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Дисертація є першим в українській правовій науці дослідженням, в 

якому  проведено комплексне дослідження цивільно-правових відносин, які 

виникають у сфері управління та обслуговування ОСББ.   

На підставі проведеного дослідження  зазначено, що відносини, які 

виникають за участю ОСББ є переважно приватноправовими відносинами. 

Враховуючи суб’єктний склад, зміст, предмет таких правовідносин  

запропоновано їх поділ на категорії за різними критеріями.   

В першу чергу запропоновано їх розподілити на внутрішні та зовнішні. 

До внутрішніх віднесено  правовідносини, які виникають: між 

співвласниками щодо створення ОСББ, визначення моделі управління ОСББ, 

щодо користування та розпорядження спільним майном співвласників у 

об’єднанні. Такі відносини можуть бути в свою чергу поділені на дві 

категорії – щодо створення ОСББ та щодо управління ОСББ. Відмінність 

полягає в тому, що в першому випадку ОСББ як самостійний суб’єкт 

правовідносин відсутній, основним учасником таких відносин виступають 

суб’єкти права власності на житлові та нежитлові приміщення в будинках, 

тоді як в другій категорії внутрішніх правовідносин ОСББ виступає їх 

самостійним учасником.   

Іншу групу правовідносин складають зовнішні відносини, які 

виникають: 

між суб’єктами права власності на житлові та нежитлові приміщення в 

будинках та органами державної влади щодо створення ОСББ;  

між ОСББ та органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування щодо діяльності ОСББ;між ОСББ щодо створення асоціацій, 

а також між ОСББ та асоціаціями;



між ОСББ та суб’єктами господарювання щодо забезпечення діяльності 

ОСББ;  

між ОСББ та управителем у випадку обрання відповідної форми 

управління.   

Обґрунтовано, що відносини, які виникають у сфері управління 

багатоквартирними будинками, зокрема й через утворення ОСББ, мають 

публічно-правову та приватноправову природу. Публічно-правові відносини 

виникають щодо управління та реалізації державної політики у житлово-

комунальній сфері, соціальної політики, надання пільг та субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг, правового та організаційного забезпечення 

діяльності багатоквартирних будинків, ОСББ, управителів тощо.  

Цивільно-правові відносини, які виникають у сфері управління 

багатоквартирним будинком через створення ОСББ, поділяються на дві 

групи: організаційні правовідносини щодо створення ОСББ; цивільні 

правовідносини щодо діяльності, управління та обслуговування ОСББ.  

Цивільно-правові відносини за участю ОСББ є:  майнові та немайнові 

(подібні до корпоративних відносин щодо реалізації прав співвласників); 

організаційні (до яких віднесено й відносини з управління ОСББ); договірні, 

охоронні.    

Цивільні організаційні та процедурні правовідносини, слід зазначити, 

що вони попри свої відмінності мають певну взаємну послідовність у 

виникненні, що проявляється зокрема й у сфері створення та діяльності 

ОСББ.  

Реалізуючи право на створення ОСББ, власники житлових та 

нежитлових приміщень на етапі прийняття й обговорення рішення щодо 

створення ОСББ, визначення уповноважених осіб, які будуть вчиняти дії 

щодо створення та реєстрації ОСББ,  виступають суб’єктами організаційних 

відносин. Разом з тим Закон України № 2866-III передбачає чіткі правила 

створення ОСББ, а дотримання встановленої процедури є обов’язковою 

умовою визнання дій законними та такими, що породжують відповідні 



правові наслідки у вигляді виникнення нового суб’єкта права. Недотримання 

процедур є підставою для чисельних спорів про визнання незаконними дій 

щодо створення ОСББ. 

Разом з тим, як свідчить аналіз судової практики, попри наявність 

встановленої процедури створення ОСББ, визначення основних засад його 

діяльності, учасниками відносин, які виникають у зазначеній сфері 

допускаються чисельні порушення, що обумовлює виникнення цивільних 

охоронних правовідносин.  

Охоронні цивільні правовідносини спрямовані на захист прав та 

інтересів співвласників багатоквартирного будинку та поділяються на 

внутрішні та зовнішні.  

Внутрішні  виникають між ОСББ та правовласниками, які через 

невиконання своїх обов’язків можуть негативно впливати на ефективність 

діяльності ОСББ та якісне надання послуг. Зокрема, такі дії можуть мати як 

майновий (несплата комунальних платежів), так і немайновий характер 

(постійне безпідставне оскарження рішень та дій органів управління ОСББ, 

поширення негативної інформації про ОСББ або його правління).  

Зовнішні охоронні відносини виникають щодо забезпечення належного 

та якісного надання послуг компаніями, з якими укладено відповідні 

договори; оскарження рішень та дій управителя або асоціації у випадку 

передання їм права на управління ОСББ, якщо такі рішення та дії можуть 

негативно позначитись на правах та інтересах ОСББ та його членів.  

Встановлено, що ОСББ як суб’єкт цивільних правовідносин 

вирізняється такими особливостями: засновниками виступають співвласники 

багатоквартирного будинку; органи управління (загальні збори та правління) 

обираються з числа співвласників; має статус некомерційної юридичної 

особи; створюється для досягнення спеціальної мети; не є надавачем послуг; 

із всіх форм управління багатоквартирними будинками  має визначені 

законом повноваження щодо прийняття рішень з питань володіння, 

користування і розпорядження спільним майном будинку. Управління ОСББ



 – це цивільні організаційні правовідносини, які виникають у сфері 

забезпечення діяльності ОСББ з метою реалізації прав та інтересів 

співвласників багатоквартирного будинку (будинків) щодо функціонування 

системи органів ОСББ, передбачених законодавством та статутом, в частині 

прийняття рішень від імені юридичної особи (внутрішні управлінські 

відносини) та визначення форм діяльності ОСББ з реалізації покладених на 

нього законом функцій (зовнішнє управління). 

Залежно від суб’єктного складу та порядку здійснення виділено такі 

форми управління багатоквартирним будинком: 

пряме управління – здійснюється безпосередньо співвласниками; 

опосередковане – здійснюється через третіх осіб шляхом: залучення 

управителя, створення ОСББ. 

Особливість управління ОСББ (як форми реалізації співвласниками 

багатоквартирного будинку права на управління будинком) полягає в тому, 

що воно може здійснюватися: 

- безпосередньо ОСББ; 

- через залучення управителя; 

- через створення асоціації ОСББ. 

На відміну від відносин управління багатоквартирним будинком 

управителем за якого договір укладається безпосередньо з співвласниками, 

при залученні управителя ОСББ, стороною договору виступає ОСББ. 

Створення асоціацій ОСББ має важливе значення не лише з позиції 

управління багатоквартирними будинками, а й щодо реалізації різних 

проектів, які мають важливе соціальне значення та спрямовані на сприяння 

ОСББ у залученні до участі в різних грантових програмах та проектах, 

спрямованих на благоустрій територій, покращення інфраструктури тощо. 

Запропоновано обслуговування ОСББ розглядати як цивільно-правові 

договірні  відносини, які виникають між ОСББ та третіми особами щодо 

надання послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав та інтересів 

співвласників на отримання житлово-комунальних послуг, благоустрою 



території, підтримання в належному стані внутрішньо будинкових мереж та 

обладнання.  

Обслуговування ОСББ як юридичної особи це цивільно–правові 

договірні відносини з надання послуг щодо забезпечення функціонування 

ОСББ як юридичної особи, зокрема надання юридичних послуг, 

бухгалтерське обслуговування, інформаційне тощо. 

Зазначено, що з розвитком технічних можливостей та викликами 

сучасності, наразі існує велика кількість пропозицій щодо створення, 

наповнення та обслуговування сайтів.  В інформаційному просторі є 

пропозиції щодо ефективного управління ОСББ через створення сайту, 

розроблення мобільного додатку чи створення телеграм-каналу для зручності 

управління  ОСББ. В умовах сьогодення неабиякого значення набуває 

питання запровадження електронного голосування чи опитування серед 

учасників ОСББ. 

Онлайн голосування є незамінною та надзвичайно ефективною в усіх 

ситуаціях, коли необхідне швидке прийняття легітимних та неспростовних 

рішень на основі результатів опитування великої кількості учасників, які 

можуть знаходитись за різними адресами, в різних містах або, навіть, у 

різних країнах. 

Враховуючи, що органи управління ОСББ формуються з числа 

співвласників багатоквартирного будинку для ефективного управління ОСББ 

та з метою забезпечення додаткових гарантій реалізації та захисту прав та 

інтересів співвласників необхідним є запровадження спеціальної підготовки 

та атестації голови правління ОСББ за аналогією з атестацією управителя. 

Зарубіжний досвід управління багатоквартирними будинками свідчить 

про те, що найбільш поширеною формою управління є створення ОСББ 

(кондомініумів). Для удосконалення правових та організаційних управління 

багатоквартирними будинками доцільним є врахування досвіду зарубіжних 

країн, який передбачає: запровадження  обов’язковості створення об’єднань з 

метою управління спільним майном (за прикладом Польщі), що дозволило б



 вирішити питання щодо чисельних багатоквартирних будинків, які 

досі не створили ОСББ та залишаються в управлінні компаній, які 

виконували функції ЖЕКів; 

обов’язковість спеціальної підготовки та сертифікації осіб, які виявили 

бажання здійснювати управління ОСББ. Спеціальна підготовка дозволяє не 

лише ефективно налагоджувати діяльність ОСББ, а є додатковою гарантією 

захисту прав та інтересів співвласників багатоквартирного будинку;  

розробку та впровадження практики державної підтримки заходів щодо 

покращення стану багатоквартирних будинків, оновлення комунікацій тощо. 

Оскільки невисокий рівень матеріального забезпечення громадян є однією з 

перепон у створенні ОСББ, оскільки тягар утримання будинку покладається в 

такому випадку на мешканців, які не завжди спроможні своєчасно 

сплачувати навіть комунальні платежі. А це в свою чергу також є однією з 

перепон щодо створення ОСББ, через брак ефективних механізмів вирішення 

питань з заборгованістю та пересторог мешканців, що тягар компенсації 

заборгованості буде перерозподілено між добросовісними платниками.  

З метою удосконалення правових засад управління ОСББ доцільно на 

законодавчому рівні закріпити положення щодо вимог до голови правління 

та порядку голосування на загальних зборах та внести до Закону України 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» такі зміни: 

- виключити зі змісту ч.14 ст. 10 Закону наступний текст: «а в разі якщо 

статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів», що 

буде сприяти захисту прав та інтересів співвласників багатоквартирного 

будинку та забезпеченню чіткості формулювання положень законодавства 

щодо порядку голосування на загальних зборах; 

- доповнити статтю 10 Закону частиною в такій редакції: 

«Щонайменше один член ревізійної комісії (ревізор) повинні мати вищу 

економічну освіту або стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років. 



Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути особи, що 

мають судимість за економічні злочини, мають конфлікт інтересів, надають 

послуги ОСББ на платній основі (крім надання послуг із ведення 

бухгалтерського та податкового обліку, юридичних, освітніх та 

інформаційно-консультаційних послуг).  

Якщо члени ревізійної комісії або ревізор не мають економічної освіти 

або встановленого стажу роботи – для здійснення контролю за фінансово-

господарською діяльністю правління об'єднання не рідше одного разу на три 

роки залучається аудитор»;  

-  доповнити статтю 10 Закону частиною в такій редакції: «Члени 

правління (голова правління) об’єднання не можуть бути членами ревізійної 

комісії» для запровадження механізму уникнення конфлікту інтересів членів 

правління і членів ревізійної комісії ОСББ. 

Ключові слова: об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ), кондомініум, управління, обслуговування, управитель, цивільні 

правовідносини, організаційні правовідносини, співвласник, житлово-

комунальні послуги. 
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The dissertation is the first in Ukrainian legal science comprehensive 

research into civil legal relations that arise in the sphere of management and 

maintenance of apartment building co-owners association (hereinafter – 

condominium). 

The study established that the relationships that arise with regard to 

condominiums are mostly of private law character. It has been proposed to 



categorize them according to different criteria taking into account the subjective 

composition, content, and subject of such legal relations.  

          It has been primarily proposed to divide them into internal and external. The 

internal legal relations are the ones that arise: between/among the co-owners as to 

establishment of a condominium, determination of the management model thereof, 

and the use and disposal of co-owners’ joint property in this association. Such 

relations can in turn be divided into two further categories: those dealing with the 

creation of a condominium and the management thereof. The difference is that in 

the former case there is not a condominium as an independent subject of legal 

relations, the main parties to such relations are the subjects of ownership rights on 

residential and non-residential premises in houses, whereas in the latter category of 

internal legal relations condominiums act as independent participants. 

Another group of legal relations are external relations that arise:  

- between the subjects of ownership of residential and non-residential premises in 

buildings and public authorities with regard to creation of condominiums;  

- between condominiums and public authorities and local governments concerning 

the activities of the former;  

- between condominiums concerning the establishment of associations, as well as 

between condominiums and associations;  

- between condominiums and business entities in order to ensure the activities of 

condominiums;  

- between the condominium and the manager in case the relevant form of 

management has been chosen.  

It has been substantiated that the relations that emerge in the field of 

apartment building management, in particular due to the formation of 

condominiums, have a public and private law nature. Public legal relations arise 

with regard to the management and implementation of state policy in housing and 

communal services, social policy, benefits and subsidies for housing and 

communal services, legal and organizational support for apartment buildings, 

condominiums, managers etc. Civil legal relations that arise in the sphere of 



apartment building management due to the creation of condominiums can be 

divided into two groups: organizational legal relations dealing with the 

establishment of condominiums; civil legal relations regarding the activity, 

management and maintenance of condominiums. Civil legal relations with regard 

to condominiums include: property and non-property relations (similar to corporate 

ones aimed at implementation of the rights of co-owners); organizational relations 

(which include those dealing with the management of condominiums); contractual, 

and securityrelations. 

It should be noted that despite certain differences, civil organizational and 

procedural legal relations have a certain mutual consistency in the emergence, 

which is manifested in particular in the foundation and operation of condominiums 

 The owners of residential and non-residential premises become the subjects 

of organizational relations while exercising the right to create a condominium at 

the stage of discussion and making the decision on such creation and determination 

of the persons authorized to establish and register condominiums. At the same 

time, the Law of Ukraine № 2866-III provides clear rules for the creation of 

condominiums, and compliance with the established procedure is a prerequisite for 

recognizing these actions as lawful, which gives rise to relevant legal 

consequences in the form of a new legal entity. Non-compliance with the above 

said norms and procedures, however, has become the grounds for numerous 

controversies over the recognition of actions taken to create condominiums as 

unlawful. 

 However, according to the analysis of the relevant judicial practice, despite 

the established procedure for establishment of condominiums and determination of 

the basic principles of activities thereof, participants in relations arising in this area 

commit numerous violations, which leads to the emergence of civil protective 

relations.  

Protective civil relations are aimed at protecting the rights and interests of 

apartment building co-owners and are divided into internal and external.



Internal ones emerge between condominiums and rights holders, who due to 

non-fulfillment of their obligations can negatively affect the efficiency of a 

condominium and the quality of services. In particular, such actions can be both of 

property (non-payment of utility bills) and non-property character (constant 

unfounded appeal of decisions and actions of condominium management bodies, 

dissemination of negative information about condominiums or its board). 

External protective civil relations arise in order to ensure proper and quality 

provision of services by companies with which the relevant contracts have been 

concluded; appeal against decisions and actions of the manager or association in 

case of transfer of the right to manage condominiums, if such decisions and actions 

may adversely affect the rights and interests of a condominium and its members. 

It has been established that a condominium as a subject of civil law has the 

following features: the founders thereof are co-owners of an apartment building; its 

governing bodies (general meeting and board) are elected from among the co-

owners; it enjoys the status of a non-profit legal entity; it is created to achieve a 

special goal; it is not a service provider; of all forms of apartment buildings 

management, it has the statutory authority to make decisions on ownership, use 

and disposal of common property of the house. 

Management of condominiums is seen as a civil organizational legal 

relationship arising in the sphere of ensuring the condominiums’ activities for 

realization of the rights and interests of co-owners of apartment building/s 

concerning the functioning of the system of condominium’s bodies as provided by 

law and its Rules in the part of decision making on behalf of the legal entity 

(internal management relations) and determination of the condominium’s forms of 

activity to implement the functions assigned thereto by law (external management). 

Depending on the subject composition and the order of implementation, the 

following forms of apartment building management have been distinguished: 

 direct management, which is carried out directly by the co-owners; 

 indirect management, the one that is carried out through third parties by 

involving the manager and / or creating condominiums. 



The peculiarity of the condominiums’ management (as a form of realization 

of the right to manage an apartment building by the co-owners) lies in the fact that 

it can be carried out:  

- directly by the condominium; 

- through the involvement of a manager; 

- through the establishment of an association of condominiums. 

In contrast to the apartment building management relationship, which is 

performed by the manager, the contract with whom is concluded directly by the co-

owners, in case where the manager is hired by the condominium, it becomes the 

party to the contract. 

Establishment of condominium associations plays an important role not only 

for the management of the apartment buildings, but also for the implementation of 

various projects of social importance being aimed at helping condominiums to 

participate in various grant programs and projects for landscaping, infrastructure 

improvement, etc.  

It has been proposed to consider the maintenance of condominiums as a civil 

contractual relationship that arises between condominiums and third parties in 

order to provide services for ensuring the rights and interests of co-owners to 

receive proper housing and communal services, landscaping, as well as 

maintenance of in-house networks and equipment.  

Servicing condominiums as a legal entity is a civil contractual relationship 

for the provision of services to ensure the functioning of condominiums as a legal 

entity, including the provision of legal, accounting, and information services, etc. 

            It has been noted that presently, due to the development of technical 

capabilities and modern challenges, there have appeared numerous offers for the 

creation, content and maintenance of sites. There are proposals in the information 

space for effective management of condominiums through the creation of a 

website, development of a mobile application or the creation of a telegram channel 

for the convenience of condominium management. Presently, the issue of 



introducing electronic voting or polls among condominium members is acquiring 

special topicality.  

Online voting is indispensable and extremely effective in all situations 

where legitimate and irrefutable decisions are needed on the basis of the results of 

a survey of a large number of participants, who may be located at different 

addresses, in different cities or even in different countries. 

Given that the governing bodies of condominiums are formed from the co-

owners of the apartment building, it is necessary to introduce special training and 

certification of a chairman similar to that of a manager, for effective management 

of a condominium and in order to provide additional guarantees for the 

implementation and protection of co-owners’ rights and interests. 

Foreign experience in the management of apartment buildings shows that the 

most common form of management is the creation of condominiums. To improve 

the legal and organizational basis for management of apartment buildings, it is 

advisable to take into account the experience of foreign countries, which provides:  

- introduction of the obligation to create associations for the management of 

common property (following the example of Poland), which would resolve the 

issue of numerous apartment buildings that have not yet created condominiums 

and remain in the management of companies that served as housing and communal 

services;  

- mandatory special training and certification of persons who have expressed a 

desire to manage condominiums. Special training does not only allow to 

effectively regulate the activities of condominiums, but is an additional guarantee 

for protection of an apartment building co-owners’ rights and interests; 

- development and implementation of the practice of state support for measures to 

improve the condition of apartment buildings, upgrade communications, etc. 

The low level of material security of citizens is one of the obstacles in the 

creation of condominiums since the burden of the house maintenance is borne in 

this case by residents who are frequently unable to even timely pay utility bills. 



This, in turn, is one more obstacle to the creation of condominiums, due to 

the lack of effective mechanisms for resolving debt issues and residents' fears that 

the burden of debt compensation will be redistributed among bona fide payers. 

 In order to improve the legal framework for the condominium management, it is 

advisable to establish provisions at the legislative level on the requirements for the 

chairman and the voting procedure at the general meeting and to make the 

following amendments to the Law of Ukraine "On Apartment Buildings Co-

owners’ Associations":  

- to exclude from the content of part 14 of Art. 10 of the Law the following text: 

"and if the Statute does not provide for such decisions - by a majority vote", which 

will help protect the rights and interests of apartment building co-owners and 

ensure clarity of legislation on voting on general meetings; 

- to supplement Article 10 of the Law with the following wording: “At least one 

member of the audit commission (auditor) shall have a higher economic education 

or work experience in the specialty of at least 3 years. Members of the audit 

commission (auditor) may not be persons with a criminal record for economic 

crimes, have a conflict of interest, provide services to condominiums on a paid 

basis (except for accounting and tax services, legal, educational and information 

and consulting services).  

If the members of the audit commission or the auditor do not have economic 

education or established length of service, an auditor shall be involved to exercise 

control over the financial and economic activities of the board of the association at 

least once every three years ";  

- to supplement Article 10 of the Law with the following wording: "Members of 

the board (chairman of the board) of the association may not be members of the 

audit committee" to introduce a mechanism to avoid conflicts of interest of board 

members and members of the condominium audit committee. 

Key words: apartment building co-owners association, condominium, 

management, service, manager, civil law relations, organizational law relations, 

co-owner, housing and communal services. 
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