 

передання на розгляд ради тощо) можна подати керівникові 

відповідного відділу (управління) чи міському голові. 

1.4. Порядок і строки розгляду звернень громадян. 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не 

більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не 

потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 

п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник 

відповідного органу або його заступник встановлюють 

необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін 

вирішення питань, порушених у зверненні, не може 

перевищувати сорока п'яти днів. 

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для 

прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою 

особою, воно протягом п'яти днів повертається громадянину з 

відповідними роз’ясненнями. 

Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування повинні розглядати звернення громадян 

безкоштовно. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на 
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них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. 

Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі 

мовою спілкування заявника. 

РОЗДІЛ 2. ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ. 

У випадку, якщо вам необхідно лише отримати певну 

інформацію від суб'єкта владних повноважень (наприклад, для 

того, щоб визначитися із тим, що робити далі), і при цьому ви не 

плануєте заявляти якісь скарги, зауваження, клопотання чи 

пропозиції, можна скористатися механізмом, передбаченим 

інформаційним законодавством. Це доцільно робити, оскільки за 

новим Законом України «Про доступ до публічної інформації» 

строки надання відповіді на інформаційний запит значно 

коротші за терміни реагування на звернення громадян. 

2.1. Подання інформаційного запиту на підставі Закону 

України «Про інформацію» в редакції від 6 січня 2011 року. 

На момент виходу в світ цього посібника залишається 

чинним Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 

року № 2657-XII в редакції від 6 січня 2011 року, яка діятиме до 

набрання чинності його нової редакції, що станеться через три 

місяці з офіційної публікації Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про інформацію» від 13 січня 2011 року № 

2938-VI, а саме 9 травня 2011 р. 

Механізм реалізації активного права на інформацію, який 

передбачено в статті 32 указаної редакції Закону України «Про 

інформацію», включає право громадян подати: 

- інформаційний запит щодо доступу до офіційних 

документів – звернення з вимогою про надання можливості 

ознайомлення з офіційними документами (запит подається у 

письмовій формі та може бути індивідуальним або колективним; 

якщо запит подає громадянин, то він може вимагати надання 

будь-якого офіційного документа, незалежно від того, 

стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків 

обмеження доступу, передбачених названим Законом); 

- запит щодо надання письмової або усної інформації – 
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звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про 

діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади 

України, їх посадових осіб з окремих питань (такий запит 

можуть подати громадяни України, державні органи, організації 

і об’єднання громадян; органи законодавчої, виконавчої та 

судової влади України, їх посадові особи, які отримали запит, 

зобов’язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, 

письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні 

виступи своїх посадових осіб, як правило, в залежності від 

форми запиту). 

Для отримання необхідної інформації доцільно направляти 

письмовий запит до органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, в розпорядженні якого може бути необхідна 

інформація. Такий запит складається у довільній формі, проте 

він мусить мати декілька обов’язкових реквізитів: 

1) прізвище, ім'я та по батькові запитувача; 

2) документ, письмова або усна інформація, що його 

цікавить; 

3) адреса, за якою він бажає одержати відповідь. 

Орган владних повноважень, який отримав запит, повинен 

протягом десяти днів вивчити його на предмет можливості його 

задоволення. Протягом цього терміну відповідний орган має 

письмово довести до відома запитувача, що його запит буде 

задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню 

для ознайомлення. Саме ж задоволення запиту здійснюється 

протягом місяця, якщо інше не передбачено законом. 

Аналогічний термін розгляду встановлюється і щодо запиту про 

надання письмової інформації. 

Відповідно до ст. 34 Закону «Про інформацію» в редакції 

від 06.01.2011 орган владних повноважень, якому подано запит, 

може прийняти рішення про відстрочку задоволення запиту, що 

допускається в разі, якщо запитуваний документ не може бути 

надано для ознайомлення у місячний термін. Повідомлення про 

відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з 

роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 



285 | С т о р і н к а  

2.2. Подання інформаційного запиту на підставі Законів 

України «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

інформацію» в редакції від 13 січня 2011 року. 

Як уже зазначалося, 13 січня 2011 року Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про доступ до інформації» № 

2939-VI та виклала в новій редакції Закон України «Про 

інформацію». Ці два документи наберуть чинність 9 травня 2011 

року. 

Названі Закони надаватимуть значно більші можливості 

для реалізації права на подання інформаційного запиту. 

Зокрема, ст. 5 нової редакції Закону «Про інформацію» 

проголошує, що «кожен має право на інформацію, що 

передбачає можливість вільного одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів». 

Водночас Закон "Про доступ до публічної інформації" 

закріплює право кожного подати запит на інформацію, 

указуючи, що право на доступ до публічної інформації 

гарантується, серед іншого, обов'язком розпорядників 

інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім 

випадків, передбачених законом (ст. 3 Закону). А під 

«публічною інформацією» в даному Законі розуміється 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в 

процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених названим 

законом (ст. 1). 

Відповідно до ст. 19 Закону № 2939-VI «запит на 

інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні». 

При цьому запитувачі, котрими можуть бути фізичні, юридичні 

особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім 

суб’єктів владних повноважень (ст. 12 Закону), мають право 

звернутися до розпорядника інформації із запитом на 
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інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх 

особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту (ст. 19 

Закону). 

Запит на інформацію може бути індивідуальним або 

колективним і може подаватися в усній, письмовій чи іншій 

формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на 

вибір запитувача. 

Згідно з ч. 5 ст. 19 Закону № 2939-VI запит на інформацію 

має містити: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або 

адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо 

такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи 

зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу 

це відомо; 

3) підпис і дату (якщо запит подається в письмовій формі).  

Письмовий запит подається в довільній формі, але Закон 

№ 2939-VI передбачає, що з метою спрощення процедури 

оформлення письмових запитів на інформацію особа може 

подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на 

інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та 

на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені 

форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури 

подання запиту на інформацію, її отримання тощо. 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені 

фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий 

запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів 

на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, 

контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його 

подала. 

Закон «Про доступ до публічної інформації» значно 

скоротив термін надання відповіді на запит у порівнянні із 

Законом «Про інформацію» в редакції від 06.01.2011 р. Так, 

відповідно до ст. 20 Закону № 2939-VI розпорядник інформації 

повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 

п'яти робочих днів з дня отримання запиту (а в разі якщо запит 
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на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту 

життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових 

продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 

природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або 

можуть статись і загрожують безпеці громадян, - не пізніше 48 

годин з дня отримання запиту). 

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу 

інформації або потребує пошуку інформації серед значної 

кількості даних, розпорядник інформації може продовжити 

строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням 

такого продовження. Про продовження строку розпорядник 

інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 

п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Крім того, відповідно до ч. 6 Закону № 2939-VI 

розпорядник інформації може прийняти рішення про відстрочку 

в задоволенні запиту на інформацію, що допускається лише у 

випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для 

ознайомлення в передбачені цим Законом строки через настання 

обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку 

доводиться до відома запитувача у письмовій формі та має 

містити: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, 

відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути 

задоволений у встановлений Законом «Про доступ до публічної 

інформації» строк; строк, у який буде задоволено запит; 

роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення; підпис. 

Інформація на запит, відповідно до ст. 21 Закону № 2939-

VI, надається безкоштовно, крім випадків, коли для задоволення 

запиту на інформацію необхідно виготовити копії документів 

обсягом більш як 10 сторінок (у такому разі запитувач 

зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та 

друк). Розмір таких фактичних витрат на копіювання та друк 

визначається відповідним розпорядником в межах граничних 

норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Але якщо 

розпорядник інформації не встановив розміру плати за 
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копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Плата 

за копіювання та друк також не стягується при наданні особі 

інформації про неї та інформації, що становить суспільний 

інтерес. 

Розпорядник інформації може відмовити в задоволенні 

запиту лише в таких випадках: 

1) він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його 

компетенції, передбаченої законодавством, володіти 

інформацією, щодо якої зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії 

інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила 

передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням 

або друком; 

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, 

передбачених у ч. 5 ст. 19 Закону № 2939-VI. 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається 

тільки в письмовий формі та має містити: прізвище, ім'я, по 

батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 

розпорядником інформації; дату відмови; мотивовану підставу 

відмови; порядок оскарження відмови; підпис. 

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація 

може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, 

або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 

відмовою в наданні інформації відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону 

«Про доступ до публічної інформації». 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 

інформацією, але якому за статусом або характером діяльності 

відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний 

направити цей запит належному розпоряднику з одночасним 

повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку 

розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання 

запиту належним розпорядником. 

Стаття 23 Закону № 2939-VI надає запитувачам право 

оскаржити до керівника розпорядника, вищого органу або суду 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, а саме: 
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1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 

3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 

4) надання недостовірної або неповної інформації; 

5) несвоєчасне надання інформації; 

6) невиконання розпорядниками обов'язку 

оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 названого 

Закону; 

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 

При цьому оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до 

Кодексу адміністративного судочинства України (див. про це 

далі). 

РОЗДІЛ 3. ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ. 

Звернення до правоохоронних органів є доцільним, якщо 

потрібно: 

- ініціювати прийняття актів прокурорського реагування; 

- припинити корупційне чи інше правопорушення та 

притягти винних 

осіб до юридичної відповідальності. 

У першому випадку слід мати на увазі, що 

правопорушеннями можуть виступати як злочини, так і інші 

діяння, що тягнуть адміністративну, дисциплінарну та цивільно-

правову відповідальність. 

3.1 Предмет прокурорського нагляду. 

Прокуратура здійснює нагляд за додержанням і 

застосуванням законів (так званий «загальний нагляд») згідно із 

п. 9 Перехідних положень Конституції України 1996 року та 

відповідними положеннями Закону України «Про 

прокуратуру» № 1789-XII від 5 листопада 1991 року. Так, 

відповідно до ст. 19 цього Закону, предметом прокурорського 

нагляду за додержанням і застосуванням законів є: 
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1) відповідність актів, які видаються всіма органами, 

підприємствами, установами, організаціями та посадовими 

особами, вимогам Конституції України та чинним законам; 

2) додержання законів про недоторканність особи, 

соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи 

громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не 

передбачений інший порядок захисту цих прав; 

3) додержання законів, що стосуються економічних, 

міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, 

митниці та зовнішньоекономічної діяльності. 

Ці положення є настільки загальними, що при бажанні під 

них можна підвести практично будь-яке  питання, у тому числі ті, що 

виникли під  час оформлення права ОСББ на прибудинкову 

територію. До того ж, ст. 12 названого Закону вказує, що 

прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян 

та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до 

компетенції суду. 

3.2 Порядок звернення до прокуратури за захистом своїх 

прав. 

Скаржитися до прокуратури можна як після звернення до 

компетентних органів місцевого самоврядування чи органів 

державної влади та їх посадових осіб у порядку, визначеному 

Законом «Про звернення громадян» (при цьому можна 

скаржитися на порушення прав членів ОСББ, викладені в 

попередній скарзі, що подавалася до відповідних органів, а 

також на порушення законодавства про звернення громадян – 

відповідно до ст. 29 Закону «Про звернення громадян» і ст. 12 

Закону України «Про прокуратуру» нагляд за дотриманням 

законодавства про звернення громадян здійснює прокуратура), 

так і без такого попереднього звернення, оскільки подання заяви 

чи скарги до прокуратури є окремим, самостійним механізмом 

захисту прав людини, який можуть використовувати і члени 

ОСББ. 

Звертатися доцільно спочатку до прокуратур нижчих 

рівнів, а вже потім, у випадку необхідності оскаржувати 
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рішення прокурора до прокуратури вищого рівня, що ви можете 

робити відповідно до ст. 12 Закону «Про прокуратуру». Крім 

того, згідно із п. 3.11. Інструкції «Про організацію роботи з 

розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах 

прокуратури України», затвердженої наказом Генеральної 

прокуратури України № 9гн від 28.12.2005, звернення громадян 

та юридичних осіб, які надійшли до Генеральної прокуратури 

України вперше і за якими не приймалися рішення прокурорами 

обласного рівня (первинні звернення), передаються до 

управління розгляду звернень та прийому громадян для 

розгляду і надсилання до підпорядкованих прокуратур 

(відповідних відомств) для вирішення. 

Звернення до прокуратури може бути усним (записаним на 

особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, 

надісланим поштою або переданим громадянином до 

відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним 

особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог 

чинного законодавства. Але в більшості випадків доцільно 

звертатися до прокуратури із письмовою скаргою, щоб у вас 

залишився доказ її подання (інакше працівник прокуратури 

може вас ввічливо вислухати, поспівчувати, але нічого не 

занотувати і не зробити). Звісно, письмове звернення, подане 

особисто чи через довірену особу, слід зареєструвати в 

прокуратурі й залишити собі копію із штампом і вхідним 

номером. Якщо в прокуратурі ваше звернення відмовляються 

реєструвати (наприклад, без візи прокурора), то ви можете 

направити його поштою цінним листом з описом вкладення 

(таке звернення буде розглянуто обов'язково). 

Заяву до прокуратури слід подавати з дотриманням вимог, 

визначених у Законі України «Про звернення громадян». У зверненні 

має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання 

громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, 

пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Суть 

порушеного питання слід викладати лаконічно, але з указівкою 

всіх важливих обставин, фактів і доводів. Зокрема, у тексті заяви 

(скарги) потрібно чітко вказати, ким і яке положення закону 
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порушено та в чому саме полягає це порушення, а також 

висловити прохання провести перевірку даного факту, за 

результатами якої, якщо це необхідно, прийняти відповідні акти 

прокурорського реагування та притягти винних осіб до 

відповідальності. До заяви слід додати копії документів, які 

підтверджують ваші доводи. 

Звернення з незрозумілим текстом або в яких відсутні дані, 

достатні для їх розгляду чи прийняття обґрунтованого рішення 

(про орган, що прийняв оскаржуване рішення, про час його 

прийняття тощо), у п’ятиденний строк будуть повернуті 

заявникам із відповідними роз'ясненнями. Письмове звернення 

має бути підписано заявником (якщо колективне - заявниками) 

із зазначенням дати. 

3.3 Порядок розгляду звернень громадян прокуратурою. 

Звернення громадян, що не містять заяви про вчинення 

злочину, розглядаються в порядку і в терміни, визначені 

Законом України «Про звернення громадян» і Інструкцією «Про 

організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та 

особистого прийому в органах прокуратури України», 

затвердженою наказом Генеральної прокуратури України № 9гн 

від 28.12.2005. 

Звернення громадян, службових та інших осіб 

вирішуються протягом 30 днів від дня надходження до 

прокуратури, а ті, що не потребують додаткового вивчення і 

перевірки, - не пізніше 15 днів, якщо інший строк не 

встановлено законодавством. 

Під час розгляду звернень забезпечується нерозголошення 

відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та 

задовольняються прохання щодо нерозголошення анкетних 

даних і домашньої адреси. 

За підсумками вирішення звернень може бути прийнято 

одне з нижче описаних рішень. 

Задоволено – вжито заходів до повного або часткового 

поновлення прав і законних інтересів заявника. Не вважається 

задоволеним звернення, рішення по якому прийнято не за 
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вимогами громадянина, а за результатами виявлених недоліків 

або порушень закону. 

Частково задоволене звернення – звернення, в якому 

міститься дві чи більше вимог, і за результатами перевірки якого 

не всі з них визнані обґрунтованими. 

Повторно задоволене – звернення щодо оскарження 

відповіді певної прокуратури, за яким приймалося рішення про 

відмову в задоволенні раніше поданого звернення. При цьому 

первинне рішення скасовується. 

Відхилено – вимоги заявника, викладені у зверненні, 

визнані необґрунтованими. 

Роз'яснено – за зверненням, у якому не містилося прохань 

про задоволення будь-яких вимог або клопотань, надано 

роз'яснення з питань правового характеру. 

Звернення також може бути залишено без розгляду і 

вирішення у разі, якщо: 

- воно не містить даних про прізвище та місце проживання 

автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне 

звернення); 

- у зверненні не викладено суті порушеного питання або 

воно не містить даних, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого 

логічного завершення; 

- звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною; 

- воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у 

встановленому законом порядку доручення; 

- прийнято рішення про припинення розгляду. 

Рішення про залишення без розгляду звернення 

приймається начальником самостійного структурного підрозділу 

Генеральної прокуратури України, прокурором області або його 

заступником, міським, районним, міжрайонним та прирівняним 

до них прокурором за рапортом виконавця. 

Припинення провадження із заявником можливо у 

випадках, якщо: 

- у повторному зверненні від особи до одного й того ж 

органу прокуратури відсутні нові дані або факти, які 
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потребують додаткової перевірки, а всі викладені раніше доводи 

перевірені у повному обсязі та заявникові надано вичерпну 

відповідь керівником з повідомленням про припинення 

провадження і роз'ясненням порядку оскарження прийнятого 

рішення; 

- у зверненні є нецензурна лайка, вирази, що ображають 

честь і гідність інших осіб, а заявник раніше попереджався про 

те, що при надходженні подібних звернень провадження з ним 

може бути припинено. 

Провадження припиняється один раз на підставі 

мотивованого висновку виконавця, затвердженого прокурором 

району, міста, області та прирівняних до них, а в апараті 

Генеральної прокуратури – заступником Генерального 

прокурора України. 

Повідомлення про припинення провадження за скаргами 

заявнику надсилається один раз. Наступні звернення з питань, 

що раніше перевірялись, рапортом долучаються до наглядового 

провадження. 

Провадження поновлюється, якщо підстави, за якими воно 

припинялось, відпали. Нові дані про порушення закону, 

повідомлені заявником, перевіряються в порядку, встановленому 

вище названою Інструкцією. 

Після закінчення перевірки заявнику, на його прохання, 

надається можливість ознайомитися з документами і 

матеріалами, що безпосередньо зачіпають його права і свободи 

(із закритими провадженням кримінальними справами, 

матеріалами про відмову в порушенні кримінальної справи, 

наглядовими провадженнями за  скаргами тощо) у  тій мірі, у якій  це не 

суперечить вимогам дотримання державної або іншої, що 

охороняється законом, таємниці, законним інтересам інших осіб. 

Письмове рішення про надання заявникові можливості 

ознайомитися з документами приймають: у Генеральній 

прокуратурі – Генеральний прокурор України, його заступники, 

начальники самостійних структурних підрозділів; у 

прокуратурах областей – відповідний прокурор, його 

заступники, керівники структурних підрозділів; у міських, 
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районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах – 

прокурор, його заступники. 

Працівник прокуратури, що ознайомив заявника з 

документами, складає та долучає до наглядового провадження 

довідку про те, із якими матеріалами і коли він ознайомив 

заявника. При відмові в задоволенні клопотання про 

ознайомлення із матеріалами надається аргументоване 

роз'яснення. 

3.4 Акти прокурорського нагляду. 

За результатами розгляду звернення і перевірки 

дотримання вимог чинного законодавства компетентними 

органами влади чи місцевого самоврядування прокурор може 

винести акти прокурорського реагування, якими є протест, 

припис, подання та постанова прокурора. 

Протест заявляється прокурором або його заступником на 

акт органу, що суперечить закону, а також на незаконні рішення 

чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про 

скасування акта або приведення його у відповідність із законом, 

а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення 

порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію 

опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду 

відповідним органом або посадовою особою у десятиденний 

строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту 

в цей же строк повідомляється прокурору. У разі відхилення 

протесту або ухилення від його розгляду прокурор може 

звернутися із заявою до суду про визнання акта незаконним. 

Заяву до суду може бути подано протягом п’ятнадцяти днів з 

моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або 

закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. 

Подача такої заяви зупиняє дію правового акта. 

Письмовий припис про усунення порушень закону 

вноситься прокурором, його заступником органу чи посадовій 

особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку 

підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні 

усунути порушення. Письмовий припис вноситься у випадках, 
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коли порушення закону має очевидний характер і може завдати 

істотної шкоди інтересам держави, підприємства, установи, 

організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. 

Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється 

прокурору, а орган чи посадова особа можуть оскаржити припис 

вищестоящому прокурору, який зобов’язаний розглянути скаргу 

протягом десяти днів, або до суду. 

Подання з вимогами усунення порушень закону, причин 

цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, 

його заступником у відповідний орган або посадовій особі, яка 

наділена повноваженням усунути порушення закону, і підлягає 

невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути 

вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, 

причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено 

прокурору. Колегіальний орган, якому внесено подання, 

повідомляє про день засідання прокурору, який має право 

особисто взяти участь у його розгляді. 

РОЗДІЛ 4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН ЧИ 

ІНШЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ. 

Під час оформлення прав на земельну ділянку 

прибудинкової території можуть виникнути різноманітні 

конфліктні ситуації , поєднані із вчиненням правопорушень - 

злочинів, адміністративних чи дисциплінарних проступків, як 

наприклад, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво (ст. 197-1 Кримінального кодексу України, ст. 53-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення), 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 

Кримінального кодексу України), перевищення влади або 

службових повноважень (ст. 365 Кримінального кодексу 

України), одержання чи вимагання хабара (ст. 368 

Кримінального кодексу України), перекручення або 

приховування даних державного земельного кадастру (ст. 53-2 

Кодексу України про адміністративні правопорушення), 

порушення права на інформацію (ст. 212-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення) тощо. У такому разі виникає 
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потреба повідомити правоохоронні органи (як правило, міліцію 

чи прокуратуру) про ці правопорушення для притягнення 

винних осіб до відповідальності. 

Повідомлення про адміністративне чи дисциплінарне 

правопорушення оформляється в загальному порядку, 

визначеному законодавством про звернення громадян. Ви 

можете викласти  інформацію про скоєне правопорушення та 

вимогу щодо притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності в окремій усній чи письмовій заяві, або 

долучити відповідну інформацію та вимогу до іншої скарги 

прокурору, про яку йшлося в розділі 6.3 цього посібника. 

4.1. Порядок подання та реєстрації заяв і повідомлень 

про злочин. 

Що стосується заяв і повідомлень про злочин, то тут є 

певна специфіка, визначена особливостями кримінального 

процесу, а тому таку заяву чи повідомлення слід оформляти 

окремим документом. Головною відмінністю цього документа 

(вашої письмової заяви про злочин чи протоколу усної заяви), 

що відрізняє його від заяви, поданої на підставі законодавства 

про звернення громадян, є відмітка про попередження заявника 

про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину. 

Порядок прийняття, реєстрації та розгляду повідомлень чи 

заяв про злочин у прокуратурі визначається Інструкцією про 

порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах 

прокуратури України заяв і повідомлень про злочини 

(затверджена Наказом Генеральної прокуратури № 66/13-ок від 

24.06.2004); у міліції – Інструкцією про порядок приймання, 

реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені 

або готуються (затверджена Наказом МВС України № 400 від 

14.04.2004). Отже, наведемо найважливіші положення цих 

Інструкцій. 

Відповідно до Наказу МВС України № 400 від 14.04.2004: 

«2.4 Заяви або повідомлення представників органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування, 

громадськості чи окремих громадян про злочини можуть бути 

усними або письмовими. 

Усні заяви заносяться до протоколу усної заяви 

(повідомлення) про злочин (додаток 2 до цієї Інструкції), який 

підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. 

При цьому заявник попереджається про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину, про що відмічається у протоколі. 

Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої 

вона подається. До порушення кримінальної справи слід 

пересвідчитися в особі заявника, попередити його про 

кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину і відібрати від нього 

відповідний підпис. 

Повідомлення підприємств, установ, організацій і 

посадових осіб повинні бути викладені в письмовій формі. 

3.1. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або 

готуються, реєструються цілодобово в чергових частинах 

органів внутрішніх справ оперативними черговими відразу після 

їх надходження, що відображається в журналі реєстрації заяв і 

повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі – 

ЖРЗПЗ). 

Письмові заяви про злочини, подані в органи внутрішніх 

справ безпосередньо заявником, реєструються тільки в черговій 

частині. 

Зареєстровані заяви про злочини доповідаються 

начальнику органу внутрішніх справ або особі, що виконує його 

обов'язки, які організовують їх розгляд згідно з вимогами КПК 

(Кримінально-процесуального кодексу) України. 

3.2. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або 

готуються, що надійшли до режимно-секретного підрозділу 

органу внутрішніх справ поштою, телеграфом, факсимільним 

зв'язком або іншим видом зв'язку, реєструються за 

встановленими правилами діловодства, про них негайно 

доповідається начальникові органу внутрішніх справ або особі, 
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яка виконує його обов'язки. Начальник або особа, яка виконує 

його обов'язки, дає письмові вказівки щодо термінової 

реєстрації заяви чи повідомлення в черговій частині і приймає 

рішення про порядок її перевірки згідно з вимогами КПК 

України. Передавати ці заяви та повідомлення для розгляду без 

реєстрації у черговій частині категорично забороняється. 

Анонімні листи, що містять відомості про злочин, що 

вчинений або готується, реєструються лише в режимно-

секретних підрозділах і передаються до відповідних служб для 

використання при розкритті злочинів або запобіганні їм. 

3.5. При надходженні до органу внутрішніх справ заяви чи 

повідомлення про раніше відомий злочин, який зареєстровано в 

ЖРЗПЗ і за ним проведена (проводиться) перевірка згідно з КПК 

України, вони розглядаються відповідно до Закону України 

«Про звернення громадян». 

3.7. Коли розгляд заяв і повідомлень про злочин, що 

вчинений або готується, не входить до відання органів 

внутрішніх справ або є свідчення про вчинення злочину на 

території обслуговування іншого органу внутрішніх справ, заява 

чи повідомлення після реєстрації протягом трьох діб 

пересилається за належністю, про що робиться відповідний 

запис у ЖРЗПЗ. Разом із цим обов'язково вживаються необхідні 

заходи щодо запобігання або припинення злочину, а також 

збереження слідів злочину. 

Заявник інформується про передання його заяви про 

злочин за належністю протягом доби з часу прийняття рішення. 

3.8. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або 

готуються, що надійшли з інших органів внутрішніх справ, 

реєструються і беруться на облік згідно з вимогами цієї 

Інструкції. При цьому строк їх вирішення відраховують з часу 

останньої реєстрації в органі внутрішніх справ. 

Орган внутрішніх справ, який отримав такі заяви і 

повідомлення, зобов'язаний поінформувати ініціатора, 

повідомивши йому реєстраційний номер ЖРЗПЗ. 

3.9. Якщо заява і повідомлення про злочин, що 

вчинений або готується, надійшли до органу внутрішніх справ 
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при особистому зверненні заявника, то водночас з його 

реєстрацією в ЖРЗПЗ у черговій частині органу внутрішніх 

справ оперативний черговий або спеціально уповноважений 

працівник оформляє талон-повідомлення і видає його заявнику. 

Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику 

також при його особистому зверненні за межами дислокації 

органу внутрішніх справ. 

3.11. Заявник розписується за отримання талона-

повідомлення на талоні-корінці, проставляє дату і час його 

отримання. Талон-корінець залишається в черговій частині 

органу внутрішніх справ. 

3.17. Приховуваними від обліку вважаються заяви і 

повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, якщо 

відомості про них на час виявлення не занесені до ЖРЗПЗ…, а 

самі заяви та повідомлення не отримали відповідного 

реєстраційного номера і заявнику не вручено талона-

повідомлення» 

Відповідно до Наказу Генеральної прокуратури № 66/13-ок 

від 24.06.2004: 

«1.3. Заявою чи повідомленням про злочини слід вважати 

усні чи письмові звернення громадян, заяви і повідомлення 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості, матеріали службових 

перевірок, які містять відомості про вчинені чи підготовлювані 

злочини або про ознаки злочинного діяння за умови, коли: 

- усна заява після роз'яснення заявнику про 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину, яка занесена до протоколу, підтверджена 

підписом у протоколі, до якого вона занесена; 

- письмова заява підписана фізичною особою, від імені 

якої зроблено цю заяву; 

- письмові заяви і повідомлення підприємств, установ, 

організацій, громадськості, інших юридичних осіб підписані 

посадовими особами, що їх представляють… 

2.1. Заяви і повідомлення про злочини незалежно від 

місця і часу їх вчинення, а також повноти повідомлених даних і 
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форми подання обов'язково приймаються у прокуратурах усіх 

рівнів, у тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню. 

2.2. У разі звернення громадян на особистому прийомі 

з усною заявою про злочин про це складається протокол, який 

підписують заявник та прокурорський працівник, що прийняв 

заяву. 

Працівник, який прийняв усну заяву, встановлює особу 

заявника і попереджає його про кримінальну відповідальність 

за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, 

що зазначається в протоколі та засвідчується підписом заявника. 

2.3. У разі звернення особи з інформацією про злочин до 

прокурора чи слідчого, які перебувають за межами службових 

приміщень, складання протоколу про прийняття заяви є 

обов'язковим. Якщо при цьому неможливо невідкладно скласти 

протокол (необхідність проведення невідкладних слідчих дій), 

прийнята усно інформація заноситься до протоколу відразу 

після виконання невідкладних слідчих дій. 

2.4. Заяви і повідомлення про злочини, що надходять 

поштою разом з іншою вхідною кореспонденцією, приймаються 

секретаріатом прокуратури у загальному порядку, а подані на 

особистому прийомі громадянами (посадовими особами 

підприємств, установ, організацій) - прокурорсько-слідчими 

працівниками прокуратури. 

2.5. Якщо про злочин повідомлено телефоном, 

прокурорський працівник пропонує заявнику прибути до 

прокуратури для подання заяви чи надіслати її поштою. 

У разі відмови заявника від з'явлення до прокуратури чи 

від надіслання письмової заяви поштою прокурорський 

працівник доповідає про це рапортом керівнику прокуратури 

або самостійного підрозділу. Спосіб перевірки такої заяви 

визначає керівник прокуратури або самостійного підрозділу, 

враховуючи характер отриманих даних. Одночасно вживаються 

всі можливі заходи щодо запобігання злочинові чи припинення 

його, а також до збереження слідів злочину. 

2.7. Анонімні повідомлення телефоном, які містять 

конкретні факти про вчинення злочинів або підготовку до них, 
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невідкладно передаються до відповідних правоохоронних органів 

для перевірки у ході оперативно-розшукової діяльності. 

2.10. Усна заява про незареєстрований раніше злочин, 

зроблена під час проведення слідчої дії, заноситься до 

протоколу слідчої дії та оформляється відповідно до 

Кримінально-процесуального кодексу України. 

2.11. Керівники прокуратури залежно від характеру 

інформації, яка міститься у заявах і повідомленнях про злочини, 

визначають у формі резолюції порядок проведення перевірки в 

порядку ст. 97 КПК України або передачу їх до інших органів за 

підслідністю. 

Після прийняття керівником прокуратури такого рішення 

заява чи повідомлення про злочин передається в секретаріат для 

реєстрації у книзі обліку. 

3.1. Заяви і повідомлення про злочини реєструються 

відповідальним працівником у книзі обліку заяв і повідомлень 

про злочини, що є документом суворої звітності. 

У ній реєструються заяви та повідомлення громадян, 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб, 

представників влади, громадськості, передбачені п. 1.3 даної 

Інструкції, які подані в установленому законом порядку. 

3.2. Реєстрація заяв і повідомлень про злочини 

провадиться негайно після прийняття керівником прокуратури 

рішення про порядок перевірки. 

3.7. Анонімні заяви та повідомлення про злочини, які 

надійшли поштою, факсимільним або іншим видом зв'язку, 

після проставлення на них штампа з датою надходження 

передаються у підрозділ, працівники якого розглядають 

звернення для вирішення питання про їх спрямування до 

відповідних правоохоронних органів для використання в 

оперативно-розшуковій діяльності. 

3.8. Якщо за наслідками розгляду звернень громадян та 

юридичних осіб приймається рішення в порядку ст. 97 КПК 

України, їх слід реєструвати у книзі обліку заяв і повідомлень 

про злочини, одночасно виключивши з обліку звернень». 
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4.2. Розгляд повідомлення або заяви про злочин. 

Компетентна службова особа правоохоронного органу 

розглядає заяви й повідомлення про злочини в строки, визначені 

ст. 97 КПК України – три доби з моменту реєстрації, а якщо 

необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до 

порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, 

слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів 

шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових 

осіб або витребування необхідних документів. 

Заяви і повідомлення про злочини до порушення 

кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом 

проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

За заявами і повідомленнями про злочини приймаються 

такі рішення: 

- про порушення кримінальної справи в порядку, 

встановленому ст. 98 КПК України; 

- про відмову в порушенні кримінальної справи (ст. 99 

КПК України); 

- про передачу повідомлення за належністю (одночасно 

вживаються всі можливі заходи, щоб запобігти злочинові або 

припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать 

про реальну загрозу життю та здоров'ю особи, яка повідомила 

про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення 

безпеки заявника). 

Про прийняте процесуальне рішення особою, що 

проводила перевірку за заявою чи повідомленням про злочин, 

письмово повідомляється заявник, якому роз'яснюється його 

право оскаржити прийняте рішення, а також порядок 

оскарження. 

Постанову слідчого і органу дізнання про відмову в 

порушенні кримінальної справи, відповідно до ст. 99-1 

Кримінально-процесуального кодексу України, може бути 

оскаржено відповідному прокуророві, а якщо таку постанову 

винесено прокурором – вищестоящому прокуророві. Скарга 

подається особою, інтересів якої вона стосується, або її 
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представником протягом семи днів з дня одержання копії 

постанови. Крім того, постанову прокурора, слідчого і органу 

дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи може 

бути оскаржено особою, інтересів якої вона стосується, або її 

представником до суду в порядку, передбаченому статтею 236-1 

Кримінально-процесуального кодексу України. Порядок 

судового розгляду такої скарги визначений статтею 236-1 цього 

Кодексу. 

4.3. Що робити, якщо чиновник вимагає хабар. 

Як зрозуміти, що чиновник вимагає хабар? 

Іноді він може прямо про це сказати, назвавши суму 

грошових коштів тощо. Інколи посадовець може непрямо 

натякати на це, наприклад, промовляючи фрази з подвійним 

сенсом («Є інші способи вирішення цього питання», «Треба ж 

дати» тощо), показуючи щось мімікою чи жестами, показуючи 

цифру на папері, телефоні, калькуляторі, комп'ютері тощо. 

Як слід поводитися в такій ситуації? 

По-перше, пам'ятайте про те, що давання хабара, як і його 

одержання, є злочином (ст.ст. 367, 368 Кримінального кодексу 

України), тому даючи хабар і не повідомляючи про це 

правоохоронні органи, ви ризикуєте потрапити на лаву 

підсудних (згідно із приміткою до ст. 368 КК України особа, яка 

дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, 

якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після 

давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до 

порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному 

законом правом на порушення кримінальної справи). 

По-друге, слід поводитися вкрай обережно, ввічливо, не 

допускаючи необачних висловлювань, які могли б здирником 

трактуватися або як готовність, або як категорична відмова дати 

хабар; необхідно уважно вислухати і точно запам'ятати поставлені 

вам умови (розміри сум, найменування товарів і характер 

послуг, терміни і способи передачі хабара, форма комерційного 

підкупу, послідовність вирішення питань тощо), а також 

поцікавитися у співрозмовника гарантіями вирішення питання в 
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разі дачі хабара або вчинення підкупу; якщо це можливо, 

доцільно зробити хоча б аудіозапис вашої розмови; треба 

постаратися перенести питання про час і місце передачі хабара 

до наступної бесіди або, якщо це неможливо, запропонувати 

добре знайоме вам місце для наступної зустрічі; не беріть 

ініціативу в розмові на себе, більше «працюйте на прийом», 

дозволяйте потенційному хабарнику «виговоритися», 

повідомити вам якомога більше інформації. 

По-третє, доцільно звернутися до правоохоронних органів 

із заявою про злочин і допомогти їм зібрати доказову базу. 

РОЗДІЛ 5. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ. 

Право на справедливий суд є фундаментальним правом 

людини, гарантованим Конституцією України та багатьма 

міжнародними актами. На жаль, в Україні досі існують серйозні 

проблеми із реалізацією цього права (як на стадії судового 

розгляду справи, так і на стадії виконання судового рішення). 

Але навіть не дивлячись на це, саме звернення до суду 

потенційно є найбільш ефективним засобом захисту ваших прав. 

Радимо також користуватися послугами досвідченого юриста – 

це підвищить ваші шанси на перемогу в суді. 

Існує імовірність, що в процесі оформлення права на 

земельну ділянку прибудинкової території ви будете змушені 

звернутися до суду в порядку адміністративного, цивільного чи 

господарського судочинства (існують також конституційне й 

кримінальне судочинство). 

5.1. У яких випадках і в який адміністративний суд слід 

звертатися. 

Право особи на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб гарантовано 

Конституцією України (ст. 55). 

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних 

повноважень щодо оскарження їх рішень (нормативно-правових 

актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності 
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входять до компетенції адміністративних судів і розглядаються 

ними за правилами Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі – КАС України). 

Хоча спектр можливих спірних ситуацій, які можуть 

розглядатися в порядку адміністративного судочинства, може 

бути дуже широким, наведемо кілька прикладів спорів, 

підсудних адміністративним судам: 

- справи щодо бездіяльності посадових чи службових осіб 

місцевої ради у випадку прямої відмови прийняти документи, 

необхідні для оформлення права власності на земельну ділянку 

чи укладення договору оренди земельної ділянки; 

- справи щодо бездіяльності компетентного органу 

виконавчої влади або органу  місцевого самоврядування,  якщо 

відповідний орган у  межах його повноважень не розглянув 

протягом місяця клопотання і не надав дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або 

мотивованої відмови у його наданні на підставі ч. 3 ст. 123 

Земельного кодексу України; 

- справи щодо незаконності рішення компетентного органу 

про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

- справи щодо зобов'язання суб'єкта владних повноважень 

вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі 

інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи (ця 

категорія адміністративних справ розглядається за правилами 

скороченого провадження відповідно до ст. 183-2 КАС 

України); 

- справи щодо незаконності відмови компетентного органу 

чи служби (органу земельних ресурсів, природоохоронного 

органу, санітарно - епідеміологічної служби, органи 

містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини) 

погодити проект відведення земельної ділянки; 

- справи щодо незаконності рішення місцевої ради про 

відмову відвести земельну ділянку прибудинкової території 

тощо. 

КАС України чітко визначає правила підсудності, тому 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1277108879577076
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1277108879577076
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адміністративний позов необхідно подавати саме до того суду, 

який уповноважений це робити (див. ст. 18 КАС України): 

- якщо ви подаєте позов проти органу чи посадової особи 

місцевого самоврядування, посадової чи службової особи органу 

місцевого самоврядування, звертатися слід до місцевого 

(районного чи міського) загального суду, який розглядатиме 

справу як адміністративний суд; 

- якщо ви подаєте позов проти органу державної влади, 

іншого державного органу, органу влади Автономної 

Республіки Крим, обласної ради, Київської або 

Севастопольської міської ради, їх посадової чи службової особи, 

звертатися слід до відповідного окружного адміністративного 

суду; 

- якщо ви оскаржуєте дії або бездіяльність посадових чи 

службових осіб місцевих органів виконавчої влади, то звертатися 

можна до місцевого загального суду як адміністративного суду 

або до окружного адміністративного суду за вибором позивача. 

За загальним правилом адміністративна справа 

вирішується судом (місцевим загальним судом або окружним 

адміністративним судом) за місцезнаходженням відповідача, але 

якщо справа стосується оскарження правових актів 

індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) 

стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх 

об'єднань), то ця справа за вибором позивача вирішується 

судами за зареєстрованим у встановленому законом порядку 

місцем проживання (перебування, знаходження) позивача або 

адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. 

5.2. У яких випадках слід звертатися до господарського 

суду. 

В окремих випадках у процесі підготовки документів щодо 

оформлення земельної ділянки чи під час користування нею 

можуть виникнути правові суперечки, підсудні господарським 

судам, наприклад, спори між представниками ОСББ і: 

- розробником проекту відведення земельної ділянки щодо 
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наданих послуг; 

- попереднім балансоутримувачем (наприклад, ЖЕПом) 

щодо передачі прибудинкової території на баланс; 

- організацією, що надає ОСББ послуги щодо утримання 

прибудинкової території (прибирання, озеленення тощо); 

- суб'єктом господарської діяльності, якому надано в 

оренду частину прибудинкової території тощо. 

Господарським судам, відповідно до ст. 12 Господарського 

процесуального кодексу  (далі – ГПК), підвідомчі справи у 

спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і 

виконанні господарських договорів, а також справи у спорах, що 

виникають із земельних відносин, у яких беруть участь суб'єкти 

господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до 

компетенції адміністративних судів. 

Територіальну підсудність справ господарському суду 

визначають ст.ст. 15 і 16 ГПК. Згідно із цими нормами: 

- справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та 

розірванні господарських договорів, справи у спорах про 

визнання договорів недійсними розглядаються господарським 

судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором 

здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати 

майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо; 

- справи у спорах, що виникають при виконанні 

господарських договорів та з інших підстав, а також справи про 

визнання недійсними актів розглядаються господарським судом 

за місцезнаходженням відповідача; 

- справи у спорах за участю кількох відповідачів 

розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 

одного з відповідачів за вибором позивача; 

- якщо юридичну особу представляє уповноважений нею 

відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору 

визначається залежно від місцезнаходження відособленого 

підрозділу; 

- справи у спорах, що виникають із земельних відносин, у 

яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, 

розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 
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об'єктів земельних відносин або основної їх частини, за 

винятком справ, у яких відповідачем є вищий чи центральний 

орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова 

палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські ради або обласні, Київська і 

Севастопольська  міські  державні  адміністрації,  а  також  справи,  

матеріали  яких містять державну таємницю (останні 

розглядаються господарським судом міста Києва). 

5.3. Коли і до якого суду слід звертатися в порядку 

цивільного судочинства. 

Компетенцію судів щодо розгляду цивільних справ 

визначає ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України 

(далі – ЦПК). Зокрема, у порядку цивільного судочинства 

розглядаються справи щодо: 

- захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 

земельних, трудових відносин тощо; 

- інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких 

справ проводиться за правилами іншого судочинства. 

Для прикладу, в межах цивільного процесу повинні 

розглядатися справи щодо: 

- заподіяння матеріальної шкоди ОСББ із боку іншої особи 

внаслідок певної незаконної поведінки (крім випадків завдання 

такої шкоди внаслідок недотримання умов господарського 

договору тощо, коли ці справи підсудні господарським судам) – 

скажімо, завдання матеріальної шкоди фізичною особою, яка 

розпочала незаконне будівництво гаражу чи прибудови на 

прибудинковій території; 

- спорів, що виникають із земельних відносин і в яких не 

беруть участь суб'єкти господарської діяльності; 

- спорів із забудовником на земельній ділянці, що має бути 

прибудинковою територією; 

- трудових спорів ОСББ із найманими працівниками, які 

обслуговують територію тощо. 
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Згідно із положеннями ст. 107 ЦПК усі справи, що 

підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, 

розглядаються районними, районними у містах, міськими та 

міськрайонними судами. У ст. 110 ЦПК, що встановлює правила 

підсудності, зазначено: 

- позови до фізичної особи пред'являються в суд за 

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її 

проживання або за зареєстрованим у встановленому законом 

порядку місцем її перебування; 

- позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім 

місцезнаходженням; 

- позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися 

також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування 

споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання 

договору; 

- позови про відшкодування шкоди, завданої майну 

фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за 

місцем завдання шкоди; 

- позови, що виникають із діяльності філії або 

представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також 

за їх місцезнаходженням; 

- позови, що виникають із договорів, у яких зазначено 

місце виконання або виконувати які через їх особливість можна 

тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем 

виконання цих договорів; 

- позивач має право на вибір між кількома судами, яким 

згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної 

підсудності (зокрема, виключну підсудність мають справи за 

позовами, що виникають з приводу нерухомого майна, 

пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його 

частини). 
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5.4. Строки звернення до суду (строки позовної 

давності) в адміністративному, господарському та 

цивільному судочинствах. 

 Адміністративне судочинство 

Якщо ви вже мали досвід звернення до адміністративного 

суду, пам’ятайте про те, що раніше звернутися до 

адміністративного суду за захистом порушеного права на 

інформацію можна було протягом одного року, але зараз 

загальний строк звернення до адміністративного суду 

скорочено до шести місяців (якщо цей термін пропущено з 

поважної причини, то до позовної заяви слід додати заяву про 

поновлення строку звернення до суду, інакше позов буде 

залишений без розгляду). Указаний термін обчислюється з дня, 

коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення 

своїх прав, свобод чи інтересів (див. статті 99, 100 КАС 

України). 

Господарське і цивільне судочинство 

У господарському і цивільному процесі строки звернення 

до суду (строки позовної давності) визначаються Цивільним 

кодексом України (ст.ст. 256-268). Так, відповідно до ст. 257 

цього Кодексу загальна позовна давність встановлюється 

тривалістю у три роки. Згідно із положеннями ст. 258 Кодексу 

для окремих видів вимог законом може встановлюватися 

спеціальна позовна давність – скорочена або більш тривала 

порівняно із загальною позовною давністю. Наприклад, позовна 

давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про 

стягнення неустойки (штрафу, пені). 

За загальним правилом, перебіг позовної давності 

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися 

про порушення свого права або про особу, яка його порушила. 

За зобов'язаннями із визначеним строком виконання перебіг 

позовної давності починається зі спливом строку виконання. За 

зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або 

визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності 

починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити 

вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається 



312 | С т о р і н к а  

пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної 

давності починається зі спливом цього строку (див. ст. 261). 

У разі, якщо строк позовної давності сплинув, заява про 

захист цивільного права або інтересу все одно має бути 

прийнята судом до розгляду (позовна давність  застосовується судом  

лише за  заявою сторони  у спорі, зробленою до винесення ним 

рішення, що є підставою для відмови у позові). Якщо суд визнає 

поважними причини пропущення позовної давності, порушене 

право підлягає захисту. У той же час, особа, яка виконала 

зобов'язання після спливу позовної давності, не має права 

вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент 

виконання не знала про сплив позовної давності (див. ст. 267). 

5.5. Подання адміністративного, господарського та 

цивільного позовів і розміри судового збору. 
Подання адміністративного позову 

Адміністративний позов подається до адміністративного 

суду першої інстанції у формі письмової позовної заяви 

особисто позивачем або його представником. Позовна заява 

може бути подана безпосередньо до суду або надіслана до нього 

поштою (бажано цінним листом). 

Закон визначає обов’язкові елементи та реквізити позовної 

заяви. Зокрема, відповідно до ст. 106 КАС України в позовній 

заяві зазначаються: 

1) найменування адміністративного суду, до якого 

подається позовна заява; 

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також 

номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби 

посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер 

засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; 

4) зміст позовних вимог згідно з частиною третьою 

статті 105 КАС України і виклад обставин, якими позивач 

обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох 

відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з 

відповідачів. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 105 КАС України адміністративний 

позов може містити вимоги про: 

- скасування або визнання нечинним рішення відповідача - 

суб'єкта владних повноважень - повністю чи окремих його 

положень; 

- зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень 

прийняти рішення або вчинити певні дії; 

- зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень 

утриматися від вчинення певних дій; 

- стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень 

коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним 

рішенням, дією або бездіяльністю; 

- виконання зупиненої чи невчиненої дії; 

- встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб'єкта владних повноважень; 

- примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності; 

5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від 

сплати судового збору; про звільнення від оплати правової 

допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо 

відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової 

допомоги; про призначення судової експертизи; про 

витребування доказів; про виклик свідків; заява про поновлення 

строку звернення до адміністративного суду тощо; 

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. 

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні 

вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які 

можуть бути використані судом. Крім того, до позовної заяви 

додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до 

неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім 

випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних 

повноважень. До позовної заяви додається також документ про 

сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить 

сплачувати. 

Позовна заява підписується позивачем або його 



314 | С т о р і н к а  

представником із зазначенням дати її підписання. Якщо позовна 

заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я 

представника, його поштова адреса, а також номер засобу 

зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з 

позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що 

підтверджує повноваження представника. 

Подання господарського позову 

Позовна заява подається до господарського суду в 

письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою 

позивача або його представником, прокурором чи його 

заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької 

діяльності або його представником. 

Відповідно до ст. 54 ГПК (Господарського процесуального 

кодексу) позовна заява повинна містити: 

- найменування господарського суду, до якого подається 

заява; 

- найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, 

ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, 

їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце 

проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта 

господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) 

або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для 

фізичних осіб - платників податків); 

- документи, що підтверджують за громадянином статус 

суб'єкта підприємницької діяльності; 

- зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій 

оцінці (у випадку неправильного зазначення ціни позову вона 

потім визначається суддею); суми договору (у спорах, що 

виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських 

договорів); 

- зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох 

відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 

- виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; 

зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований 

розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, 

на підставі якого подається позов; 
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- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання 

спору, якщо такі проводилися; 

- відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до 

розділу V-1 ГПК; 

- перелік документів та інших доказів, що додаються до 

заяви. 

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, 

якщо вони необхідні для правильного вирішення спору. 

Стаття 55 ГПК встановлює правила визначення ціни 

позову: 

1) у позовах про стягнення грошей – це сума, що 

стягується, або сума, що оспорюється за виконавчим чи іншим 

документом, за яким стягнення провадиться у безспірному 

(безакцептному) порядку; 

2) у позовах про витребування майна – це вартість 

майна, що витребується; 

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних 

вимог, – це загальна сума всіх вимог; 

4) у позовах про стягнення іноземної валюти ціна 

визначається в іноземній валюті та у гривнях відповідно до 

офіційного курсу, встановленого Національним банком України 

на день подання позову. 

Крім того, у ціну позову включаються також вказані в 

позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не 

вказані, - їх суми, визначені суддею. 

Позивач зобов'язаний при поданні позову надіслати 

сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, 

якщо цих документів у сторін немає. Такий самий обов'язок 

покладається на позивача у разі залучення господарським судом 

до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським 

судом неналежного відповідача (ст. 56 ГПК). 

Згідно із положеннями ст. 57 ГПК до позовної заяви 

додаються документи, які підтверджують: 

- вжиття заходів досудового врегулювання господарського 

спору у випадках, передбачених статтею 5 КАС України з 

кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, 
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зміні чи розірванні договорів, - відповідно договір, проект 

договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи 

розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і 

розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, 

якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають 

при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, 

докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, 

якщо відповідь одержано); 

- відправлення відповідачеві копії позовної заяви і 

доданих до неї документів; 

- сплату державного мита у встановлених порядку і 

розмірі, а також сплату витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення судового  процесу  до позовної заяви слід подавати 

оригінал квитанцій про сплату зазначених сум, а копії квитанцій 

залишити в себе); 

- обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. 

Крім того, до заяви про визнання акта недійсним додається 

також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. 

До позовної заяви, підписаної представником позивача, 

додається довіреність чи інший документ, що підтверджує 

повноваження представника позивача. 

В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, 

зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими 

доказами (ст. 58 ГПК). У той же час, не допускається об'єднання 

в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в 

порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено 

законом. 

Відповідач має право після одержання ухвали про 

порушення справи підготувати відзив на позовну заяву і всі 

документи, що підтверджують заперечення проти позову, або 

подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з 

первісним позовом. 

Подання цивільного позову 

Згідно із ст. 118 ЦПК (Цивільного процесуального 

кодексу) позов пред'являється шляхом подання позовної заяви 

до суду першої інстанції. Позивач має право об'єднати в одній 
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позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою. 

Вимоги щодо форми та змісту позовної заяви в цивільному 

процесі визначаються в ст.119 ЦПК. Зокрема, указана норма 

передбачає, що позовна заява подається в письмовій формі й 

повинна містити: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я 

представника позивача, якщо позовна заява подається 

представником, їх місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, 

якщо такі відомі; 

3) зміст позовних вимог; 

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої 

вимоги; 

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну 

обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

Позовна заява підписується позивачем або його 

представником із зазначенням дати її подання. До позовної 

заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового 

збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення 

розгляду справи. Крім того, позивач повинен додати до позовної 

заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, 

відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (вимога щодо 

подання копій документів не поширюється на позови, що 

виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування  

шкоди,  завданої  внаслідок злочину  чи  каліцтвом,  іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури або суду). 

Якщо позовна заява подається представником позивача, до 

позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що 

підтверджує його повноваження. 

Слід також пам'ятати, що відповідач має право пред'явити 

зустрічний позов до початку розгляду справи по суті. Треті 
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особи також можуть подати позов із заявленими самостійними 

вимогами щодо предмета спору у справі, у якій відкрито 

провадження. 

Розміри судового збору (державного мита) та плати за 

інформаційно-технічне забезпечення 

Державне мито (після прийняття спеціального закону – 

судовий збір) сплачується при зверненні до суду і в 

адміністративному, і в господарському, і в цивільному процесі. 

Відповідно до ч. 3 Перехідних положень Кодексу 

адміністративного судочинства України до набрання чинності 

законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, 

при зверненні до адміністративного суду останній сплачується 

у порядку, встановленому законодавством для державного мита, 

крім судового збору щодо майнових вимог про стягнення 

грошових коштів, розмір якого становить один відсоток від 

розміру таких вимог, але не більше 1700 гривень. Тому в усіх 

інших випадках, відповідно до підпункту «б» пункту 1 статті 3 

Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 

21.01.1993 № 7-93, при зверненні до адміністративного суду 

необхідно сплачувати державне мито в розмірі 0,2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Слід зауважити, що на підставі п. 5 підрозділу 1 розділу 

XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України для 

цілей застосування відповідних положень Декрету КМУ «Про 

державне мито» під «неоподатковуваним мінімумом доходів 

громадян» слід розуміти суму в розмірі 17 грн. 

Плата за інформаційно-технічне забезпечення в 

адміністративному процесі не сплачується. 

Для позовних заяв, що подаються до господарських судів 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (п. 

2 ст. 3) визначений такий розмір державного мита: 

а) із заяв майнового характеру – 1 відсоток ціни 

позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

б) із позовних заяв немайнового характеру, в тому 
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числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково 

актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про 

порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які  

звертаються з майновими вимогами  до  боржника   після оголошення 

про порушення справи про банкрутство – 5 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

в) із позовних заяв у спорах, що виникають під час 

укладання, зміни або розірвання господарських договорів – 5 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Крім державного мита, при зверненні до господарського 

суду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 

грудня 2005 р. № 1258, потрібно оплатити витрати з 

інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у 

розмірі 236 гривень для всіх позивачів, крім тих, що звільнені у 

встановленому порядку від сплати державного мита (для них діє 

нульова ставка). 

Розміри державного мита в цивільному процесі 

визначаються в пункті 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито». Зокрема, із заяв і скарг, що 

подаються до суду, ставки державного мита встановлюються в 

таких розмірах: 

а) із позовних заяв – 1 відсоток ціни позову, але не менше 

3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

д) із позовних заяв про зміну або розірвання 

договору найму житлових приміщень, про продовження строку 

прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з 

інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не 

підлягають оцінці) – 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян; 

е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження – 0,5 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 

є) із позовних заяв з переддоговірних спорів – 0,5 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Названий Декрет встановлює також ставки державного 

мита і для деяких інших категорій справ, а також містить 
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положення про звільнення від сплати державного мита окремих 

категорій громадян (ст. 4 Декрету). 

Як і в господарському процесі, при зверненні до суду в 

порядку цивільного судочинства слід оплатити витрати з 

інформаційно-технічного забезпечення судового процесу (див.: 

«Порядок оплати витрат з інформаційно-технічного 

забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом 

цивільних та господарських справ», затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1258). Але, 

на відміну від господарського судочинства, для цивільного 

процесу розмір плати за ІТЗ залежить від категорії відповідної 

справи: 

а) у справах позовного провадження з розгляду 

спору майнового характеру – 120 грн.; 

б) у справах з розгляду позовної заяви про стягнення 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг – 30 грн.; 

в) у справах немайнового характеру (або таких, що 

не підлягають оцінці), в тому числі про розірвання договору 

найму житлового приміщення тощо – 37 грн.; 

г) з переддоговірного спору – 50 грн.; 

ґ) у справах окремого провадження – 30 грн. тощо. 

Слід також враховувати, що при поданні апеляційних та 

касаційних скарг сплачується державне мито в розмірі 50 

відсотків ставки, що підлягає сплаті у разі подання заяви для 

розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового 

характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з 

оспорюваної суми. 

5.6. Права сторін судового процесу. 

Права сторін (позивача й відповідача) адміністративного, 

господарського і цивільного процесів передбачені, відповідно, 

статтями 49, 51 КАС України, статтями 27, 31 ГПК України, 

статтею 22 ЦПК України, а також іншими положеннями 

процесуального законодавства. Не дивлячись на певні 

відмінності у формулюваннях названих кодексів, можна 

виокремити низку прав, якими наділені сторони судового 
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процесу: 

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про 

всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх 

інтересів; 

2) брати участь у судових засіданнях; 

3) знайомитися з матеріалами справи, робити із них 

виписки, знімати копії; 

4) заявляти клопотання і відводи; 

5) давати усні та письмові пояснення, доводи та 

заперечення, висловлювати свою думку з питань, які виникають 

під час розгляду справи; 

6) задавати питання іншим особам, які беруть участь у 

справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 

7) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 

8) подавати заперечення проти клопотань, доводів і 

міркувань інших осіб; 

9) знайомитися з технічним записом, журналом судового 

засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і 

подавати письмові зауваження до них; 

10) одержувати копії судових рішень; 

11) оскаржувати судові рішення; 

12) користуватися іншими процесуальними правами, 

наданими їм процесуальним законодавством. 

Крім того, позивач має право в будь-який час до 

закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір 

позовних вимог або відмовитися від позову, а також до початку 

судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу 

позову шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право 

визнати позов повністю або частково. Сторони також можуть 

досягнути примирення (укласти мирову угоду) на будь-якій 

стадії судового процесу. 
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5.7. Оскарження судових рішень і ухвал в 

адміністративному, господарському та цивільному процесах. 

Судові рішення і ухвали можуть бути оскаржені в 

апеляційному та касаційному порядку, крім випадків, 

визначених процесуальним законодавством. Судові рішення 

також можуть бути оскаржені до Верховного Суду України, але 

виключно з підстав, визначених процесуальним законодавством 

(ст. 237 КАС, ст. 111-16 ГПК, ст. 355 ЦПК), а саме: 

1) неоднакового застосування судом (судами) 

касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального 

права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у 

подібних правовідносинах; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. 

Апеляційне і касаційне оскарження рішень суду в 

адміністративному процесі 

Як зазначено в ст. 186 КАС України, апеляційна скарга 

подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через 

суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. 

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її 

подає, до суду апеляційної інстанції. 

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції 

подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Але в 

разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС, яка 

дозволяє відкласти складення постанови у повному обсязі на 

строк не більш як п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, а 

також прийняття постанови у письмовому провадженні, 

апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня 

отримання копії постанови. 

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції 

подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо 

ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без 

виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається 

протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. 

Варто звернути увагу на дотримання строків подання 
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апеляційної скарги, оскільки скарга, подана після закінчення 

строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, 

якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не 

знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється 

ухвала. 

Відповідно до ст. 187 КАС України апеляційна скарга 

подається у письмовій формі і в ній зазначаються: 

1) найменування адміністративного суду апеляційної 

інстанції, до якого подається скарга; 

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає 

апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адреса 

електронної пошти, якщо такі є; 

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду 

апеляційної інстанції; 

4) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну 

скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи 

неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі 

та (або) застосування норм права; 

5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає 

апеляційну скаргу, про витребування нових доказів, про виклик 

свідків тощо; 

6) перелік матеріалів, які додаються. 

В апеляційній скарзі слід указати, чи бажає особа взяти 

участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи 

просить суд розглянути справу за її відсутності. Крім того, якщо 

в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були надані 

суду першої інстанції, то у ній зазначається причина, з якої ці 

докази не були надані. 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її 

представником, який додає оформлений належним чином 

документ про свої повноваження, якщо цей документ не 

подавався раніше. В апеляційній скарзі зазначається дата її 

подання. 

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до 

кількості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги 

додається документ про сплату судового збору, а також копії 
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доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості 

осіб, які беруть участь у справі. 

Касаційна скарга, згідно із положеннями статей 212 і 213 

КАС України, подається безпосередньо до адміністративного 

суду касаційної інстанції (Вищого адміністративного суду 

України) протягом двадцяти днів після набрання законної сили 

судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, 

передбачених КАС України, а в разі складення постанови в 

повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня 

складення постанови в повному обсязі. Касаційна скарга, подана 

після закінчення указаного строку, залишається без розгляду, 

якщо суд касаційної інстанції за заявою особи, яка подала 

касаційну скаргу, не знайде підстав для поновлення строку, про 

що постановляється ухвала. 

Касаційна скарга подається в письмовій формі та має 

містити: 

1) найменування адміністративного суду касаційної 

інстанції; 

2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає 

касаційну скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх 

номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) судові рішення, що оскаржуються; 

4) обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, 

із зазначенням того, у чому полягає порушення норм 

матеріального чи процесуального права; 

5) вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду 

касаційної інстанції; 

6) у разі необхідності - клопотання особи, що подає 

касаційну скаргу; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

До того ж, касаційна скарга може містити клопотання 

особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого 

клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у 

судовому засіданні суду касаційної інстанції. Касаційна скарга 

підписується особою, яка її подає, або її представником, який 

додає оформлений належним чином документ про свої 
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повноваження. До неї також додаються документ про сплату 

судового збору і копії касаційної скарги відповідно до кількості 

осіб, які беруть участь у справі, та копії оскаржуваних рішень 

судів першої та апеляційної інстанцій. 

Апеляційне і касаційне оскарження рішень суду в 

господарському процесі 

Порядок апеляційного оскарження рішень господарських 

судів регламентується статтями 91 – 106 ГПК України. 

Так, відповідно до ст.ст. 91 і 93 ГПК апеляційна скарга 

подається через місцевий господарський суд, який розглянув 

справу, протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого 

господарського суду - протягом п'яти днів з дня їх оголошення 

місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому 

засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину 

рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання 

рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК. Апеляційна 

скарга, яка подана після закінчення указаних строків, 

залишається без розгляду, якщо апеляційний господарський суд 

за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для 

відновлення строку, про що постановляється ухвала. 

Згідно із ст. 94 ГПК апеляційна скарга подається у 

письмовій формі і повинна містити: 

1) найменування апеляційного господарського суду, до 

якого подається скарга; 

2) найменування місцевого господарського суду, який 

прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення; 

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також 

підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з 

посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або 

подані додатково; 

4) перелік документів, доданих до скарги. 

Апеляційна скарга підписується  особою,  яка подає  скаргу,  або  її 

представником. До скарги додаються докази сплати державного 

мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. 

Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій 

стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, 
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які у сторони відсутні. 

Порядок касаційного оскарження рішень господарських 

судів регламентується статтями 107 – 111-14 ГПК України. 

Касаційна скарга подається до Вищого господарського 

суду України через апеляційний господарський суд, який 

прийняв оскаржуване рішення чи постанову, протягом двадцяти 

днів з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи 

постановою апеляційного господарського суду законної сили. 

Відповідно до ст. 111 ГПК касаційна скарга подається у 

письмовій формі і повинна містити: 

1) найменування касаційної інстанції; 

2) найменування місцевого або апеляційного 

господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер 

справи та дату прийняття рішення або постанови; 

3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони 

(сторін) у справі; 

4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті 

порушення або неправильного застосування норм матеріального 

чи процесуального права (у касаційній скарзі не допускаються 

посилання на недоведеність обставин справи); 

5) перелік доданих до скарги документів. 

Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу, 

або її уповноваженим представником. До неї додаються докази 

сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні 

у справі. 

Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій 

стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї 

документів, які у цієї сторони відсутні. 

Апеляційне і касаційне оскарження рішень суду в 

цивільному процесі 

Апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд 

першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. 

Відповідно до ст. 294 ЦПК апеляційна скарга на рішення суду 

подається протягом десяти днів з дня його проголошення. 

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у 

судовому засіданні під час проголошення судового рішення, 
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можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня 

отримання копії цього рішення. Апеляційна скарга на ухвалу 

суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її 

проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без участі 

особи, яка її оскаржує, то протягом п'яти днів з дня отримання 

копії ухвали. Апеляційна скарга, подана після закінчення 

строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, 

якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде 

підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала. 

Стаття 295 ЦПК визначає, що апеляційна скарга подається 

у письмовій формі і в ній мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається скарга; 

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце 

проживання або місцезнаходження; 

3) імена (найменування) осіб, які беруть участь у 

справі, їх місце проживання або місцезнаходження; 

4) рішення або ухвала, що оскаржуються; 

5) у чому полягає незаконність і (або) 

необґрунтованість рішення або  ухвали (неповнота встановлення 

обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність 

установлення обставин, які  мають значення для справи, внаслідок 

необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх 

дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та 

(або) неправильне визначення відповідно до встановлених 

судом обставин правовідносин); 

6) нові обставини, що підлягають встановленню, 

докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування 

поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, 

заперечення проти доказів, використаних судом першої 

інстанції; 

7) клопотання особи, яка подала скаргу; 

8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. 

Апеляційна скарга  підписується особою, яка її  подає, або 

представником 

такої особи, який додає довіреність або інший документ, 

що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи 
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раніше не подавалися. До апеляційної скарги також додаються 

копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до 

кількості осіб, які беруть участь у справі. 

Внаслідок судової реформи 2010 року повноваження 

касаційної інстанції у цивільних справах були передані від 

верховного Суду України до Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Тому у 

випадку неправильного застосування судом норм матеріального 

права чи порушення норм процесуального права сторона у 

справі має право підготувати касаційну скаргу безпосередньо до 

названого вищого суду протягом двадцяти днів з дня набрання 

законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду (ст.ст. 

325, 327 ЦПК). У разі пропущення зазначеного строку з причин, 

визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою 

особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк. Касаційна 

скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, 

повертається особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання 

про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку 

відмовлено. 

Відповідно до ст. 326 ЦПК касаційна скарга подається у 

письмовій формі й повинна містити: 

1) найменування суду, до якого подається скарга; 

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце 

проживання або місцезнаходження; 

3) імена (найменування) осіб, які беруть участь у 

справі, їх місце проживання або місцезнаходження; 

4) рішення (ухвала), що оскаржується; 

5) у чому полягає неправильне застосування судом 

норм матеріального права чи порушення норм процесуального 

права; 

6) клопотання особи, яка подає скаргу; 

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. 

Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, 

або її представником. До скарги додаються довіреність або 

інший документ, що посвідчує повноваження представника (якщо 

її  підписував представник), а також копії скарги та доданих до неї 
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матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у 

справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої 

та апеляційної інстанцій. 
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Семеняченко І.В., Керуй своїм будинком: практичний 

посібник для ОСББ / Фонд розвитку громади Кременчука. – 

Кременчук  2012. - 200 прим. 

Навчальне видання 

Українською мовою  

 

 

 

Посібник видно в рамках проекту «Ресурсний центр для 

ОСББ Кременчука «Школа управдомів», за підтримки Програми 

«Громадянське суспільство та належне врядування» 

Міжнародного фонду «Відродження» 

 

 

Розповсюджується безкоштовно 

 

 

Фонд розвитку громади міста Кременчука 

39600, м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 10/24, к. 40 

Teл: +38 (0536) 79-91-64, 

frgk@ya.ru, www.frgk.com.ua 
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