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АНОТАЦІЯ 

Савицький А.Я.  Правове регулювання цивільних відносин у сфері 

управління та обслуговування ОСББ . – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». – Національний університет «Одеська юридична 

академія», Одеса, 2022. 

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-
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Savitsky A.Ya. Legal regulation of civil relations in the field of 

management and maintenance of  apartment building co-owners 
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National University "Odessa Law Academy", Odessa, 2022. 

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. 



Список публікацій здобувача за темою дисертації  

– наукові праці у наукових фахових виданнях України:   

1. Савицький А. Я. Організація управління та обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків за законодавством Франції. Часопис 

цивілістики. 2018. Вип. 29. С. 150-154.  

2. Савицький А. Я. Актуальні проблеми функціонування інституту 

управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. 

Приватне та публічне право. 2018. Вип. 2. С. 54-57.  

3. Савицький А. Я. Зарубіжний досвід управління та 

обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Вісник Запорізького 

національного університету. 2019. Вип. 1 (19). С. 44-50.  

4. Савицький А. Я. Напрямки вдосконалення вітчизняного 

законодавства у сфері управління та обслуговування багатоквартирних 

житлових будинків у розрізі євроінтеграційного курсу України. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 57 (1). С. 78-

81. 

– наукові праці у зарубіжних наукових виданнях:   

5. Fasii B., Levytskyi A., Savytskyi A. The right to housing:during and 

after the Covid-19 pandemic // IUS HUMANI-REVISTA DE DERECHO. 2021. 

Vol. 10, Is. 1. Pages: 27-50. 

– публікації апробаційного характеру:  

6. Савицький А. Я. Генезис становлення та розвитку інституту 

управління житлово-комунальними господарством. Сучасна цивілістика – 15 

років чинності ЦК та ГК України: досвід застосування та перспективи 

удосконалення: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 25-26 квіт. 2018 р.). Одеса : Юридична література, 2018. С. 461-

463.  

7. Савицький А. Я. Проблема фінансового забезпечення діяльності 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Правові та 

інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах



 європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 18 трав. 2018 р.). Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 571-573. 

8. Савицький А. Я. До питання залучення приватних компаній до 

формування ринку професійних послуг з управління житловим фондом. 

Проблеми цивільно-правового захисту прав власників у сучасних умовах 

інтеграційного розвитку України: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 85-річчю академіка В.В. Луця (м. 

Одеса, 7 груд. 2018 р.). Одеса, 2018. С.78-80 

9. Савицький А. Я. Професійний управитель багатоквартирним 

житловим будинком: зарубіжний досвід. Економіка, облік, фінанси та право 

в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12 вер. 2019 р.). 

Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С. 42-43.  

10.  Савицький А. Я. Євроінтеграційний курс України: реформування 

сфери управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного 

права» (м. Ужгород, 13-14 вер. 2019 р.). Херсон : Видавничий дім  

"Гельветика", 2019. С. 50-53.  



2 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП 3 
 
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ 
УСФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ  ОСББ 

 
 
11 

 
1.1. Поняття та види правовідносин, які виникають у сфері 
діяльності ОСББ  

 
 
11 

1.2. ОСББ як учасник цивільних правовідносин  
 

43 

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ 
УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСББ 
 

 
60 

2.1. Поняття та особливості управління та обслуговування ОСББ 60 
2.2. ОСББ як форма управління багатоквартирним будинком 
 

110 

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСББ 
 

 
129 

 
ВИСНОВКИ 

1
154 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 
160 

ДОДАТКИ 
 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження обумовлено тим, що  

належне правове та організаційне забезпечення ефективного управління 

багатоквартирним будинком є важливою передумовою реалізації прав та 

інтересів співвласників будинку, його якісного обслуговування, благоустрою 

території та отримання комунальних послуг. З прийняттям Законів України 

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» на 

законодавчому рівні визначено основні форми управління багатоквартирним 

будинком, які можуть бути обрані за рішенням співвласників. Однією з 

найпоширеніших форм організації управління багатоквартирним будинком в 

практиці зарубіжних країн є створення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ), яка дозволяє забезпечувати права 

співвласників на якісне обслуговування будинку та отримання житлово-

комунальних послуг. В Україні створення ОСББ попри свої чисельні 

переваги та наявність спеціального закону не відбувається швидкими 

темпами. Серед основних чинників, які наразі впливають на прийняття 

рішення про створення ОСББ, є: майнові (застарілий житловий фонд, який 

вимагає суттєвих фінансових витрат на його оновлення, наявність великої 

заборгованості за житлово-комунальні послуги через низьку 

платоспроможність мешканців будинків; відсутність ефективних пільгових 

програм підтримки капітального ремонту будинків); організаційні 

(небажання співвласників багатоквартирного будинку брати відповідальність 

та брати участь у створенні та управлінні ОСББ); інформаційні (недостатня 

поінформованість населення про переваги створення ОСББ; відсутність 

належного рівня знань щодо процедур створення та управління ОСББ) тощо.  

Для належної діяльності ОСББ важливе практичне значення має 

організація ефективного управління як безпосередньо ОСББ, так і управління 

багатоквартирним будинком через ОСББ. Це два окремі напрями управління, 

які вирізняються способами та механізмом здійснення, однак об’єднані 
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однією метою, на яке вони мають бути спрямовані – забезпечення діяльності 

ОСББ для реалізації співвласниками багатоквартирного будинку належних їм 

прав.  Чисельні спори, які виникають щодо управління та діяльності ОСББ 

обумовлюють необхідність комплексного дослідження правової природи та 

правових засад регулювання відносин, які виникають між ОСББ, органами 

управління, співвласниками та іншими суб’єктами у зазначеній сфері.  

Враховуючи важливість діяльності ОСББ для реалізації права 

співвласників багатоквартирних будинків на використання їхнього власного 

майна окремі аспекти створення та діяльності ОСББ та управління 

багатоквартирним будинком були предметом наукових досліджень, серед 

яких слід відзначити  дисертаційні дослідження, присвячені договірним 

відносинам у сфері управління багатоквартирними будинками: Яковлєвої          

Л. В. «Договір управління багатоквартирним будинком у цивільному праві 

України» (2021 р.); Мирзи С. С. «Договір про надання послуг з управління 

багатоквартирним будинком» (2011 р.). В дисертаційному дослідженні 

Войновського М.М. «Посилення інституційної спроможності системи 

місцевого самоврядування через розвиток об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків» ОСББ розглянуто як елемент системи місцевого 

самоврядування (2019 р.). ОСББ як одна з форм управління житловим 

фондом досліджено в дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук Мороз Н.В. «Розвиток системи управління 

житловим фондом України» (2016 р.). Практичні аспекти захисту прав 

учасників та засновників ОСББ розкрито в наукових працях Тарасова А.В. 

Попри те, що проблематика створення та діяльності ОСББ досліджується на 

рівні монографічних робіт з різних галузей науки, слід відзначити, що 

комплексні розробки питань правового забезпечення управління ОСББ у 

сучасній науці цивільного права відсутні, що підкреслює актуальність та 

практичну спрямованість тематики дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими планами. Дисертацію виконано в межах 

плану науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська 



5 
 

юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий 

та культурний вимір» на 2016-2020 роки (державний реєстраційний номер 

0116U001842). 

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягає у визначенні 

правових та організаційних засад управління та обслуговування ОСББ та 

формулюванні пропозицій щодо удосконалення правового регулювання 

цивільних правовідносин у сфері управління та обслуговування ОСББ.   

Для досягнення поставленої мети визначено вирішення наступних 

завдань:   

- визначити особливості та види цивільно-правових відносин, які 

виникають у сфері управління та обслуговування ОСББ;   

- розкрити правовий статус ОСББ як учасника цивільних 

правовідносин; 

- розкрити поняття та види управління, які виникають за участю ОСББ; 

- охарактеризувати управління ОСББ як юридичною особою;   

- визначити особливості управління ОСББ як формою управління 

багатоквартирними будинками;   

- встановити основні підходи до управління багатоквартирними 

будинками та ОСББ (кондомініумами) та їх обслуговування за 

законодавством зарубіжних країн; 

- сформулювати пропозиції щодо удосконалення правового 

регулювання цивільних правовідносин у сфері управління та 

обслуговування ОСББ.   

Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини, які 

виникають у сфері управління та обслуговування ОСББ.    

Предметом дисертаційного дослідження є правове регулювання 

цивільно-правових відносин у сфері управління та обслуговування ОСББ.    

Методологічну основу дисертаційного дослідження склали 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, вибір яких 

обумовлено метою, завданнями, об’єктом та предметом дослідження. На 
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підставі використання діалектичного методу було розкрито різні 

доктринальні підходи до визначення сутності та видів цивільно-правових 

відносин, організаційних відносин, відносин у сфері управління, управління 

як категорії публічного та приватного права (п.п. 1.1, 2.1). Порівняльно-

правовий метод використовувався при дослідженні різних підходів до 

організації управління багатоквартирними будинками за законодавством 

зарубіжних країн, а також при визначенні форм управління ОСББ за 

законодавством України (п.п.2.2., р.3).  Формально-логічний метод 

застосовувався для визначення поняття управління, визначення правового 

статусу ОСББ як учасника цивільних правовідносин (п.п. 1.2., 2.1). 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять наукові праці 

науковців у галузі цивільного, господарського, адміністративного права, 

присвячені проблематиці цивільних, корпоративних відносин, теорії 

управління, житлових прав, зокрема: Бігняка О.В., Діденко Л.В., Демченко 

О.В.,  Зозуляк О.І., Карнауха В.С., Кота О.О.,  Миколенка О.І.,  Омельчука 

О.С., Пленюк М.Д., Процак К.В., Просович О.П., Смітюха А.В., Тарасевич 

О.В., Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Шишки О.Р.  Утвенко В.В., Юніна 

О.С., Яценко С.С.  

Емпіричною основою дослідження є нормативно-правові акти України 

та зарубіжних країн та практика їх застосування, статистичні дані щодо 

кількості ОСББ, створених в різних регіонах країни. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним 

комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання цивільно-правових відносин у сфері управління та 

обслуговування ОСББ. У результаті проведеного дослідження отримано такі 

основні наукові результати:   

уперше:   

на підставі комплексного аналізу цивільних правовідносин, які 

виникають щодо ОСББ обґрунтовано, що відносини з управління ОСББ є 
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приватноправовими організаційними відносинами, які спрямовано на 

реалізацію прав юридичної особи та прав співвласників багатоквартирного 

будинку;   

обґрунтовано, що у сфері реалізації права співвласниками 

багатоквартирного будинку категорію «управління» слід розглядати в двох 

аспектах як: публічно-правову (що відповідає усталеним доктринальним 

підходам) та приватноправову (як організаційні, процедурні відносини, що 

виникають між рівноправними суб’єктами); 

виокремлено залежно від мети та суб’єктного складу два види 

управління у сфері ОСББ: внутрішнє та зовнішнє; 

запропоновано з метою захисту прав та інтересів співвласників 

багатоквартирного будинку та забезпечення чіткості формулювання 

положень законодавства щодо порядку голосування на загальних зборах 

виключити зі змісту ч.14 ст. 10 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» наступний текст: «а в разі якщо 

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

удосконалено: 

підходи щодо визначення законодавчих вимог до освіти, стажу роботи 

та спеціальної підготовки голови правління з метою забезпечення якісного 

управління ОСББ, захисту прав та інтересів співвласників багатоквартирного 

будинку; 

підходи до розуміння обслуговування у сфері відносин, що виникають 

за участю ОСББ яке розглядається у двох аспектах: по-перше це 

обслуговування ОСББ як юридичної особи, по-друге управління 

багатоквартирним будинком в якому створено  ОСББ.   

положення щодо здійснення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю ОСББ залежно від органів контролю та складу ревізійної комісії в 

частині встановлення обов’язковості залучення до проведення перевірок 

аудитора за умови відсутності у складі ревізійної комісії представника, який 

має відповідну освіту або досвід роботи у зазначеній сфері; 
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підхід до запровадження кваліфікаційних вимог до членів ревізійної 

комісії ОСББ, задля чого запропоновано доповнити статтю 10 Закону 

України «Про ОСББ» нормою 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»;   

положення про необхідність запровадження механізму уникнення 

конфлікту інтересів членів правління і членів ревізійної комісії ОСББ, задля 

чого запропоновано  доповнити статтю 10 Закону України «Про ОСББ» 

нормою такого змісту: «Члени правління (голова правління) об’єднання не 

можуть бути членами ревізійної комісії»;   

набули подальшого розвитку:   

підхід до розуміння правового статусу голови правління ОСББ, як 

представника ОСББ і особи, уповноваженої без довіреності діяти від імені 

ОСББ. Відповідно, запропоновано доповнити ст. 10 Закону України «Про 

ОСББ» нормою такого змісту: «Голова правління ОСББ організовує роботу 

правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова 

правління ОСББ має право без довіреності діяти від імені ОСББ відповідно 

до рішень правління, в тому числі представляти інтереси ОСББ та вчиняти 

правочини від імені ОСББ;   

підхід щодо надання повноважень ОСББ в особі голови  як 

незалежного та нейтрального посередника при врегулюванні внутрішніх 

конфліктів, сторонами яких є співвласники та/або мешканці 

багатоквартирного будинку; 

доктринальні підходи до класифікації цивільно-правових відносин, які 

виникають у сфері діяльності ОСББ, які поділено на дві категорії: 

правовідносини щодо ОСББ, які виникають у зв’язку з його створенням, та 

правовідносини за участю ОСББ; 
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 положення про те, що з метою якісного та своєчасного інформування 

співвласників багатоквартирного будинку про поточні події, проведення 

загальних зборів тощо кожне ОСББ повинно мати власний веб-сайт.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки і пропозиції, сформульовані в дисертації, можуть бути використані 

у: 

науково-дослідній діяльності – як підґрунтя для подальших 

дослідження теоретичних і практичних проблем правового регулювання 

відносин, що виникають у сфері управління ОСББ;  

правотворчій діяльності – для вдосконалення норм законодавства 

України, що регулюють відносини, які виникають у сфері управління ОСББ;  

правозастосовній діяльності – для формування єдиної правозастосовної 

практик и у сфері управління та обслуговування ОСББ та багатоквартирними 

будинками;  

навчальному процесі – для підготовки підручників і навчальних 

посібників, методичних матеріалів, проведенні занять з дисциплін «Житлове 

право», «Цивільне право», «Корпоративне право». 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданні кафедри права інтелектуальної 

власності та патентної юстиції Національного університету «Одеська 

юридична академія», а також доповідалися на наукових та науково-

практичних конференціях: XIII Міжнародна науково-практичній конференції 

«Сучасна цивілістика – 15 років чинності ЦК та ГК України: досвід 

застосування та перспективи удосконалення» (м. Одеса, 25-26 квітня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правові та інституційні 

механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції» 

(м. Одеса, 18 травня 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми цивільно-правового захисту прав власників у 

сучасних умовах інтеграційного розвитку України», присвяченій 85-річчю 

академіка В.В. Луця (м. Одеса, 7 грудня 2018 року); Міжнародна науково-



10 
 

практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право в умовах 

глобалізації: тенденції та перспективи» (м. Полтава, 12 вересня 2019 р.); 

Науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку та взаємодії 

публічного та приватного права» (м. Ужгород, 13-14 вересня 2019 р.).   

Публікації. Основні положення, теоретичні висновки та практичні 

рекомендації, які містяться в дисертації, відображено у 10 наукових 

публікаціях, зокрема, 5 статтях, з яких 4 статті опубліковано у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 статтю опубліковано у 

зарубіжному періодичному виданні, та 5 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях.   

Структура дисертації. Робота складається з анотацій українською й 

англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, які 

містять семи підрозділів, висновків (до кожного розділу та загальних 

висновків до всієї роботи), списку використаних джерел (200 найменування) 

та додатків. Загальний обсяг роботи становить 186 сторінок, з яких основний 

зміст – 159 сторінок, список використаних джерел – 24 сторінки (212 

найменувань).   
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РОЗДІЛ 1. 

ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ УСФЕРІ 

ДІЯЛЬНОСТІ  ОСББ 

 

1.1. Поняття та види правовідносин, які виникають у сфері 

діяльності ОСББ  

 

Заснування ОСББ обумовлює виникнення та трансформацію цілої 

низки правових відносин, які суттєво вирізняються за правовою природою, 

суб’єктним складом та змістом. Розкриття особливостей таких правовідносин 

має важливе практичне значення для визначення правових засад їх 

регулювання та формування правозастосовної практики. Дослідження 

сутності та видів правовідносин, які виникають у сфері управління ОСББ, 

передбачає комплексний підхід щодо вивчення законодавства, практики його 

застосування та доктринальних підходів.  

Передача житлових приміщень у власність громадян обумовила 

постановку питання про подальше обслуговуванні багатоквартирного 

житлового будинку і долю спільного майна в ньому. На цей рахунок 

законодавець вказав на необхідність утворення товариств індивідуальних 

власників квартир для створення умов ефективної експлуатації будинків на 

основі колективного управління та взаємодопомоги [99, с. 193].  

Для визначення особливостей правовідносин щодо управління ОСББ 

слід в першу чергу розкрити його визначення та законодавчі підходи щодо 

кола відносин, які регулюються у сфері створення ОСББ та забезпечення 

його діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (далі Закон України № 2866-III) ОСББ 

визначається як юридична особа, створена власниками квартир та/або 

нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння 
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використанню їхнього власного майна та управління, утримання і 

використання спільного майна [135]. 

Визначення ОСББ, яке міститься в Законі України «Про ОСББ» має 

певні відмінності з визначенням, закріпленим в ЦК України в частині 

визнання можливості створення одного ОСББ для більше, ніж одного 

житлового будинку. Відповідно до ч. 1 ст. 385 ЦК України передбачено, що 

власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку 

(будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), 

користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, 

утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку 

(будинків) можуть створювати об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (будинків). Отже ЦК України у визначенні передбачає можливість 

створення одного ОСББ співвласниками декількох будинків, тоді як Закон 

пов’язує ОСББ з одним будинком, попри це не виключає можливості його 

створення у двох і більше багатоквартирних будинках. 

Відповідно  до ст. 2 Закону України № 2866-III визначено коло 

відносин, що регулюються цим Законом та виникають у сфері ОСББ, а саме 

відносини:  

щодо створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації 

об'єднань, асоціацій; 

суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження 

спільним майном співвласників у об’єднанні; 

між об'єднаннями та асоціаціями; 

між об'єднаннями, асоціаціями і органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування; 

відносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами.  

Виходячи із законодавчих положень є очевидним, що коло відносин, 

які пов’язані з ОСББ є доволі широким і охоплює сферу від їх створення до 

забезпечення функціонування, які мають як приватноправовий, так і 

публічно-правовий характер.  
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Аналізуючи ОСББ,  можемо стверджувати, що сукупність суспільних 

відносин, які виникають у процесі його функціонування, можна поділити на 

три групи: – по-перше, суспільні відносини, що виникають у процесі 

створення ОСББ – вибору способу управління багатоквартирним будинком, 

приймання власниками приміщень рішення про управління комплексом 

нерухомого майна у багатоквартирному будинку через створення ОСББ, 

реєстрації ОСББ; – по-друге, суспільні відносини, що виникають у процесі 

діяльності ОСББ з управління багатоквартирним житловим будинком, 

утриманню спільного майна у багатоквартирному будинку, вирішенню 

питань користування вказаним майном, забезпеченню комунальними 

послугами громадян, що мешкають у такому будинку; – по-третє, суспільні 

відносини, що виникають при вирішенні питань утримання та благоустрою 

прибудинкової території та інших питань, що стосуються забезпечення та 

захисту прав та законних інтересів ОСББ, зокрема відносин, що складаються 

у процесі об’єднання ОСББ в асоціації. Таким чином, суспільні відносини, 

що існують у процесі організації та діяльності ОСББ, є суспільними 

відносинами, що виникають з огляду на волевиявлення громадян з приводу 

вирішення питань створення та діяльності ОСББ, а також інших питань, 

пов’язаних із забезпеченням діяльності ОСББ, учасники якого володіють 

взаємними правами та обов’язками. З огляду на це, зазначені відносини є 

управлінськими [24. с.279]. 

Характеризуючи відносини, пов’язані з ОСББ, на нашу думку в першу 

чергу слід їх розподілити на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх можуть 

бути віднесені 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 
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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.   

Враховуючи, що учасниками зовнішніх правовідносин поряд із 

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

та ОСББ виступають органи державної влади та місцевого самоврядування, 

постає питання щодо їх віднесення до приватноправових та публічно-

правових. Практичний аспект такого розмежування полягає у визначенні у 

випадку виникнення спорів між суб’єктами таких  правовідносин юрисдикції 

та порядку їх вирішення. 

Правовідносини, щодо яких може виникати питання в частині їх 

приватноправової та публічно-правової природи, в першу чергу виникають 

на етапі створення ОСББ. В основі таких правовідносин є реалізація 

власниками квартир та нежитлових приміщень свого права на розпорядження 

спільним майном, що свідчить про їх приватноправову природу. Крім того, 

правовідносини щодо створення ОСББ як юридичної особи мають певні 

спільні риси з корпоративними правовідносинами.  

Відповідно до ч. 3 ст. 167 Господарського кодексу України під 

корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, 

змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Корпоративні права 
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визначено як права особи, частка якої визначається у статутному капіталі 

(майні) господарської організації, що включають правомочності на участь 

цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної 

частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації 

останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені 

законом та статутними документами. 

Слід зазначити, що у науковій доктрині сформульовано різні підходи 

щодо визначення моменту виникнення корпоративних правовідносин, їх 

правової природи та підстав для класифікації. 

Корпоративні правовідносини – це врегульовані нормами права та 

установчими документами суспільні відносини, які виникають між 

засновником (учасниками) юридичної особи і самою юридичною особою в 

результаті реалізації ними засновницьких прав, а також відносини між 

учасниками, які складаються щодо набуття, здійснення та припинення 

корпоративних прав. Обов’язковою ознакою корпоративних відносин слід 

визнати наявність визначеного законодавцем об’єкта права корпоративної 

власності – наявності в учасника корпоративних прав особливого виду 

майнових прав [8, C.154.] 

Корпоративні правовідношення розглядаються як вид цивільного 

правовідношення, в основі якого лежить участь суб’єктів в організаційно-

правових утвореннях, що мають ознаки юридичних осіб, суттю яких є так 

звані корпоративні права, та які виникають на підставі певних юридичних 

фактів, а саме: участі в установчому договорі, вступі в кооператив, придбанні 

права власності на частку, акції тощо  [65 с. 13]. 

Корпоративні права – це не права відповідної юридичної особи як 

учасника цивільного обороту перед третіми особами. Корпоративні права 

мають власну правову самодостатність і не входять у зміст правосуб’єктності 

юридичної особи. Корпоративні права виникають лише у разі створення 

юридичної особи, при цьому носять незавершений характер суб’єктивного 
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права учасника, який здійснює їх самостійно або спільно через загальні збори 

[12, С.79]. 

Питання визначення моменту виникнення корпоративної 

правосуб’єктності в науковій доктрині є досить спірними, оскільки думки 

науковців із цього приводу різняться. Низка авторів пов’язують початок 

здійснення корпоративних відносин, а отже, і можливості особи мати й 

реалізовувати корпоративні права та обов’язки з укладенням засновницького 

договору [70, с.278] або з внесенням майна до статуту господарського 

товариства [40,  с. 192]. Інші науковці підтримують позиції законодавця, 

викладену в ст.87 Цивільного кодексу України, й обґрунтовують виникнення 

корпоративної правосуб’єктності лише після державної реєстрації 

господарського товариства органами державної влади [65, с 101.]. Аналіз 

норм законодавства та науково-практичної доктрини дає змогу стверджувати, 

що до державної реєстрації об’єктивно існують лише внутрішні 

(організаційні) корпоративні правовідносини, які виникають між 

засновниками (учасниками) відповідної юридичної особи, зовнішні 

відносини виникають лише після внесення корпоративного товариства в 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Тому, самі корпоративні відносини, до створення юридичної особи, 

виникати можуть, адже такий висновок, зокрема, можна зробити з аналізу 

чинного законодавства. Так, у п. 3 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального 

кодексу України названо «спорами, що виникають із корпоративних 

відносин», ті, що пов’язані зі створенням юридичної особи. Окрім цього, 

передбачене в ч. 3 ст. 167 Господарського кодексу України (далі – ГК 

України) визначення дозволяє вести мову про існування корпоративних 

відносин на етапі створення, бо єдиним критерієм є те, що їхнім об’єктом 

мають бути корпоративні права, а чи існують вони на даний момент, чи 

існуватимуть у майбутньому – законодавець не конкретизує [155, с.61 ].  
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Отже, на нашу думку, реалізувати свої корпоративні права й обов’язки 

засновники можуть із моменту укладення засновницького договору. 

Водночас дієздатними учасники, які набули корпоративних прав та 

обов’язків після державної реєстрації товариства (за договором купівлі-

продажу, дарування, спадкування), стають з отриманням згоди загальних 

зборів, якщо інше не передбачено установчими документами (статутом або 

засновницьким договором). 

Смітюх А. виділяє наступні етапи становлення корпоративних 

правовідносин: засновницькі (квазізасновницькі) правовідносини, у яких 

реалізуються засновницькі (квазізасновницькі) права протягом періоду між 

державною реєстрацією корпоративної господарської організації (рішення 

про збільшення корпоративного капіталу) та державною реєстрацією 

корпоративних паїв (часток); правовідносини участі, що мають якість 

правового зв’язку між учасником та корпоративною господарською 

організацією, у яких реалізуються корпоративні права учасників та 

виконуються їх корпоративні обов’язки протягом діяльності та у процедурі 

припинення корпоративної господарської організації; правовідносини, у яких 

реалізуються зобов’язальні права вимоги учасників, похідні від їх майнових 

корпоративних прав, у тому числі залишкові корпоративні правовідносини 

пост-участі, у яких реалізуються похідні від майнових корпоративних прав 

зобов’язальні права вимоги колишніх учасників після припинення їх участі у 

корпоративній господарській організації, з урахуванням чого удосконалено 

визначення поняття корпоративних правовідносин як правовідносин, у яких 

здійснюються засновницьке (квазізасновницьке) право, корпоративні права, 

зобов’язальні права вимоги корпоративного походження та виконуються 

корпоративні обов’язки [156, с.13]. 

Незважаючи на наявність у відносинах щодо створення ОСББ спільних 

ознак з корпоративними відносинами, зокрема спрямованість на створення 

юридичної особи, спільне рішення декількох засновників, відповідно до 

висновку Верховного Суду співвласники багатоквартирного будинку не є 
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носіями корпоративних прав, а відносини між співвласниками 

багатоквартирного будинку та ОСББ не є корпоративними. Відповідно, спір у 

справі між фізичними особами - співвласниками багатоквартирного будинку 

та ОСББ не є корпоративним [113 ].  

У судовій справі за позовом фізичних осіб до Об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку та Черкаської міської ради позивачі вимагали  

визнати недійсним рішення установчих зборів співвласників 

багатоквартирного будинку,  скасувати реєстрацію Об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку. За результатами розгляду справи, Верховним 

Судом було зазначено, що відповідно до частин 2, 6 статті 4 Закону України 

«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» ОСББ 

створюється як непідприємницьке товариство, що здійснює функції, 

визначені законом. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку є 

юридичною особою, що створюється відповідно до закону. Як визначено 

ч.1 статті 85 Цивільного кодексу України непідприємницькими є товариства, 

які не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу 

між учасниками товариства. 

Також, частиною 7 статті 4 Закону України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» передбачено, що об'єднання є 

неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його 

розподілу між співвласниками. 

Відповідно до положень статті 167, 55 Господарського кодексу 

України для корпоративних прав є характерними наступні ознаки: 1) особі 

належить частка в статутному капіталі господарської організації; 2) особа 

належить право на участь в управлінні господарською організацією, 3) особі 

належить право на отримання прибутку (дивідендів) від діяльності 

господарської організації [113]. Виходячи з аналізу положень законодавства 

про ОСББ та корпоративні права зроблено висновок про те, що у засновників  

ОСББ корпоративні права не виникають, відповідно відносини не можуть 

бути визнані корпоративними. 
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У постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у 

справі №755/10947/17 зазначено, що незалежно від того чи перераховані усі 

постанови, у яких викладена правова позиція, від якої відступила Велика 

Палата Верховного Суду, суди під час вирішення тотожних спорів мають 

враховувати саме останню правову позицію Великої Палати Верховного 

Суду. 

Отже, Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку (що 

спір між співвласником нерухомого майна - членом Об`єднання 

співвласників багатоквартирного будинку та самим Об`єднанням 

співвласників багатоквартирного будинку не відноситься до юрисдикції 

господарських судів), викладеного в постанові Верховного Суду від 

23.01.2018 у справі №925/1321/16. 

У постанові від 06.02.2019 у справі №462/2646/17 Велика Палата 

Верховного Суду зазначила, що правовідносини між власником нерухомого 

майна у житловому будинку та Об`єднанням співвласників 

багатоквартирного будинку, яке створене у тому ж будинку, найбільш 

подібні до спорів, пов`язаних із діяльністю або припиненням діяльності 

юридичної особи (пункт 3 частини першої статті 20 Господарського 

процесуального кодексу України), а тому такі спори повинні розглядатись за 

правилами господарського судочинства. 

Спір за позовом співвласника нерухомого майна, у якому діє ОСББ 

щодо оскарження створення такого ОСББ розглядається за правилами 

господарського судочинства [148]. 

Невід’ємною умовою створення ОСББ є його реєстрація як юридичної 

особи. Обов’язковою стороною таких правовідносин виступає державний 

реєстратор як суб’єкт владних повноважень, через що постає питання про їх 

публічно-правову природу. 

Аналіз доктринальних досліджень у сфері приватного і публічного 

права свідчить про те, що попри певні усталені критерії для розмежування 

приватноправових та публічно-правових відносин за їх суб’єктним складом, 
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змістом, правовими засадами та методами регулювання, не вироблено 

одностайної позиції  щодо їх чіткого розподілу [153; 163, с.145] 

1. Одним із основних чинників, який ускладнює поділ права 

України на публічне і приватне право, є відсутність критеріїв, за якими 

можна було б провести чітку межу між публічно-правовими і 

приватноправовими відносинами. Критерії, які пропонуються в юридичній 

літературі спрацьовують лише на загальнотеоретичному рівні, коли відсутня 

конкретика та деталізація при характеристиці суспільних відносин. Коли ж 

виникає необхідність визначення правової основи конкретної групи 

суспільних відносин, то в існуючих концепціях розмежування публічно-

правових і приватноправових відносин починають виникати чисельні 

винятки із загального правила [61,  с.129; 62, с.120]. 

Погребняк С.П., розглядаючи різні наукові підходи до проблеми 

розмежування приватного та публічного права, зазначає, що поділ права на 

публічне і приватне має починатися із розмежування відносин, що 

регулюються публічним і приватним правом. Так, у найбільш загальному 

вигляді публічне право можна визначити як підсистему права, яка регулює 

відносини, пов’язані з діяльністю держави і місцевого самоврядування. У 

свою чергу приватне право можна визначити як підсистему права, що 

регулює такі аспекти відносин між суб’єктами права, які прямо не 

стосуються діяльності держави (місцевого самоврядування). Ці відносини є 

приватноправовими. При цьому зазначається, що часто правильна відповідь 

щодо існування прямого зв’язку з діяльністю держави (місцевого 

самоврядування) не є очевидною. Це призводить до утворення в сфері 

суспільних відносин своєрідної «сутінкової зони» (перехрестя публічного і 

приватного інтересу), яка в принципі може перебувати в сфері або 

публічного, або приватного права. На думку вченого, у цих випадках має 

насамперед вирішуватись питання, чи набувають відносини такої суттєвої 

специфіки від участі в них суб’єкта владних повноважень, що це робить 

недоцільним їх врегулювання в загальному (приватноправовому) порядку, 
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встановленого для аналогічних відносин, в яких не беруть участь суб’єкти 

владних повноважень. Коли ж специфіка існує, але вона не є суттєвою, то 

публічний інтерес слід враховувати шляхом створення в межах 

приватноправового регулювання відповідних спеціальних норм. Іншими 

словами, необхідно розрізняти реалізацію публічного інтересу в публічно-

правових відносинах і врахування публічного інтересу в приватноправових 

відносинах [107, с.11-12]. 

Створення глобальної економічної системи та формування єдиного 

правового простору, що стає можливим лише шляхом зближення і 

взаємопроникнення правових систем провідних економік світу, зумовили 

появу й зростання кількості нових юридичних конструкцій у вітчизняному 

законодавстві. Але ці процеси характеризуються наявністю прихованих 

ризиків: з одного боку, спрощується система регулювання взаємовідносин 

між приватними особами, використовуються загальні правові норми та 

інститути, створюються наднаціональні судові органи, з іншого – процеси 

уніфікації, стандартизації та універсалізації приватного права негативно 

відбиваються на публічно-правовій сфері: з’являються загрози економічній 

безпеці держави, спровоковані конфліктом приватних і національних 

інтересів. Ураховуючи це, можна припустити, що головними тенденціями і 

перспективними напрямами розвитку сучасного вітчизняного приватного 

права можуть стати збільшення частки державного регулювання, 

використання імперативних методів юридичного впливу на приватноправові 

відносини, уніфікації і стандартизації приватного права, зміна системи 

джерел, що регулюють цивільні правовідносини, поява нових суб’єктів 

приватного права [52, с. 27.]. 

В сучасних умовах не можна провести чіткої межі між публічним і 

приватним правом, розташувавши його по той чи інший бік галузі 

приватного права. Низка галузей, які без особливих сумнівів зараховуються 

до приватного права, мають публічний початок. Процес взаємопроникнення 

проявляється у розширенні використання публічно-правових засад у сфері 
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регулювання відносин власності, договірних відносин, з одного боку, та 

одночасно застосування приватноправових інститутів для реалізації 

публічних цілей. Приватноправовий початок переконливо присутній у 

правових галузях, які належать до сфери публічного права, зокрема  у всіх 

процесуальних галузях [15,  с.77].   

Сутнісною ознакою поділу приватноправових та публічно-правових 

відносин є характер визначеності поведінки суб’єкта права у межах певної 

юридичної конструкції. Обумовленою ознакою розмежування досліджуваних 

відносин є участь держави у відносинах, основою яких є зобов’язуючі та 

заборонні юридичні конструкції, що прямо випливає з ч.2 ст.19 Конституції 

України (публічно-правові відносини), а громадяни – у правовідносинах, 

основою яких є уповноважуючи конструкції (приватноправові відносини) 

[98, с.343]. 

Як влучно зазначають Харитонова О.І. та Харитонов Є.О., характерним 

для приватноправових відносин є рівність учасників цих відносин, їхня 

ініціативність при встановленні цих відносин, вільний розсуд при обранні 

правил поведінки, прямо не заборонений законом, позовний порядок захисту 

прав та інтересів його суб’єктів в суді, тощо. Порівнюючи приватноправові 

відносини з публічно- правовими, науковці відмічають, що для останніх 

характерним є імперативний метод правового регулювання, одним із 

учасників таких відносин обов’язково є суб’єкт владних повноважень [177, 

с.10]. 

Виходячи з характеристик приватноправових і публічно-правових 

відносин можна зробити висновок, що ОСББ виступає юридичною 

конструкцією, яка обумовлює взаємопроникнення приватноправових та 

публічно-правових засад у регулюванні їх діяльності. Враховуючи, що ОСББ 

створюється як юридична особа приватного права,  засновниками 

виступають власники квартир та/або нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку, а метою є сприяння використанню їхнього 

власного майна, переважна частка правовідносин є приватноправовими. 
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Разом з цим, створення юридичної особи передбачає процедури реєстрації, а 

діяльність необхідність сплати обов’язкових платежів, зокрема й пов’язаних 

з нарахуванням пільг за отримані комунальні послуги, або отримувати 

дозволи на проведення певних робіт для забезпечення діяльності ОСББ. Такі 

відносини передбачають участь уповноважених представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, які реалізують владні 

повноваження. Тому такі відносини можуть бути публічно-правовими. Разом 

з тим, як свідчить практика наявність у складі учасників правовідносин 

суб’єкта владних повноважень автоматично не свідчить про їх публічно-

правову природу, що відповідно впливає й на визначення правової природи 

спору, який може виникати з таких правовідносин.   

Як зазначає Банчук О., у правозастосуванні фізичні та юридичні особи, 

і насамперед – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

посадові та службові особи, мають усвідомлювати існування загально-

дозвільного принципу («дозволено все, що прямо не заборонено в законі») у 

приватних відносинах і спеціально-дозвільного («дозволено тільки те, що 

прямо передбачено у законі») в публічних відносинах. Визначення в 

кожному конкретному випадку існування певного типу правовідносин 

(публічних чи приватних) дозволить суб’єктам права реалізовувати їхні права 

(повноваження) відповідним чином і з певністю передбачати правові 

наслідки за невиконання своїх обов’язків. А в разі виникнення спірних 

правовідносин особи визначатимуть суд, який здійснює захист порушених 

прав (цивільний чи адміністративний), та будуть готовими до певних 

процесуальних процедур із захисту своїх прав [10,  с.150]. 

Розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну 

справу № 462/2646/17 за позовом до Управління державної реєстрації 

Львівської міської ради, третя особа – Об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, про визнання незаконними дій, скасування 

державної реєстрації та зобов'язання вчинити певні дії, Верховний Суд 

зазначив, що спір про відміну державної реєстрації юридичної особи є 
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спором про наявність або відсутність цивільної правоздатності та 

господарської компетенції (можливості мати господарські права та 

обов’язки). Цей спір не є спором у сфері публічно-правових відносин, навіть 

якщо виник у зв’язку з протиправним внесенням до ЄДР суб’єктом владних 

повноважень запису про проведення державної реєстрації юридичної особи; 

не є спором, що виникає із цивільних, земельних, трудових, сімейних, 

житлових та інших правовідносин; не є спором, що виникає у зв’язку зі 

здійсненням господарської діяльності, а є спором про абстрактну можливість 

брати участь у конкретних правовідносинах. При цьому процесуальне 

законодавство не визначає юрисдикційну належність такого спору. Велика 

Палата Верховного Суду постанові від 20 вересня 2018 року у справі № 

813/6286/15, заповнюючи цю прогалину закону, зазначила, що подібні спори 

є найбільш наближеними до спорів, пов’язаних з діяльністю або 

припиненням діяльності юридичної особи) пункт 3 частини першої статті 1 

статті 20 ГПК), а тому повинні розглядатись за правилами господарського 

судочинства. Отже, цей спір має вирішуватися за правилами ГПК незалежно 

від суб’єктного складу, за місцезнаходженням юридичної особи (частина 

шоста статті 30 ГПК) [112]. 

Варто звернути увагу, що спори щодо скасування реєстрації ОСББ 

можуть виникати не лише за участю співвласників багатоквартирного 

будинку, де воно створено, а за участю третіх осіб, чиї права можуть бути 

порушені внаслідок його створення, що також впливає на природу та 

юрисдикцію спору. 

Верховним Судом розглянуто касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу 

Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 21 червня 

2019 р. та постанову Миколаївського апеляційного суду від 25 липня 2019 р. 

про визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ «С», та скасування 

державної реєстрації відповідача. Позовну заяву мотивовано тим, що при 

створенні ОСББ «С» не дотримано вимог щодо порядку проведення 

установчих зборів та щодо прийняття рішення про його створення. 
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Відповідач у листопаді 2017 року отримав дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будинок, де утворено 

ОСББ «С», і прилеглої території у власність. Такий же дозвіл отримало 

Комунальне підприємство «Є», що обслуговує будинок, у якому розташована 

належна позивачеві на праві власності квартира, а також 1/6 частка сараю та 

1/12 частка вбиральні. Позивач вважав, що неправомірне створення ОСББ 

«С», яке потягло за собою надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під двоквартирним будинком АДРЕСА_1 

і прилеглої території у власність, є порушенням його прав та інтересів. За 

результатами розгляду касаційної скарги Верховний Суд зазначив, що якщо 

фізична особа, яка не є членом ОСББ, не є співвласником майна членів 

ОСББ, не є власником чи користувачем нерухомого майна у будинку, у 

якому діє ОСББ, створення якого оспорюється, при цьому оспорює 

правомірність створення цього ОСББ, то такий спір підлягає вирішенню в 

порядку цивільного судочинства [115].  

Разом з тим, слід враховувати, що спори про визнання недійсними 

установчих документів та припинення юридичної особи за позовами 

суб'єктів владних повноважень, що здійснюють контроль за діяльністю 

юридичної особи, а також органів, які здійснюють державну реєстрацію 

юридичних осіб  відповідно до пункту 5 частини другої статті 17 Кодексу 

адміністративного судочинства України віднесено до компетенції 

адміністративних судів як публічно-правові [123]. 

Отже як свідчить аналіз судової практики, у правовідносинах, в яких 

стороною виступають суб’єкти владних повноважень, що  реалізують владні 

повноваження, може проявлятись також приватноправовий аспект, оскільки 

такі відносини можуть стосуватись правосуб’єктності особи, реалізації права 

власності тощо. Тому сам факт участі у правовідносинах суб’єкта, наділеного 

владними повноваженнями, не обов’язково обумовлює віднесення спорів, які 

з них виникають, до публічних. Крім суб’єктного складу визначальне 

значення також набуває зміст правовідносин.      
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Наведене рішення Верховного Суду визначає природу спорів, які 

виникають з позовів щодо скасування реєстрації ОСББ, визнаючи їх  

приватноправовими.  

Враховуючи, що відносини, які виникають у зв’язку зі створенням та 

діяльністю ОСББ мають переважно приватноправовий, цивільний характер, 

вважається за необхідне визначити їх різновид, оскільки залежно від виду 

правовідносин залежить правовий статус його учасників.   

 Римарчук Р., аналізуючи різні доктринальні підходи до класифікації 

цивільних правовідносин, зазначає, що така класифікація повинна бути 

проведена, враховуючи їхню природу та характер, які залежать від того, як 

розподілена правова влада між їхніми суб’єктами. Усі види правовідносин 

являють систему. За ступенем її конкретизації вона виглядає так. На 

першому місці знаходяться абсолютні та відносні правовідносини. 

Наступною (за ступенем логічної конкретизації) класифікаційною групою є 

майнові та немайнові правовідносини. Потім виділяються речові та неречові 

майнові правовідносини, а також особисті немайнові правовідносини 

пов’язані та непов’язані з майновими. Далі правовідносини поділяються на 

речові та зобов’язальні. Є сенс класифікувати правовідносини на регулятивні 

та охоронні, які розмежовуються за здатністю свого здійснення (виконання). 

Усім розглянутим класифікаційним групам правовідносин передують 

загальнорегулятивні правовідносини, які виникають на стадії 

правосуб’єктності осіб. [145, с. 466]. 

Жорнокуй В. зазначає, що поняття «майнових» та «організаційних» 

правовідносин знаходяться у різних площинах. Виділяючи організаційні 

відносини, говоримо про відмінність у їхньому змісті, а майнові 

правовідносини відокремлюються від інших (немайнових) залежно від 

об’єкта [44, с. 97]. 

Карнаух В.С., досліджуючи категорію переддоговірних відносин, 

пропонує їх класифікацію за функціональним призначенням на організаційні 

(безпосередньо спрямовуються на укладання договору або сприяє його 
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укладанню) та компенсаційне правовідношення (має характер sui generis 

стосовно організаційного правовідношення та являє собою зобов’язання, у 

змісті якого конструюється відповідальність особливого роду – culpa in 

contrahendo). При цьому зазначається, що класифікація переддоговірних 

правовідносин на організаційні і компенсаційні має своєю необхідною 

передумовою більш загальну класифікацію цивільних правовідносин на 

регуляторні та охоронні  [54, с. 50].  

Музика Л. наголошує на тому, що предмет цивільного права є ширшим, 

аніж це передбачено у ЦК України, тому ст. 1 ЦК України і потребує 

доповнення, зокрема в частині корпоративних та організаційних відносин. 

При цьому відмежування організаційних цивільних відносин від 

організаційних відносин в адміністративному чи трудовому праві 

запропоновано здійснювати, зокрема за допомогою методу правового 

регулювання [89, с. 378].    

Натомість Сібільов М., досліджуючи різні доктринальні підходи до 

визначення категорій цивільних правовідносин, зокрема й організаційних, 

вказує, що зазначені цивільні організаційно-правові відносини існують, але 

не є складовою предмета цивільного права, оскільки вони мають не 

самостійний, а допоміжний (обслуговуючий) характер. На думку науковця, 

перелік цивільних відносин, що становлять предмет цивільного права, 

закріплений у ст. 1 ЦК України, є закритим і його «відкриттю» має 

передувати значна спеціальна робота, спрямована на організацію й 

обговорення питань, пов’язаних із сутністю цивільних (приватних) відносин, 

що становлять предмет цивільного права [152, с. 69, 72]. 

Характеризуючи відносини, які регулюються Законом про ОСББ слід 

зазначити, що більшість з них спрямовано на організацію діяльності та 

функціонування ОСББ. Враховуючи пропоновані у наукових дослідженнях 

підходи до класифікації цивільних правовідносин, на нашу думку їх слід 

віднести до цивільних організаційних та процедурних правовідносин. 
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Професори Харитонов Є.О., Харитонова О.І. до характерних рис 

цивільних організаційних правовідносин відносять такі властивості останніх: 

1. Специфіка нормативного підґрунтя організаційних відносин зумовлена 

вирішальним значенням для їх регулювання актів законодавства. 2. 

Специфічним є суб’єктний склад цивільних організаційних відносин, 

оскільки тут одним із суб’єктів завжди має бути носій певних повноважень 

(владних, майнових тощо). Саме такий характер статусу одного із суб’єктів 

відносин надає цим стосункам особливого змісту, зумовлюючи конструкцію, 

яка дозволяє одному із суб’єктів застосовувати засоби правового тиску до 

іншого суб’єкта. 3. Об’єктом (предметом) цивільно-правових організаційних 

відносин є суспільні відносини, які підлягають організації (впорядкуванню) у 

сфері цивільного обігу. 4. Змістом цивільних (організаційних) відносин є 

права й обов’язки, які виникають у процесі регулювання і залежать від 

функцій останнього. У свою чергу, зазначені функції також відображають 

специфічні риси цивільно-правових організаційних відносин. 5. Існують 

особливості реалізації норм у процесі регулювання цивільних відносин, 

внаслідок чого фактичні відносини перетворюються на цивільно-правові. 

[175, с.11] Професор Р. А. Майданик визначає організаційні цивільні 

відносини як суспільні відносини, які виникають між юридично рівними і 

майново самостійними учасниками, що володіють автономією волі, зміст 

яких становлять дії немайнового характеру, спрямовані на виникнення та 

упорядкування майнових або особистих немайнових відносин» [75, с. 9].  

Красавчиков О.А. виділив чотири групи цивільно-правових 

організаційних відносин: слугують започаткуванню або розвитку майнових 

відносин; делегуючі – наділяють повноваженнями одних осіб для вчинення 

певних дій від імені інших; контролюючі, які надають можливість одним 

суб’єктам цивільного правовідношення контролювати інших; інформаційні – 

в силу яких сторони зобов’язані обмінюватись певною інформацією [51].   

Аналізуючи правовідносини, які виникають щодо ОСББ, слід 

зазначити, що вони можуть бути розподілені відповідно до запропонованої 
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О.А. Красавчиковим класифікації. Зокрема, до першої категорії слід віднести 

правовідносини, що виникають між співвласниками та спрямовані на 

створення ОСББ; до делегуючих можуть бути віднесені правовідносини, які 

виникають щодо уповноваження особи вчиняти дії, спрямовані на створення 

ОСББ, відносини щодо передання права на управління ОСББ управителю; 

контролюючі відносини виникають за участю ревізійної комісії щодо 

забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю; 

інформаційні виникають у сфері реалізації права на отримання в 

установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації. 

Професор Шишка Р.Б. зазначає, що поряд з організаційними 

публічними відносинами як об’єктивними для державного впливу і 

започаткованими на владі-підкоренні, існують і відносини організаційні 

приватні та залежні від права чи інтересу учасників цивільних відносин. Їх 

призначення полягає в такому: 1) упорядкувати дії двох та більше учасників 

цивільних правовідносин для досягнення мети вступу у них; 2) 

підпорядкувати абсолютні права їх володільця певній програмі їх здійснення 

задля отримання кращого результату. Це проявляється у складанні різних 

поточних та перспективних планів чи графіків, можуть також проводитися 

наради співвласників та співволодільців тощо.  При цьому наголошується, 

що апріорі, на ці відносини поширюються загальні положення цивільного 

права про метод цивільно-правового регулювання, зокрема заснованість на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх 

учасників. [182, с.226]. 

Виходячи з основних характеристик цивільних організаційних 

відносин, розроблених у наукових доктринальних дослідженнях, можливо 

дійти висновку, що відносини, які виникають у сфері створення та організації 

діяльності ОСББ можуть бути віднесені до їх категорії. Такий висновок 

обумовлено таким. На етапі прийняття рішення про створення ОСББ 

відносини виникають між суб’єктами приватного права – співвласниками 

багатоквартирного будинку; відносини спрямовано на визначення алгоритму 
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дій щодо створення нового суб’єкта права; передбачають у подальшому 

делегування повноважень щодо управління майном спеціально визначеному 

суб’єкту.  

Слід зазначити, що поряд з організаційними відносинами в науці  

цивільного права також виділяють процедурні відносини.  

Професор Харитонов Є.О. зазначає, що правовідносини цивільного 

матеріального права поділяються на такі, що визначають права та обов’язки 

(встановлюючі цивільні правовідносини), і такі, що визначають процедуру 

їхньої реалізації (процедурні цивільні правовідносини). Процедурні 

відносини є формою реалізації норм цивільного законодавства (цивільної 

норми) і не порушеного суб’єктивного цивільного права або нормально  

виконуваного обов’язку. Реалізація цивільної норми, а також здійснення 

цивільних прав та виконання обов’язків у багатьох випадках мають 

відбуватися за певною, чітко визначеною процедурою. Така вимога 

зумовлюється, передусім, наявністю у методі цивільного права елементів 

імперативного методу, покликаних встановлювати і забезпечувати 

правопорядок, а відтак вимагає від усіх учасників даних відносин 

дотримання встановлених законодавством процедурних правил. Підставою 

початку процедури так само, як і трансформацій останньої на всіх етапах її 

здійснення, є правомірні дії суб’єктів цивільно-правових відносин. 

Процедурні правовідносини виникають, таким чином, на підставі 

регулятивних норм з приводу встановлення юридичних фактів або реалізації 

права і є обов’язковими при застосуванні норм матеріального права [172]. 

Розглядаючи 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.  

В юридичній літературі, організаційними цивільними відносинами 

розуміють суспільні відносини, які виникають між юридично рівними і 

майново самостійними учасниками, які володіють автономією волі, зміст 
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яких становлять дії немайнового характеру, спрямовані на виникнення та 

упорядкування майнових або особистих немайнових відносин. 

Майданик Р.А. зазначає, що для організаційних цивільно – правових 

відносин характерними є наступні ознаки: 

1. Організаційні відносини представляють собою певну сукупність дій, 

спрямованих на упорядкування організованих відносин;  

2. Об'єктом цих відносин є упорядкованість дій учасників 

організованих відносин, яка дістала в літературі назву юридичної процедури; 

3. Організаційні відносини характеризуються особливою метою, яка 

полягає у спеціальній направленості на процес упорядкування зазначених 

відносин. 

4. Змістом цивільно-правових організаційних відносин є суб'єктивне 

організаційне право та суб'єктивний організаційний обов'язок [75]. 

Процедурні правовідносини — це суспільні відносини, що складаються 

на підставі процедурних норм права або локальних актів щодо реалізації 

та\або захисту належного їй права.  

Для процедурних відносин характерними є наступні особливості: 

1. Вони виникають, змінюються і припиняються відповідно до норм 

процедурного права; 

2. Чітка послідовність дій; 

3. Виникають, як правило, на підставі юридичних фактів-дій; 

4. Складаються з юридично значущих дій [149, с.110]. 

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 
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процедур є підставою для чисельних спорів про визнання незаконними дій 

щодо створення ОСББ. 

Варто зауважити, що процедурні правовідносини слід відрізняти від 

процесуальних правовідносин. Досліджуючи цивільні процесуальні 

правовідносини на монографічному рівні, Діденко Л.В. визначає їх як 

динамічні та багатостадійні індивідуалізовані суспільні відносини, 

врегульовані нормами цивільного процесуального права із використанням 

імперативно-диспозитивного методу, що виникають між судом, як 

обов’язковим суб’єктом, учасниками справи, та іншими учасниками 

цивільного процесу, зв’язок між якими визначено у їх правах та обов’язках, 

що виникають у цивільному судочинстві з метою забезпечення правосуддя 

при захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

При цьому виділено ознаки цивільних процесуальних правовідносин, які 

розподіллено на: загальні: є різновидом вольових суспільних відносин; 

охороняються і забезпечуються заходами державного впливу; їх учасники є 

носіями прав і обов’язків; системність; обов’язкова правова форма; та 

специфічні: виникнення на основі норм цивільного процесуального права 

внаслідок їх реалізації; особлива процедурно-правова форма вираження; 

відносний характер; імперативно-диспозитивний характер; динамічність; 

зв’язок із матеріально-правовими відносинами [37, с.21-22]. 

Як слушно зазначає професор Харитонов Є.О.: «охоронні цивільні 

правовідносини відіграють важливу роль у забезпеченні захисту прав та 

інтересів учасників цивільних відносин, як при порушенні договірних 

зобов’язань, так і недоговірних зобов’язань» [173, с.138]. Батанова Н.М. 

зазначає, що охоронні відносини виникають перш за все внаслідок 

неправомірної поведінки суб'єктів як негативна реакція на це з боку держави. 

Потреба в них виявляється кожного разу, коли права та інтереси учасників 

правовідносин, окремої особи або суспільства в цілому, або сама Конституція 

потребують державно-правового захисту. Вони завжди виступають як 
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владовідносини. За допомогою цих відносин реалізуються міри юридичної 

відповідальності, міри захисту суб'єктивних прав і законних інтересів, 

превентивні заходи державного примусу [11, с. 61]. 

За ініціацію охоронних правовідносин відповідають норми 

зобов’язального або заборонного характеру в частині свого структурного 

елементу – санкції. Однією з основних цілей охоронних правовідносин є 

притягнення особи до юридичної відповідальності [83, с. 34].  

Аналізуючи різні доктринальні підходи до визначення сутності 

охоронних правовідносин Кушерець Д зазначає, що: «українські юристи 

одностайні у поглядах щодо суті та виникнення таких правовідносин, 

констатуючи момент їх виникнення факт порушення цивільних прав 

конкретного суб’єкта та прагнення деліквента до цивільно-правової (у 

переважній більшості – майнової) відповідальності [71, с.201]. Натомість 

Данилова М. дотримується позиції, що: «підстави виникнення охоронних 

правовідносин не можна зводити лише до певного виду правопорушення, 

необхідності відновлення порушених прав, а також застосування до 

порушників заходів державного примусу. Охороні правовідносини є набагато 

ширшими за своїм змістом, оскільки значну їх частину складають 

контрольно-наглядові відносини, які виникають не з моменту вчинення 

неправомірної дії певним суб’єктом, а з моменту створення середовища, 

охорону якого необхідно забезпечити» [33 , с.72]. 

Такий підхід до визначення сфери дії охоронних правовідносин 

корелюється з усталеним підходом до розуміння сутності категорії «охорона 

прав» та її співвідношення з категорією «захист прав». Усталеним є підхід, 

коли охорона визначається як сукупність заходів, які вживаються з метою 

створення належних умов для реалізації прав, недопущення їх порушення та 

поєднують в собі законодавче та організаційне забезпечення прав та інтересів 

суб’єктів права. Натомість захист визначається як сукупність заходів, які 

вживаються у випадку порушення або створення загрози порушенню прав та 

інтересів особи. Якщо виходити з такого тлумачення категорій охорона та 
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захист, відповідно, відносини слід також ділити на дві категорії – охоронні, 

які виникають на етапі забезпечення реалізації прав, та захисні, які 

виникають у зв’язку з порушенням прав та спрямовані на їх захист.  

Однак на нашу думку, в науці цивільного права усталеним є підхід, 

відповідно до якого цивільні правовідносини поділяються на дві категорії – 

регуляторні, які виникають між суб’єктами цивільного права та спрямовані 

на реалізацію прав та забезпечення інтересів, а також  охоронні, які 

виникають у зв’язку з порушенням прав, неналежним виконанням обов’язків 

зобов’язаною стороною. По суті в кожному регуляторному, договірному, 

організаційному правовідношенні існують права, які підлягають правовій 

охороні.  

Науковий підхід, який пов’язує виникнення охоронних правовідносин з 

появою середовища, яке підлягає охороні, більше властивий сфері 

публічного права, де переважна частина правовідносин виникає саме щодо 

забезпечення недопущення порушення прав та інтересів, а тому має 

охоронний характер [175, с.165]. 

Слід зазначити, що у наукових дослідженнях, присвячених питанням 

діяльності ОСББ, поряд з їх приватноправовою природою також 

підкреслюється публічно-правовий аспект. Як зазначає Войновський М.М.: 

«ОСББ є суб’єктом здійснення публічної влади, а функціонування ОСББ 

цілком входить до науки публічного управління. Зазначене, окрім іншого, 

передбачає, що на рівні ОСББ мають бути застосовані інструменти 

публічного адміністрування та публічного менеджменту»  [25, с. 188]. Такий 

висновок обґрунтовується тим, що органи місцевого самоврядування в 

порядку, визначеному законом, можуть делегувати ОСББ, яке управляє 

багатоквартирним будинком, повноваження по здійсненню розрахунків щодо 

передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям громадян по 

оплаті житлово-комунальних послуг та спожитої електроенергії. Дані 

висновки є результатами попередніх досліджень автора щодо актуальних 
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проблем функціонування інституту управління та обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків1.  

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що ОСББ 

вирішують певну частину питань місцевого значення, а саме: питання з 

управління багатоквартирним будинком, забезпечення сприятливих і 

безпечних умов проживання громадян, забезпечення потреб населення в 

житлово-комунальних, комунально-побутових послугах, інші питання ЖКГ. 

Саме тому  доцільно розглядати товариство власників житла як один з 

елементів системи місцевого самоврядування [25, c.112].  

Такий підхід до визначення сутності ОСББ та його публічної природи 

обумовлює питання щодо визначення приналежності управлінських відносин 

за участю ОСББ. В такому аспекті, на нашу думку, слід виділити дві категорії 

управління – управління самим ОСББ як юридичною особою (внутрішнє 

управління), а також управління ОСББ, спрямоване на забезпечення його 

діяльності (зовнішнє управління). Такий підхід дозволить розкрити 

особливості та правову природу управлінських відносин, які можуть мати як 

приватноправовий, так і публічно-правовий характер.   

Управлінські відносини значною мірою ґрунтуються на 

підпорядкуванні одного їхнього учасника іншому (субординації) і часто 

регулюються нормами адміністративного права та інших публічно-правових 

галузей. Разом із тим управлінські відносини в широкому значенні слова не 

виключають, а, навпаки, припускають існування й регулятивних цивільних 

правовідносин, частина яких може бути спрямована на впорядкування, 

організацію інших цивільних відносин. При цьому зазначається, що 

організаційним відносинам властиві: а) особливості змісту (складаються з 

організаційних дій (немайнових, неособистих тощо), спрямовані на 

впорядкування (нормалізацію) тих відносин, які «організуються»; б) 

особливості об’єкта (ним є впорядкованість відносин, зв’язків, дій учасників 

 
1 Савицький А.Я. Актуальні проблеми функціонування інституту управління та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків // Приватне та публічне право. 2018, №2. С.54-57. 
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відносин, які «організуються»); в) особливості безпосередніх цілей (ними є 

впорядкування, організованість, «нормалізація» відповідного процесу 

передавання майна, виконання робіт тощо) [175].  

В Енциклопедичному словнику з державного управління організаційні 

відносини визначено як відносини координації та субординації в 

організаційних структурах. Перші з них – це відносини управлінських ланок 

та виконавців за управлінською горизонталлю, а другі – це відносини між 

вищими та нижчими ланками системи управління, між тими, хто приймає 

рішення, і тими, хто їх виконує, тобто за управлінською вертикаллю. 

Організаційні відносини забезпечують стан упорядкованості суб’єкта та 

об’єкта управління, системи інформації, прямих і зворотних зв’язків [42,  с. 

495]. 

Відносини, які виникають у сфері створення та діяльності ОСББ мають 

організаційний, процедурний характер.  

Виділено дві групи відносини: спрямовані на створення ОСББ та 

відносини учасником яких виступає ОСББ. Залежно від мети відносин: 

організаційні та процедурні відносини щодо створення ОСББ, управління 

ОСББ, забезпечення діяльності ОСББ.  

В діяльності ОСББ можливо також виділити охоронні відносини, 

спрямовані на захист прав та інтересів співвласників багатоквартирного 

будинку. Такі відносини можуть бути як внутрішні, так і 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, 
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якщо такі рішення та дії можуть негативно позначитись на правах та 

інтересах ОСББ та його членів.  

Центральною ланкою в структурі відносин ОСББ є договірні 

відносини. Специфіка  правового регулювання договірних відносин полягає в 

тому, що юридичним засобом і правовою формою регулювання цих відносин 

є договір [171, с.437]. 

Луць В.В. зазначає, що договір як юридичний факт належить до 

правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовуються на 

виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов’язків. Варто 

погодитись із науковцем, який влучно зазначає, що не виключно сам договір 

впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або 

припиняє їх), а й відповідно до вимог законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості в договорі визначається зміст 

конкретних прав та обов’язків учасників договірного зобов’язання. У цьому 

розумінні договір виступає засобом регулювання поведінки сторін у 

цивільних правовідносинах [74, с.19]. 

Договір як регулятор зобов’язальних правовідносин слугує тим 

способом вираження (закріплення) індивідуальноправових приписів (актів 

поведінки), які виконують роль регулятивних договірних правил поведінки 

сторін, щодо вчинення яких зобов’язувалися сторони. Саме тому договірні 

умови формулюються з метою визначення фактичних обставин, за яких 

сторони мають діяти, і способами, якими сторони обумовлюють свої дії, що 

здійснюватимуться. Оскільки в умовах договору закріплюється воля сторін, у 

них виникають права і обов’язки, які становлять зміст договірного 

зобов’язання, договірні умови стають обов’язковими для сторін поряд і на 

рівні закону. При цьому договір не слід вважати загальнообов’язковим 

нормативним актом, а похідною від закону угодою, яка зобов’язує лише тих 

сторін, які прийняли в ній участь [106, с.13]. 

Поняття договору може розглядатися в декількох аспектах: як підстава 

виникнення правовідносин (дії, спрямовані на встановлення, зміну, 
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припинення цивільних прав та обов’язків); як правовідношення, що виникає з 

договору про наміри (зобов’язальне правовідношення); як документ, який 

засвідчує факт укладення та зміст договору; як інтегроване комплексне 

поняття [104, с.50]. 

Договірно-правові відносини мають велике значення, про що свідчить 

передбачені законодавством інструменти, що забезпечують виконання 

сторонами зобов'язань в примусовому порядку. Якщо який-небудь учасник 

не дотримується умови угоди, контрагент може застосувати спеціальні 

заходи через інститути судової влади. 

З 1 травня 2019 року введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 

2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», який визначав нові моделі 

договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг. 

Як визначено в статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» відповідні послуги можуть надаватись виключно на договірних 

засадах. Нові договори між споживачами та виконавцями комунальних 

послуг мають бути укладені протягом одного року з дати введення в дію 

Закону, тобто до 1 травня 2020 року [124]. 

 Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються 

відповідно до типових або примірних договорів, що затверджуються 

Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим державним органам 

відповідно до Закону. 

Подібні договори можуть затверджуватись як окремо для різних 

моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та 

колективний договір) так і для різних категорій споживачів (індивідуальний 

споживач, колективний споживач). 

Відповідно до ст. 14 вищезазначеного закону, можна виділити три 

моделі організації договірних відносин щодо надання комунальних послуг: 

індивідуальний договір, колективний договір та договір з колективним 

споживачем. 
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Індивідуальним є такий договір, що укладається між виконавцем 

комунальних послуг і споживачем щодо надання комунальної послуги.  

Такий договір укладається індивідуально з кожним окремим співвласником 

багатоквартирного будинку. Зазначена модель договірних відносин має такі 

особливості: 

– обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем 

багатоквартирного будинку здійснюється виконавцем; 

– технічне обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових 

систем електропостачання і газопостачання здійснюється суб’єктом, 

визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, і за їх рахунок; 

– капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем 

багатоквартирного будинку, що забезпечують надання комунальних послуг, 

здійснюється співвласниками або іншим суб’єктом, якого вибирають 

співвласники, і за їх рахунок. 

Колективним є такий договір про надання комунальної послуги, який 

укладається з виконавцем такої послуги та особою, яку на це уповноважили 

співвласники, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного 

будинку. 

Такою уповноваженою особою може бути: 

1 ) управитель багатоквартирного будинку; 

2) орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку; 

3) правління житлово-будівельного кооперативу.  

Характерними рисами даної договірної моделі є: 

– власники квартир можуть делегувати представлення своїх інтересів 

управителеві будинку або іншій уповноваженій особі. Крім управителя, 

уповноваженою особою може бути уповноважений орган управління ОСББ; 

один із співвласників багатоквартирного будинку; правління житлово-

будівельного кооперативу; або інша фізична або юридична особа, яка була 
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уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління 

ОСББ); 

– договір може бути укладений лише за наявності будинкового вузла 

обліку, який забезпечує загальний облік споживання комунальної послуги в 

будинку; 

– технiчне обслуговування, поточний і капiтальний ремонт 

внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку здійснюються за 

рахунок власників квартир; 

– уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання за кожною комунальною послугою. Таким чином, 

кошти, що знаходяться на такому рахунку, є власністю співвласників 

багатоквартирного будинку.   

Договір з колективним споживачем про надання комунальної послуги 

може укладатись як ОСББ, так або іншою юридичною особою, що об’єднує 

всіх співвласників такого будинку та яка уповноважена на укладання 

договорів в інтересах власників будинку. Така модель договірних відносин 

має наступні особливості: 

– виконавець повинен забезпечити відповідність кількісних та якісних 

характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих 

інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та 

внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку; 

– виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не 

може бути включена плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем 

багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної 

комунальної послуги; 

– співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання 

робіт особами здійснюється технічне обслуговування, поточний та 

капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного 

будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, за 

рахунок співвласників [134]. 
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Сьогодні, питання самостійного забезпечення об’єднання експлуатації 

та утримання багатоквартирного будинку та користування спільним майном 

у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині 

господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів [29]. 

Утримання і експлуатація багатоквартирного будинку, користування 

спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися 

самостійно та безпосередньо співвласниками багатоквартирного будинку, а 

також для здійснення даних функцій можуть залучатись об’єднанням фізичні 

та юридичні осіби на підставі укладених договорів. 

Газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень 

здійснюється на основі укладених договорів між їх власниками і газо- та 

електропостачальними організаціями відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Договори з управителем укладаються об’єднанням відповідно до 

закону. 

Для фінансування самозабезпечення об’єднання співвласники 

сплачують відповідні внески і платежі в розмірах, що були визначені 

загальними зборами. Окремі власники квартир або нежитлових приміщень, 

можуть у рахунок сплати внесків виконували певні роботи, якщо на це 

отримали згоду правління [135]. 

Деякі міські ради на своїх офіційних сайтах дають роз’яснення щодо 

порядку створення ОСББ, договірних відносин ОСББ та особливу увагу 

приділяють договору з управителем. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» якщо функції з управління багатоквартирним 

будинком за рішенням загальних зборів об’єднання передано управителю, 

відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням 

і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
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формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-

комунального господарства. 

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України  «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», умови договору про надання 

послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам 

типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 484 було 

затверджено Типовий договір про надання послуг з управління будинком, 

спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків. Зазначена 

постанова на день написання цього матеріалу є чинною, а отже, підлягає 

застосуванню в частині, що не суперечить чинній редакції Закону № 417. 

Водночас не можна не брати до уваги прийняття Кабінетом Міністрів 

України нового підзаконного акту на виконання п. 6 ст. 13 Закону № 417. 

Отже, співвласникам, які приймуть рішення укласти договір з 

управителем, слід обов’язково пересвідчитись у чинності вказаної постанови 

безпосередньо на дату укладання договору, а також у відповідності положень 

типового договору актуальній редакції Закону № 417 [39]. 

Iстотними умовами договору про надання послуг з управлiння 

багатоквартирним будинком є: 

- перелік послуг; 

- права й обов’язки сторін; 

- ціна на послуги; 

- строк дії договору. 

Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладання 

договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, 

такий договір (зміни до нього) підписується співвласником (співвласниками), 

уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. 

Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, 

та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками. 
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1.2. ОСББ як учасник цивільних правовідносин 

 

Функціонування ОСББ в Україні та ефективне управління спільним 

майном є передумовами формування та успішної реалізації державної 

житлової політики, впровадження енергоефективних заходів. 

Однією з нагальних проблем при формуванні державної житлової 

політики є відсутність комплексних досліджень функціонування ОСББ. 

Міністерство розвитку громад та територій України разом з експертами 

Офісу підтримки та впровадження реформ при Міністерстві провели 

кількісну оцінку об’єднань. Для цього було зібрано та 

опрацьовано відомості  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 20 січня 

2020 року.  

За даними Державної служби статистики, кількість зареєстрованих 

ОСББ в Україні становить 32 408. Наразі реєстр містить 34 104 записи про 

об’єднання [58]. 

Втім, за результатом аналізу, діючих ОСББ на сьогодні 32 982. Інші 

припинили свою діяльність, знаходяться в стані припинення або не 

завершили державну реєстрацію. 

Найбільшу кількість ОСББ було зареєстровано у Донецькій та 

Дніпропетровській (4 214 та 3 279 відповідно) областях, дещо менше у 

Львівській (2912) та Одеській (1885) областях, найменше – у Чернівецькій 

(428), Кіровоградській (442) та Чернігівській (445) областях. Важливо 

зазначити, що без урахування даних з тимчасово окупованих 

територій, кількість ОСББ становить 27 010 [20]. 

У місті Одесі зареєстровано 1 667 ОСББ та ЖБК, в яких налічується 

1 859 будинків, з них: 1 326 – ОСББ (1 492 будинки); 341 – ЖБК (367 

будинків), за винятком будинків, які обслуговуються управляючими 

компаніями [47, с.13-14 ]. 
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Для порівняння станом на 01 січня 2021 року на території Вінницької 

міської територіальної громади зареєстровано 719 ОСББ у 766 

багатоквартирних будинках, що складає 37,1% від загального житлового 

фонду ВМТГ. 47,6% ОСББ (342 об’єднання) знаходяться на 

самообслуговуванні. 20,3% ОСББ (146 об’єднань) мають в оренді або у 

власності свою прибудинкову територію [120 ]. 

Перевагами утворення ОСББ на думку науковців є таке:  

ОСББ – неприбуткова організація, тому квартплата членів ОСМД, що 

поступає на банківський рахунок, не оподатковується;  

за малозабезпеченими громадянами залишаються права на державні 

субсидії по оплаті комунальних послуг і квартплати;  

власники житла самі визначають і ухвалюють рішення, на які потреби і 

скільки витрачати коштів. Вони можуть контролювати якість виконаних 

робіт по обслуговуванню будинку, використання квартплати, витрат на 

утримання будинку, дотацій і субсидій;  

члени ОСББ отримують право на свій розсуд використовувати нежилі, 

допоміжні приміщення будинку, технічне устаткування, прибудинкову 

територію і отримувати з цього дохід на користь кондомініуму. Крім того, за 

ними залишається право продавати, здавати в наймання, заповідати своє 

майно спадкоємцям;  

за згодою учасників кондомініуму малозабезпеченим його членам 

може бути скасована квартплата, або вони можуть відпрацьовувати її своєю 

працею на благо суспільства співвласників будинку; 

через ОСББ легше і ефективніше захищати права мешканців в суді [102 

с.47]. 

Виділені в даному аспекті переваги ОСББ щодо можливостей 

соціального захисту малозабезпечених мешканців є вкрай важливими з 

практичної точки зору, оскільки проблема несвоєчасної сплати комунальних 

платежів, великі заборгованості, є однією з перешкод, які стоять на заваді 

більш активному створенню ОСББ. Невпевненість в платіжній спроможності 
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окремих категорій мешканців викликає у інших занепокоєння щодо 

перерозподілу вартості спожитих послуг на добросовісних платників або 

відключення будинку від комунальних послуг через борги окремих власників 

квартир. Тому розробка і впровадження програм підтримки 

малозабезпечених, багатодітних мешканців багатоквартирного будинку на 

рівні ОСББ могло б стати ефективним методом вирішення платіжних 

проблем на взаємовигідних для сторін умовах.  

Є три причини, за якими ОСББ є критично важливими та головними 

елементами ефективного управління житлом. ОСББ демонструють найвищу 

ефективність як:  

- інструмент управління спільною власністю в багатоквартирному 

будинку (БКБ); 

- механізм прийняття рішень для більшості БКБ; 

- стають бенефіціарами фінансування проектів з енергоефективності. 

[117]. 

ОСББ вирішують певну частину питань місцевого значення, а саме: 

– питання з управління багатоквартирним будинком;  

– забезпечення належних та безпечних умов проживання громадян;  

– забезпечення потреб населення у житлово-комунальних послугах 

тощо [24]. 

Юнін О.С., розкриваючи сутність ОСББ, виділяє його переваги, серед 

яких: надана законодавцем можливість співвласникам брати активну участь в 

управлінні будинком та самостійно вирішувати усі найбільш значущі 

питання утримання та використання будинку та прибудинкової території. 

При цьому співвласникам надано можливість більш повно та всебічно 

контролювати витрати на утримання будинку та їх розподіл. Також до 

переваг створення об’єднання віднесено можливість самостійного обрання 

виконавців, що буде сприяти отриманню більш якісних житлово-

комунальних послуг та зменшенню витрат на утримання будинку та 

прибудинкової території. Створення ОСББ сприяє підвищенню рівня 
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відповідальності власників за технічний стан та обладнання будинку, адже 

сплачуючи власні кошти та маючи змогу контролювати витрати та визначати 

їх рівень, вони зацікавлені в підтриманні будинку та території в належному 

стані [189, c.35]. 

ОСББ як спеціальна форма управління має очевидні переваги, такі як,  

невеликі витрати на утримання будинку, оскільки ОСББ, на відміну від 

управляючої компанії, не продає співвласникам своїх послуг, не має на меті 

отримання прибутку. Кошти отримані від оренди нежитлових приміщень 

(підвалів, службових квартир, прибудинкової території, магазинів), що 

розташовані в будинку надходять на рахунки ОСББ і можуть бути витрачені 

на обслуговування будинку. ОСББ може брати кредити в банках, які будуть 

направлені на утеплення багатоквартирного будинку, придбання 

енергоефективного обладнання чи матеріалів, а держава, за пільговою 

програмою, повертає їм частину від суми цього кредиту. Отже, можемо 

стверджувати, що така діяльність ОСББ є більш прозорою. Звісно, можливі 

випадки і зловживання окремих осіб, спрямовані на перетворення ОСББ у 

механізм особистого збагачення, але законодавством передбачена 

можливість припинити у будь-який момент таке порушення за рішенням 

зборів співвласників та шляхом відповідального складання статуту із 

зазначенням всіх нюансів [167]. 

В рамках інформаційної кампанії «Я відповідальний власник» 

Міністерство розвитку громад та територій України визначив 10 переваг 

створення ОСББ, а саме: 

1. Співвласники можуть приймати ефективні рішення щодо 

управлінням будинком. В ОСББ чітко визначена структура керівних органів 

та їх повноваження. Загальні збори ОСББ можуть приймати будь-які 

рішення, а правління ОСББ, яке є його виконавчим органом, контролюватиме 

виконання таких рішень. Контроль за фінансово-господарською діяльністю 

правління здійснюватиме ревізійна комісія. 
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2. Співвласники можуть повноцінно керувати спільним майном 

багатоквартирного будинку, який є їхньою спільною сумісною власністю 

відповідно до статті 5 Закону № 417. Це дасть змогу самостійно формувати 

бюджет, штатний розклад, визначати внески на утримання будинку, обирати 

постачальників комунальних послуг. 

3. Співвласники можуть заробляти гроші на спільній власності. 

4. Співвласники можуть повністю контролювати використання своїх 

коштів.  

5. Співвласники можуть вимагати прозорості видатків.  

6. Співвласники можуть провести енергетичну модернізацію свого 

будинку 

7. Співвласники можуть своєчасно проводити необхідні ремонтні 

роботи в будинку. 

8. ОСББ може брати участь у міських програмах ремонту житла.  

9. ОСББ може укладати будь-які угоди, замовляти різні послуги, 

необхідні для утримання будинку та реалізації рішень загальних зборів. 

10. ОСББ має статус юридичної особи, що дозволяє відкривати 

банківські рахунки, укладати договори, наймати персонал та повноцінно 

розпоряджатися коштами для забезпечення управління будинком. ОСББ має 

статус неприбуткової організації. Це означає, що незалежно від того, звідки 

надійшли кошти на рахунок ОСББ, якщо ці кошти використовуються 

виключно на статутну діяльність ОСББ, з них не сплачується податок на 

прибуток [1]. 

Попри переваги ОСББ на практиці існують певні перепони, які 

впливають на їх активне поширення. 

 Найчастіші проблеми, з якими зіштовхуються мешканці, бажаючі 

створити об’єднання у своєму будинку: низька поінформованість сусідів в 

будинку щодо основних засад діяльності ОСББ; частково або повністю 

відсутня документація на будинок; невиконання законодавчих умов щодо 

передачі з балансу на баланс зі сторони колишнього власника будинку – 
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замовника будівництва; відсутня постійна система навчання або підвищення 

кваліфікації діючих управителів-менеджерів житлового комплексу; 

невиконання законодавчих вимог щодо участі колишнього власника 

(юридичних осіб державної та приватної форм власності) в першому 

капітальному ремонті при взятті об’єднанням на баланс будинку або 

житлового комплексу; незначна кількість фахових управителів-менеджерів 

житлового комплексу у місті; неоднозначне ставлення до ОСББ зі сторони 

контролюючих державних органів влади або операторів на ринку житлово-

комунальних послуг; боязнь відповідальності за незадовільний технічний 

стан житлового будинку; відсутність у більшості мешканців 

багатоповерхівок відчуття власника свого будинку [120]. 

Також до недоліків ОСББ відносять: пошук усіх власників житлових та 

нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку; передання у власність 

або у постійне користування земельної ділянки під будинком. Чинним 

законодавством наразі закріплено правило щодо безоплатного передання 

прибудинкової території у спільну власність власників квартир та 

нежитлових приміщень у будинку, але на практиці ці питання залишаються 

невирішеними; зважаючи на те, що сьогодні більше 70 % житлового фонду 

України потребують проведення капітального ремонту та відсутність 

матеріальної підтримки з боку держави, усі витрати, пов'язані з ремонтом та 

утриманням будинку, покладаються на співвласників, що, у свою чергу, 

призводить до підвищення їхніх витрат, зокрема, квартплати [189, c.35]. 

Мирза С.С., розкриваючи форми управління багатоквартирними 

будинками, зазначає, що по-перше, ОСББ є тією юридичною особою, яка 

знімає тягар утримання житлового фонду з державного та комунального 

бюджетів та покладає його на власників квартир у багатоквартирному 

будинку. По-друге, як показує практика, в умовах ринкової економіки ОСББ 

є ефективною формою утримання приватного житлового фонду. По-третє, 

власники багатоквартирного будинку мають можливість створити власну 

управлінську структуру для вирішення проблем щодо утримання будинку та 
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покращити технічний стан будинку, умови проживання в ньому. По-четверте, 

власники мають можливість матеріально впливати на порушників загальних 

домовленостей. По-п’яте, створення ОСББ сприяє координації зусиль 

власників житла, які спрямовані на управління багатоквартирним будинком 

[82, с. 79; 80]. 

Як цілком правильно зазначає Ю.Є. Ходико «головною особливістю 

кондомініуму, що відрізняє останній від інших житлових будинків, є 

поєднання правового режиму власника квартири та спільної власності на 

інше майно, що входить до кондомініуму. Квартира у багатоквартирному 

будинку та частка у спільному майні визначається єдиним об’єктом» [187, с. 

114]. 

З усіх можливих організаційно правових форм юридичних осіб, у які 

потенційно можуть об'єднуватися власники квартир і нежитлових приміщень 

в багатоквартирному будинку, тільки ОСББ має визначені законом 

повноваження щодо прийняття рішень з питань володіння, користування і 

розпорядження спільним майном будинку [41, с.7]. 

Як зазначає Мороз Н.В., найбільш повно та ґрунтовно визначається 

сутність ОСББ саме Проектом Житлового кодексу України [138], де 

передбачено, що «об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є 

неприбутковою організацією, утвореною відповідно до закону та з 

урахуванням цього Кодексу власниками (співвласниками) багатоквартирного 

будинку (будинків) з метою спільного користування, володіння та 

розпорядження об’єктами спільної власності в багатоквартирному будинку 

(будинках), і не має на меті отримання прибутку для подальшого розподілу 

між членами об’єднання, за винятком спрямування отриманого прибутку на 

утримання та забезпечення експлуатації спільного майна у 

багатоквартирному будинку (будинках)/співвласники багатоквартирного 

будинку можуть здійснювати управління ним самостійно – або 

безпосередньо ухвалюючи певні рішення на зборах і виконуючи їх за 

взаємною згодою, або через створення для управління спільним майном 



50 
 

юридичної особи – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – і 

надання їй відповідних повноважень». Однак співвласники або ОСББ не є 

управителями у прямому розумінні. Щодо об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку управління належить розглядати як діяльність, 

яка направлена на досягнення мети його створення, щодо співвласників – як 

невід'ємну від права власності функцію. У випадку, коли управління 

здійснюється сторонній  суб'єкт господарювання – така діяльність є 

послугою [88, с.34]. 

Основним критерієм за яким відбувається поділ непідприємницьких 

товариств як юридичних осіб приватного права має бути інтерес, який 

переслідують засновники такої юридичної особи. Так, варто звернути увагу 

на законодавчу ініціативу - проект № 0909 щодо їх поділу на приватно 

корисні та публічно корисні. Виділяючи приватно корисні товариства, варто 

охарактеризувати поняття «приватний інтерес» у контексті 

«непідприємницьке товариство». Такий інтерес спрямований на реалізацію 

потреб винятково засновників товариства. Цю групу можна поділити на: 

товариства, створені для реалізації, захисту особистих немайнових прав та 

інтересів; товариства, створені для реалізації, захисту майнових прав та 

інтересів. 

До другої підгрупи відносяться товариства, в основі яких лежить 

майновий інтерес. До них можна віднести об’єднання співвласників 

(власників), недержавні пенсійні фонди, а також біржі. Законодавець у цьому 

випадку більш чітко закріпив норми щодо створення та діяльності окремих 

видів товариств (Закони України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», «Про недержавне пенсійне забезпечення», 

«Про цінні папери та фондовий ринок», «Про товарну біржу»), однак 

практика не відповідає закладеним засадам їх діяльності. На відміну від 

приватно корисних товариств, дані юридичні особи мають в основі свого 

створення майно та майнові права, а тому, вважаємо доречним визначити 

особливості цивільної відповідальності учасників такого товариства, адже на 



51 
 

пріоритетною є не організаційна єдність, а майнова відокремленість як 

ознака юридичної особи [69, с. 121]. 

Досліджуючи правовий статус юридичної особи, Зозуляк О. зазначає, 

що поняття непідприємницької юридичної особи може бути як широким, так 

і вузьким. У широкому розумінні термін «непідприємницька юридична 

особа» – це юридична особа публічного чи приватного права, 

корпоративного чи унітарного типу, що створюється з специфічною метою у 

соціальній, політичній, культурній та інших сферах суспільного буття, 

наділена спеціальною правоздатністю, має право на здійснення діяльності з 

метою одержання прибутку, проте не розподіляє його між учасниками 

(членами) такої юридичної особи та в межах якої не виникає майнового 

зв’язку між учасниками такої юридичної особи та самою юридичною 

особою. Широке значення терміну непідприємницька юридична особа 

вказуватиме не тільки на специфічну рису непідприємницьких юридичних 

осіб – особливу мету діяльності та нерозподіл прибутку між членами такої 

юридичної особи, а й вказує на відповідну приналежність таких юридичних 

осіб за порядком створення до юридичних осіб публічного чи приватного 

права, а за специфікою устрою до корпоративних чи унітарних юридичних 

осіб. У вузькому розумінні непідприємницька юридична особа – це 

юридична особа, що створюється із специфічною метою у різних сферах 

суспільного життя, має право на здійснення діяльності з метою одержання 

прибутку, проте не розподіляє його між учасниками (членами) такої 

юридичної особи та в межах якої не виникає майнового зв’язку між 

учасниками такої юридичної особи та самою юридичною особою. Вузьке 

розуміння сутності непідприємницької юридичної особи дозволяє одразу ж 

провести співвідношення та побачити різницю між підприємницькою 

юридичною особою як такою, що діє з метою одержання прибутку та його 

розподілом між учасниками та в межах якої виникає майновий зв'язок між 

такою юридичною особою та її учасниками та непідприємницькою, котра 

такими рисами не володіє [48, с. 153]. 
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Непідприємницькі товариства, порівняно із підприємницькими, не є  

професійними учасниками майнових відносин. Непідприємницькі товариства 

створюються для досягнення соціального інтересу і тому ці товариства 

повинні бути наділені спеціальної правоздатністю, оскільки вони можуть 

здійснювати лише ті дії, які спрямовані на досягнення даної мети. Разом з 

тим, ЦК України передбачає універсальну правоздатність для всіх 

юридичних осіб. Натомість, в спеціальному законодавстві для 

непідприємницьких юридичних осіб встановлюється спеціальна 

правоздатність [105].  

Слід зазначити, що межу між підприємницькими та 

непідприємницькими товариствами встановити досить непросто, оскільки ст. 

86 ЦК України дозволяє непідприємницьким товариствам поряд зі своєю 

основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не 

встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були 

створені, та сприяє її досягненню   [159, с. 75]. 

Як учасник житлово-комунальних відносин, ОСББ виступає суб’єктом 

господарювання, який зазвичай здійснює вид економічної діяльності  за 

кодом 81.10, до якого відноситься «комплексне обслуговування об'єктів, 

включно з наданням комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта, 

управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності, діяльність 

житлово-експлуатаційних контор, діяльність об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій». Так, ОСББ здійснює 

наступні функції: загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення 

сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставка пошти, послуги портьє, 

прання та суміжних послуг допоміжного характеру – зазначені трудові 

функції, чи посадові обов’язки здійснює обслуговуючий персонал, який не 

відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта. Іншою 

формою забезпечення потреб співвласників ОСББ є укладання відповідних 

господарсько-правових договорів із спеціалізованими організаціями. У 

такому випадку ОСББ представлений як колективний споживач [193, с.122]. 
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Досліджуючи правове становище ОСББ Браславець Ю.Ю. зазначає, що  

особливістю ОСББ є те, що воно: по-перше, має відокремлене майно, тобто 

майно, що є внеском до статутного фонду і враховується окремо від майна 

співвласників; по-друге, майно, що належить співвласникам ОСББ на праві 

спільної власності. Тому постає питання, а як відповідатиме ОСББ в разі 

завдання шкоди виконавцю послуг, що перевищує капітал ОСББ та порядку 

визнання ОСББ банкрутом. Враховуючи те, що ОСББ є юридичною особою 

та має здатність брати участь у цивільному обігу від свого імені, постає 

питання визначення прав та обов’язків ОСББ. Спираючись на буквальне 

розуміння цієї ознаки, ОСББ може своїми діями набувати і здійснювати 

цивільних прав та обов’язків, бути позивачем і відповідачем у суді. Але при 

виникненні питання щодо захисту прав при порушені умов договору при 

тепло-, водо- та газопостачання, ОСББ може виступати тільки як представник 

в суді, захищаючи права особи (споживача) при наявності довіреності. Від 

свого імені ОСББ не може позиватися до постачальників тепла, гарячої води 

та ін. Отже, на мою думку для захисту прав споживачів (власників квартир) 

ОСББ має брати участь в укладанні договору, як третя сторона  [17, с.98]. 

Мета ОСББ – не надання житлово-комунальних послуг, а спільна 

реалізація співвласниками багатоквартирного будинку їхніх прав та спільне 

утримання будинку. За визначенням Господарського кодексу України, 

діяльність ОСББ із утримання багатоквартирного будинку є господарчим 

забезпеченням діяльності негосподарюючих 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 

вважатись послугою, що надається членам об’єднання. Слід підкреслити, що 

ОСББ  діє на підставі закону та статуту. Якщо порівнювати ОСББ з житлово-

експлуатаційним підприємствами, то природа їх відносин із мешканцями 

різниться: взаємні права і обов’язки ОСББ з мешканцями ґрунтуються на 

законі та статуті, а ЖЕП і мешканців – на договорі. Тобто, правові підстави 

виникнення таких відносин також різняться. І саме тому, коли будинок 
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утримується (забезпечується опалення, водопостачання тощо) стороннім 

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

саме про послугу, а коли ті самі дії виконуються ОСББ на підставі статуту, то 

мова йде про «самозабезпечення» – господарче забезпечення діяльності 

негосподарюючих суб’єктiв, що не є господарською дiяльністю [41].  

 У листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 26.04.2011 № 7/15-4687 

«Щодо статусу ОСББ як учасника відносин у сфері житлово-комунальних 

послуг» зазначено, що 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». 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) [188].  

Статтею 4, а також пунктом 2 статті 30 Закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» за ОСББ закріплено 

статус неприбуткової організації. Водночас у частині 3 статті 26 того ж 

закону передбачається можливість надання в оренду допоміжних приміщень, 
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дохід від якої має оподатковуватись на прибуток. Незважаючи на уявну на 

перший погляд неузгодженість, ці положення насправді не суперечать один 

одному, оскільки є підставою для включення організації до Реєстру 

неприбуткових організацій є її основною статутною діяльністю, яка не 

спрямована на отримання прибутку та розподіл її серед своїх учасників. 

Якщо ж ОСББ здає в оренду свої приміщення або зовнішні стіни розміщення 

реклами, то в такому випадку ОСББ має сплачувати відповідні податки з 

конкретного виду доходу - орендної плати, залишаючись при цьому 

неприбутковою організацією. 

Для того щоб ОСББ було внесено податковою інспекцією до Реєстру 

неприбуткових організацій, пункт 14.3. статуту слід викласти не таким 

чином, як пропонується у Типовому статуті, а так, як зазначено у пункті 

7.11.11. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: «У разі 

ліквідації неприбуткової організації, її активи мають бути передані іншим 

неприбуткової організації відповідного виду, або зараховані до доходу 

бюджету» [92, с. 56]. 

Основні джерела надходжень, що забезпечують діяльність ОСББ, 

перелічені у ст. 21 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». До них, зокрема, належать: 

- внески та платежі співвласників; 

- кошти, одержані об'єднанням як відшкодування за надані окремим 

категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та 

призначені житлові субсидії; 

- добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних та 

юридичних осіб; 

- кошти, отримані на умовах кредиту або позики; 

- кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на підставі 

спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, 

проведення поточного та капітального ремонтів, технічного переоснащення 

багатоквартирного будинку; 
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- пасивні доходи, наприклад, відсотки за депозитом; 

- доходи від діяльності заснованих ОСББ юридичних осіб, які 

спрямовують на виконання статутних цілей об'єднання; 

- кошти, отримані ОСББ внаслідок здачі в оренду допоміжних 

приміщень та іншого сумісного майна багатоквартирного будинку; 

- кошти, отримані з інших джерел, що спрямовують виконання 

статутних цілей об'єднання. 

Та, водночас,  податківці погоджуються, що неприбуткові організації (у 

тому числі ОСББ) мають право отримувати доходи: 

- від продажу власних основних засобів (листи ДФСУ від 14.01.2016 р. 

№ 517/6/99-95-42-03-15, від 13.04.2017 р. № 7896/6/99-99-15-02-02 -15); 

- доходи від надання платних послуг від провадження основної 

діяльності, передбаченої статутом та законом (листи ДФСУ від 07.03.2017 р. 

№ 4673/6/99-99-15-02-02-18, від 03.04.2017 р. № 6856/ 6/99-99-15-02-02-15) 

[101]. 

Отже, можемо зазначити, що Закон про ОСББ жодних обмежень у 

цьому питанні не встановлює. Крім того, ст. 86 ЦК України вказує, що 

неприбуткові організації можуть поряд зі своєю основною діяльністю 

здійснювати підприємницьку діяльність, за умови, що така діяльність 

відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що ОСББ має статус 

неприбуткової організації, яка може мати свої прибутки, якщо це не 

суперечить меті створення такої організації. Особливістю отримання 

прибутку ОСББ є те, що всі надходження не можуть бути розподілені між 

засновниками (учасниками) об'єднання, а мають використовуватися 

виключно на фінансування витрат на утримання та статутну діяльність 

ОСББ. 

Однією із основних функції ОСББ як юридичної особи є захист прав 

співвласників багатоквартирного будинку. Частим явищем є конфлікти між 

співвласниками багатоквартирного будинку. Інколи співвласники або 
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мешканці будинку можуть самостійно врегулювати конфлікт між собою, але 

бувають випадки, коли врегулювання такого конфлікту неможливе без 

втручання третьої сторони. 

На нашу думку, ОСББ в особі голови повинно виступати посередником 

при врегулюванні конфлікту між співвласниками або мешканцями будинку 

аби не допустити загострення конфліктної ситуації. 

Як зазначає Прущак В.Є., конфлікт це явище глибинне, довготривале, 

адже може довгий час зберігати юридичні розбіжності [142, с.37].  

Конфлікт характеризується зіткненням несумісних поглядів, інтересів, 

потреб або типів поведінки.  Конфлікт без вчасного його врегулювання 

переростає у спір. У відкритому конфлікті причини усвідомлюються 

конфліктуючими сторонами – це відкриті причини. Однак існують більш 

складні, заплутані або зовсім не підозрювані обставини, які залишаються 

прихованими хоча б для однієї зі сторін [194]. 

Саме тому, важливо швидко відреагувати на конфлікт, який виник до 

настання негативних наслідків.  

ОСББ в особі голови має бути  першою інстанцією, до якої звертаються 

сторони (співвласники, мешканці будинку) при виникненні конфлікту. ОСББ 

має інформувати та роз’яснювати щодо можливості виникнення конфлікту та 

необхідності звернення до голови ОСББ задля вчасного та ефективного 

врегулювання розбіжностей між сторонами.  

Такими переваги залучення ОСББ як посередника при  врегулюванні 

конфлікту є: 

1. сторони конфлікту зможуть знайти взаємоприйнятне рішення; 

2. сторони збережуть добрі сусідські відносини; 

3. конфлікт буде залишатись «внутрішнім» та не набуде розголосу; 

4. сторони збережуть добру репутацію; 

5. сторони зможуть врегулювати конфлікт без зайвих фінансових та 

емоційних витрат.  
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Крім того, ОСББ має роз’яснити переваги та недоліки процесу 

прийняття взаємоприйнятного рішення самими сторонами конфлікту та 

роз’яснити переваги та наслідки звернення задля вирішення спору до 

компетентного державного органу або суду. 

При врегулюванні конфлікту голова ОСББ буде наділений функціями 

подібно до медіатора. 

Медіація як спосіб врегулювання конфлікту за участю третьої 

нейтральної сторони вже показує свою ефективність при врегулюванні 

різного роду конфліктів. Це один із найбільш демократичних способів 

врегулювання спору. Дана процедура дає змогу сторонам контролювати не 

тільки зміст знайденого рішення але й сам процес його пошуку. Безумовною 

перевагою медіації є конфіденційність, швидкість та економія моральних та 

матеріальних ресурсів [27, с. 108 ]. 

 Відповідно, медіатор - спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, 

неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію. Медіатором може бути 

фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері 

медіації в Україні або за її межами. Щодо базової підготовки проектом 

закону про медіацію встановлено, що вона має складати 90 годин у тому 

числі 45 годин практичного навчання [132].  

Таким чином, можемо стверджувати, що посередництво може бути 

професійне та непрофесійне. Оскільки голова ОСББ має першочергову 

функцію – це управління об’єднанням, посередництво при врегулюванні 

конфлікту є його другорядною функцією, тому можемо говори про 

непрофесійне посередництво при врегулюванні конфлікту.  

Крім того, вважаємо ефективним буде залучення професійного 

посередника (медіатора) для здійснення послуг врегулювання конфлікту. 

Надання послуг медіації може здійснюватися щодо внутрішніх конфліктів та 

щодо зовнішніх конфліктів.  

Внутрішніми є конфлікти, які виникають між співвласниками будинку, 

між мешканцями будинку, між співвласниками та мешканцями, між 
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співвласниками та ОСББ як юридичною особою та між мешканцями та 

ОСББ.  

Зовнішніми є конфлікти між ОСББ та третіми особами, між 

мешканцями та третіми особами, між співвласниками та третіми особами.  

ОСББ може виступати посередником тільки щодо внутрішніх 

конфліктів. У випадку виникнення  зовнішніх конфліктів ОСББ буде 

зацікавленою особою та не зможе залишатись нейтральною стороною при 

конфлікті. Тому доцільним є укладання угоди щодо надання послуг медіації з 

професійним медіатором, який допоможе сторонам прийняти рішення щодо 

врегулювання як внутрішніх так і зовнішніх конфліктів. 

Таким чином, відносини, що виникають у ОСББ щодо врегулювання 

конфлікту є одним із ключових елементів ефективного управління та 

обслуговування та захисту співвласників багатоквартирних будинків.  
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РОЗДІЛ 2.  

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТА 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСББ 
 

2.1. Поняття та особливості управління та обслуговування ОСББ 
 

 

Одним з пріоритетних завдань Загальнодержавної програми 

реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки [127], 

було запровадження ефективних форм управління житловими будинками. 

Вирішити зазначене завдання передбачалося забезпеченням конкурентних 

умов на ринку житлово-комунальних послуг шляхом реформування 

існуючих комунальних підприємств, залучення приватних підприємств, які 

мають інвестиційний потенціал, і активним створенням та підтримкою 

пріоритетної альтернативної форми обслуговування житлового фонду — 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків [86, с. 7]. 

Однією із ключових категорій, пов’язаних з метою створення та 

діяльності ОСББ, є категорія «управління». У законодавстві, яке регулює 

відносини, що виникають у сфері реалізації власниками багатоквартирних 

будинків права на спільне майно, категорія «управління» використовується в 

декількох аспектах, як щодо управління майном, так й щодо управління за 

участю ОСББ.  

Управління являє собою досить багатогранну категорію. Підходи до 

нього змінюються, розширюються та доповнюються. Це наслідок постійного 

розвитку науки управління нових здобутків та напрацювань практиків 

управління, які реагують на виклики сучасного світу – підвищену динаміку 

та ускладнення зовнішнього середовища, стрімкий розвиток технологій та 

зростання технологічності більшості процесів. Мінливість зовнішнього 

середовища призводить до трансформації у внутрішньо організаційному 

управлінні. Організації для того, щоб бути успішною, мало бути тільки 
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результативною, досягати поставлених цілей, завдань, показників. Потрібно 

бути ефективною – постійно знаходити якнайкращі, прогресивніші 

інструменти для досягнення своїх цілей [9, с.190]. 

В широкому розумінні, управління – це діяльність суб’єкта, яка полягає  

у цілеспрямованому, організуючому впливі на об’єкт управління та яка 

здійснюється з метою приведення його у бажаний для суб’єкта стан. 

Основними елементами управлінської системи є: 1) суб’єкт управління, 

тобто джерело управлінського впливу, той, хто управляє, виконує функції 

керівництва і впливає на об’єкт з метою приведення його у необхідний стан; 

2) об’єкт управління, тобто те, на що спрямовано управлінський вплив 

суб’єкта, що функціонує під цим впливом; 3) управлінський вплив, тобто 

комплекс цілеспрямованих і організуючих заходів, прийомів та методів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на об’єкт та його удосконалення; 4) 

зворотні зв’язки, тобто інформація для суб’єкта щодо результатів впливу на 

об’єкт2. 

В наукових дослідженнях сформовано різні підходи до розуміння 

сутності категорії «управління», а також видів управління, які здійснюються 

в різних сферах суспільного життя. Державне, соціальне, організаційне, 

інноваційне управління, управління проектом та підприємством, управління 

багатоквартирним будинком – цей перелік може бути продовжено на підставі 

різних критеріїв, закладених як на законодавчому, так і доктринальному 

рівні. Категорія «управління» розкривається через такі категорії як: 

«діяльність», «процес», «організація». Залежного від галузевого контексту 

управління розкривається сутність управління як юридична, економічна, 

соціальна категорія.  

На доктринальному рівні відповідно до усталених підходів категорія 

«управління» переважно пов’язується з діяльністю суб'єктів публічно-

правових відносин та реалізацією владних повноважень. На нашу думку 

 
2 Див…Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : 
Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. С.7 
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такий підхід не в повній мірі відповідає реаліям сьогодення, коли категорія 

«управління» отримує все більшого вжитку у приватноправовій сфері та 

набуває оновленого змісту. 

Для того, щоб визначити сутність категорії «управління» у сфері 

діяльності ОСББ, в першу чергу вважаємо за необхідне розкрити наукові 

підходи до управління у сучасній науці. 

В першу чергу за необхідне вважаємо розкрити підходи до визначення 

«управління» як правової категорії. 

У  найзагальнішому  вигляді  відносини державного управління 

представляються як суспільні відносини, що формуються в контексті 

необхідності виконання  завдань державної  влади  з  управління  

суспільними  і державними справами [158,  с.112]. 

В Енциклопедичному словнику з державного управління управлінські 

відносини визначено як особливий вид суспільних відносин, які складаються 

в процесі суспільного управління між його суб’єктами і об’єктами. Ці 

відносини можуть бути суб’єкт-суб’єктними, суб’єкт-об’єктними (прямий 

зв’язок у циклах управління) та об’єкт-суб’єктними (зворотний зв’язок у 

циклах управління) [42, с. 495]. 

Ігонін Р.В., досліджуючи управлінські відносини як складову предмета 

адміністративного права, зазначає, що якщо розглядати фактично ідентичні 

управлінські відносини, які регулюються різними галузями права, слід 

виходити тільки з двох можливих припущень – або вони є органічним 

об’єктом регулювання «материнської» – адміністративно-правової галузі, а їх 

правове регулювання іншими галузями права є явищем запозиченим та 

вторинним, або вони є об’єктом регулювання, засадничо властивим, різним 

галузям права [53, с.263].  

Миколенко О.І., розкриваючи місце управлінських правовідносин в 

предметі адміністративного права, зазначає, що «управління» взагалі та 

«державне управління» безпосередньо характеризуються наявністю не тільки 

«службової підпорядкованості» (наприклад, коли мова йде про статус 
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державного службовця та порядок проходження ним публічної служби) чи 

«структурної підпорядкованості» (наприклад, коли мова йде про 

взаємовідносини між органами державної виконавчої влади), а й наявністю 

«компетенційної підпорядкованості», яка існує, наприклад, між органами 

державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань 

реалізації останніми державно-владних повноважень [79, с. 39]. 

Мельник Р.С. публічне управління визначає як різновид суспільно 

корисної діяльності, який здійснюється певною сукупністю суб’єктів, 

зокрема органами державної влади о розрізняти та виділяє такі його види: 

втручальне публічне управління, пов’язане з обмеженням прав, свобод та 

законних інтересів приватної особи; сприяльне публічне управління, котре 

має на меті сприяння приватним особам у реалізації наданих їм прав, свобод 

та законних інтересів; забезпечувальне публічне управління, яке пов’язується 

із забезпеченням нормального (повноцінного) існування приватних осіб та 

спрямовується на вирішення питань забезпечення населення водою, 

електрикою, газом, наданням інформаційних, освітніх послуг тощо; 

делеговане публічне управління, що реалізується у тих сферах, де 

відбувається передача суб’єктами публічного управління частини 

покладених на них функцій для виконання приватними особами. 

Делегуванню підлягають, як правило, ті функції, які реалізуються суб’єктами 

публічного управління у межах сприяльного та забезпечувального 

управління; виконавче публічне управління, що здійснюється у межах 

впровадження суб’єктами публічного управління у життя положень 

Конституції та законів України [78, с. 97]. Інакше кажучи, виконавче 

публічне управління має на меті задоволення публічного інтересу через 

застосування законодавства; розпорядче публічне управління, котре 

реалізується виданням суб’єктами публічного управління підзаконних 

правових актів у разі відсутності відповідних законів або їх недостатності для 

повного регулювання відповідних суспільних відносин. Тобто, суб’єкти 

публічного управління самостійно створюють правове підґрунтя для своєї 
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діяльності, яке, однак, за будь-яких умов не має суперечити принципу 

верховенства права, порушувати засади демократії, соціальної та правової 

державності3. 

Враховуючи розгалужену систему відносин у сфері управління в 

наукових дослідженнях розроблено різні підходи до класифікації 

управлінських відносин. 

Досліджуючи правову природу адміністративно-правових відносин, 

Харитонова О.І. виділяє такі види управлінських відносин: 

- управлінські відносини, в рамках яких безпосередньо реалізуються 

завдання, функції і повноваження органів виконавчої влади; 

- управлінські відносини внутрішньо-організаційного характеру, що 

виникають у процесі діяльності суб’єктів законодавчої (представницької) і 

судової влади, а також органів прокуратури; 

- управлінські відносини, що виникають за участю органів місцевого 

самоврядування; 

- окремі управлінські відносини організаційного характеру, що 

виникають у сфері «внутрішнього» життя суспільних об’єднань та інших 

недержавних формувань, а також у зв’язку із здійсненням громадськими 

об’єднаннями зовнішньо-владних функцій і повноважень [176, с.55]. 

Отже відображенням різних підходів до розуміння управління як 

адміністративно-правової категорії є такі спільні риси: обов’язковим 

суб’єктом управлінських відносин є органи державної влади, суб’єкти, 

наділені владними повноваженнями; управління ґрунтується на імперативних 

засадах та передбачає можливий вплив одних суб’єктів на інших; суб’єкти 

управлінської діяльності діють в межах, визначених законодавством. 

Якщо характеризувати відносини, які виникають у сфері діяльності 

ОСББ, можна відзначити, що в тій чи іншій мірі мають прояв означені види 

публічного управління. Зокрема забезпечувальне управління, спрямоване на 
 

3 Дурман О.Л., Зуй В.В. Порівняльний аналіз термінів «Публічне управління» і «Менеджмент». Теорія та 
практика державного управління і місцевого самоврядування. 2019. №1. URL: http://el-zbirn-
du.at.ua/2019_1/6.pdf 



65 
 

забезпечення населення комунальними послугами. Формування державної 

політики та ефективність управління у зазначеній сфері в першу чергу має 

значення для забезпечення: цінової політики таких послуг; їх якості та 

доступності населенню. Сприятливе публічне управління реалізується у 

сфері визначення умов та процедур створення ОСББ як юридичної особи, 

його реєстрації як обов’язкової передумови набуття статусу суб’єкта права, 

управомоченого на управління багатоквартирних будинків. Делеговане 

публічне управління передбачає делегування повноважень органами 

місцевого самоврядування ОСББ. Відповідно до ст.25 Закону № 2866-III 

органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, можуть 

делегувати об'єднанню, яке управляє багатоквартирним будинком, 

повноваження по здійсненню розрахунків щодо передбачених законом пільг 

та субсидій окремим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних 

послуг, спожитої електроенергії. 

Як і у будь-якій сфері суспільного життя, у сфері діяльності ОСББ 

здійснюється державне управління, яке передбачає правове та організаційне 

забезпечення реалізації співвласниками багатоквартирних будинків 

належних їм прав. При цьому з урахуванням міжнародних практик 

відбувається поступовий перехід від всеохоплюючого державного 

управління до впровадження механізмів приватноправового регулювання 

відносин у зазначеній сфері [140]. Такий підхід, на нашу думку, дозволяє 

визначити коло суспільних відносин, які потребують обов’язкового 

державного управління з метою забезпечення прав та інтересів власників, 

суспільних та державних інтересів, а також максимально запроваджувати 

механізми ринкового регулювання, що дозволить правовласникам ефективно 

реалізовувати належні їм права у зручній формі.  

Важливе значення має створення належних конкурентних умов на 

ринку надання послуг з обслуговування ОСББ. Як слушно зазначає М. 

Косматенко, досліджуючи реформування житлово-комунальної сфери 

головним завданням є побудова відносин щодо надання житлово-
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комунальних послуг із споживачем (клієнтом), замовником, службами, що 

забезпечують життєдіяльність об’єкта, тільки на договірній основі. Це 

вимагає відповідної зміни системи управління й регулювання житлово-

комунальним господарством на всіх рівнях. Перебудову системи управління 

житловим господарством необхідно здійснювати відповідно до таких 

принципів: ліквідація негативних наслідків монополізму (це стосується як 

обслуговування житлового фонду, так і управління ним); захист інтересів 

приватних підприємств, що прийшли на ринок обслуговування житла; 

урахування особливостей фінансово-господарської діяльності житлово-

комунальної сфери. В умовах ринкових відносин в житлово - 

експлуатаційних організацій існує певна монополія, подолати яку можна 

шляхом оголошення органами місцевого самоврядування конкурсів на 

визначення суб’єкта обслуговування житлового фонду. Виступати проти 

надання приватних послуг будуть, власне, і самі житлово-експлуатаційні 

організації. Аргументами можуть виступати відсутність фірм з достатньою 

кваліфікацією, сумніви щодо залучення серйозних компаній до такої 

діяльності через неможливість гарантування виділення дотацій з місцевого 

бюджету тощо. Однак, як свідчить досвід зарубіжних країн, єдиною 

реальною перешкодою для запровадження таких змін є існуюче упередження 

щодо допуску приватного сектору до обслуговування житлово-комунального 

сектору [67]. 

Визначення управління як публічно-правової категорії не виключає 

можливості її розуміння та використання в іншому аспекті. Використовуючи 

категорію «управління» відносно юридичних осіб, підприємств слід 

звернутись до її трактування через категорію «менеджмент» організації, яка 

також може бути вжита відносно ОСББ. Слід зазначати, що дослідження 

управління як менеджменту підприємства, організації, на відміну від 

публічного управління, яке досліджується як правова категорія, переважно 

досліджується як економічна категорія. 
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Менеджмент – явище багатогранне, тому його часто трактують як 

науку управління, мистецтво управління, функції та процес управління, 

органи управління, групи людей, котрі управляють організацією. 

Менеджмент розглядається як особливий вид керівної діяльності, в якій 

досягнення організаційних цілей і завдань є першочерговим. Менеджмент 

можна розглядати як мистецтво і науку досягнення цілей організацію 

найбільш ефективним способом [204]. 

Менеджмент це процес управління організацією за допомогою 

визначення цілей та розробки методів та засобів їх реалізації. При цьому, 

управління здійснюється фахово підготовленими спеціалістами. Процес 

управління передбачає прийняття рішень через вибір альтернативи. 

Обов’язок щодо прийняття рішень покладається на менеджері, дії яких 

спрямовані на забезпечення ефективних умов функціонування організації та 

отримання бажаних результатів. Управління є інформаційним процесом, що 

мiстить формування, передачу, сприйняття, обробку та зберiгання iнформації 

та реалізується за допомогою послідовних дій керівника та виконавців 

відповідно до їх  посадових обов’язків. Менеджмент як орган управління є 

відображенням керівництва організації, що представляє її господарські 

інтереси та діє від імені даної організації [183, с.8]. 

Питання формування такої системи, яка відповідала б концепції 

розвитку організації та переходу її до якісно нового стану, а також задачі 

найбільш ефективного використання власного потенціалу, розглядаються як 

важлива методологічна проблема, що стоїть перед вченими і практиками в 

сфері управління. Сучасний рівень розвитку ринкових відносин вимагає 

особливо ефективного управління. Тому система менеджменту сучасної 

організації повинна продукувати умови, за яких кожний керівник вважав би 

одним із головних завдань своєї діяльності постійний активний пошук 

реальних шляхів і інструментів зростання результативності управлінської 

праці. Також система менеджменту має бути здатною до саморегулювання та 

самовдосконалення, до використання переваг позитивного синергетичного 
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ефекту від взаємодії її елементів, бути спрямованою на сприйняття і 

послідовне застосування Якість процесу управління характеризується мірою 

наближення організації до її головної мети, або рівнем реалізації цієї 

головної мети. Рівень реалізації мети, на яку орієнтовані всі структурні ланки 

організації в процесі управління, оцінює ступінь задоволення потреб 

споживачів і інтересів самої організації і може бути виміряний такими 

критеріями якості процесу управління як: безперервність, циклічність, 

послідовність, надійність. нових високоефективних організаційних форм і 

методів управління [91]. 

Стратегічне управління ефективністю діяльності підприємства являє 

собою складну систему взаємопов’язаних структурних елементів в рамках 

стратегічного планування та реалізації механізмів направлених на 

підвищення рівня фінансово-економічної ефективності (результативності) 

діяльності підприємства [150]. 

Попри те, що категорія «менеджмент» визначається через категорію 

«управління», зазначається, що вони не є тотожними. Розкриваючи 

діалектику зв’язку змісту категорій «управління» та «менеджмент», Мороз 

В.М. зазначає, що управління на відміну від менеджменту:  

- має більш різноманітну природу свого прояву;  

- може мати прояв як на мікрорівні (рівень організації), так і на рівні 

соціальних систем (макрорівень), а отже ми можемо констатувати, що саме 

управління має більш вагомий статус у межах керуючого впливу суб’єкта 

управління; 

- є більш складним та багатогранним явищем, адже у його системі, у 

самому спрощеному вигляді, можна виділити: механізми управління; 

структуру та ієрархію управління; суб’єкти та об’єкти управління; функції та 

процеси управління; 

- не бере до уваги, хоча не можемо сказати, що й ігнорує 

соціальнопсихологічні аспекти стану та розвитку керованої системи; 
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- передбачає більш жорстку або безкомпромісну модель поведінки 

керуючої системи по відношенню до керованої; 

- як правило, не охоплює питання цілепокладання та зосереджується на 

питаннях ефективного використання ресурсів організації у межах 

запропонованої структури. У свою чергу управління, маючи стратегічний 

рівень прояву, зосереджує увагу, у т.ч. і на визначенні цілей діяльності 

організації та формуванні (підтриманні, збереженні) її структури  [87, с.40-

42]. 

Об'єктивною основою управлінської діяльності є зміна стану 

інформації з її трьома стадіями: накопичення (концентрація) інформації в 

суб'єкті управління; перетворення накопиченої інформації в її новий вид –  

рішення; поява нової інформації після виконання рішення. Цим трьом 

стадіям зміни стану інформації на практиці відповідають три види робіт або 

первинних універсальних базових функцій: інформаційне забезпечення, 

прийняття рішення, виконання рішення [84, с.18]. 

На підставі аналізу різних доктринальних підходів до розкриття 

сутності категорії «управління», Поканевич Ю.В. виділяє такі сутнісні   

характеристики управління як виду практичної діяльності: 

- це управління є одним із специфічних видів людської діяльності, що 

відрізняє його від інших видів людської діяльності; 

- таке управління має прояв перш за все в сфері економічних відносин; 

- головною формою такого управління виступає вплив відповідних 

суб’єктів управління на його об’єкт; 

- як вид діяльності управління здійснюється безперервно у часі та 

просторі; 

- це управління здійснюється як процес, що відбувається у чіткій 

структурно-логічній послідовності окремих його етапів; 

- управлінська діяльність завжди підпорядкована визначеним цілям; 

- управління як вид практичної діяльності завжди характеризується 

певним результатом; 
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- управлінська діяльність потребує раціонального використання 

необхідних ресурсів; 

- це управління відбувається в умовах ризику і невизначеності [108, 

с.199]. 

Основними функціями управління є: планування, організація, лідерство 

(керівництво) і контроль. Вважаємо, що функція лідерства (керівництва) є 

функціонально необхідною для процесу управління підприємством. На 

практиці функції управління тісно пов’язані одна з одною. Їх взаємодія 

забезпечує успішне функціонування підприємства у ринкових умовах, 

незважаючи на зовнішні чи внутрішні чинники впливу [72]. До функцій 

управління як діяльності з організації ефективної діяльності підприємства 

віднесено: підготовчо-креативні, організаційно-впроваджувальні, досягнення 

мети, інтегруюче-балансуючі, інформаційного забезпечення виробничої 

діяльності компаній та управління інформацією в системі всього комплексу і 

на рівні кожної з функцій управління компанією [169, с.146]. Організація як 

сутність управління є його об’єктивною характеристикою. Саме в цьому 

сенсі слід розглядати управління як організуючу діяльність, оскільки воно 

відтворює будь-яке явище (об’єкт) як певну організаційну структуру. Ця 

структура по відношенню до соціальних утворень характеризується 

насамперед організацією як доцільною єдністю, яка полягає в тому, щоб 

налагодити певні відносини людини з природою, тобто піддати природну 

організацію впливу соціальної організації, вищим проявом якої є праця  [26, 

c.5]. 

Таким чином управління як менеджмент організації передбачає 

відносини, які виникають у сфері вжиття комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективної діяльності організації та сталого розвитку. 

Управління організацією як менеджмент ґрунтується переважно на 

приватноправових засадах. При визначенні управління як категорії 

публічного права та при визначенні управління як менеджменту 

підприємства спільним є те, що відносини мають організаційний характер, 
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спрямовані на досягнення певного результату, передбачають можливість 

впливу на суб’єктів.  

Невід’ємною складовою управління господарськими товариствами є 

визначення стратегії розвитку та діяльності, яка включає чотири різні рівні, 

кожен з яких включає різні аспекти загальної стратегії компанії: 

1. Корпоративна стратегія складається з тих ініціатив, які компанія 

використовує для заснування діяльності в різних галузях, підходи, яких 

дотримуються керівники компаній, щоб досягати конкурентних переваг. 

Керівники вищої ланки компанії зазвичай несуть головну відповідальність за 

розробку корпоративної стратегії. 

2. Бізнес-стратегія стосується дій і підходів, розроблених для 

досягнення успіху, продуктивність в конкретному напрямі бізнесу. Основна 

увага – розроблення та впровадження заходів, спрямованих на зміцнення 

позицій на ринку, створення конкурентних переваг. Цей рівень стратегії 

призначений для відповідального менеджера бізнесу. 

3. Стратегії функціональної сфери стосуються дій, підходів і практик, 

які слід застосовувати в управлінні певними функціями або бізнес-процесами 

або ключовими видами діяльності в рамках бізнесу. Це рівень представляє 

стратегії для функціональних відділів організації, таких як маркетинг, 

фінанси, управління людськими ресурсами. Відповідальність за створення 

функціональних стратегій покладається на відповідні відділи або секції. 

4. Операційні стратегії стосуються відносно вузьких стратегічних 

ініціатив та підходів до управління ключовими операційними підрозділами 

(заводами, розподільними центрами, регіональними підрозділами та 

відділами, що мають стратегічне значення (рекламні кампанії, менеджмент,  

операції на веб-сайті) [208, с.127-128]. 

У наукових дослідженнях управління визначається також через 

категорію «процес». Технологія управління – це управлінський процес. 

Процес визначають як сукупність послідовних дій, що забезпечують 

досягнення певних результатів. Процес управління складається із загальних 
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(операційних) функцій, які спрямовані на досягнення мети на його окремих 

стадіях. Загальними функції називають зважаючи на те, що вони присутні 

підчас будь-якої діяльності керівника. Назву операційних функції отримали з 

огляду на те, що вони відповідають певному етапу управлінської діяльності. 

До оперативних функцій, на нашу думку, можна віднести: аналіз, 

планування, організація, контроль, регулювання. Саме вони, послідовно 

змінюючи одна одну, створюють управлінський цикл. Кожна окрема функція 

має загальну та конкретну мету. Загальна мета співпадає з метою управління 

в цілому (забезпечення оптимального функціонування та розвитку соціально-

педагогічної системи), а конкретна мета пов’язана із завданнями, які керівник 

вирішує на певному етапі управлінського циклу [76,  с.463- 464]. 

Як і щодо розкриття змісту категорії «управління» існують різні 

підходи до того, що саме можна віднести до діяльності щодо управління 

житловою нерухомістю. В наукових джерелах вказуються такі напрями 

професійної діяльності по управлінню багатоквартирними будинками:  

- здійснення заходів щодо фізичного збереження об’єкту нерухомості;  

- обслуговування та ремонт багатоквартирного будинку;  

- фінансове управління, що поєднує в собі складання бюджету, 

створення резервних фондів;  

- адміністративне управління, організація загальних зборів власників і 

засідань правління;  

- робота з підрядниками;  

- вирішення кадрових питань;  

- оцінка ризиків та страхування.  

На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що управління – 

це окремий, спеціальний вид діяльності, що не обмежується лише 

організацією процесу обслуговування та ремонту, а вимагає певної 

кваліфікації і навиків. Для здійснення ефективного управління мають бути 

залучені фахівці, які володіють знаннями в сфері інженерії, будівельних 

робіт, економіці, права, а також знання в галузі фінансів, організації праці та 
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психології. Саме тому, певні переваги мають керівні організації, які можуть 

дозволити собі мати в штаті самих різних фахівців, що необхідні для 

управління багатоквартирними будинками [102, с.53].  

Проаналізувавши різні доктринальні підходи до розкриття сутності 

управління, для того, щоб визначити особливості відносин щодо управління 

ОСББ слід звернутись в першу чергу до змісту законодавчих актів, які 

регулюють управління багатоквартирними будинками. 

Відповідно до визначення ОСББ, наведеного в Законі України 2866-ІІІ, 

ОСББ створюється зокрема для управління спільним майном в 

багатоквартирному будинку. При цьому категорія «управління» 

використовується в двох аспектах:  

по-перше, це управління багатоквартирним будинком (ст. ст. 12, 13); 

по-друге, це управління ОСББ як юридичною особою (ст.10). Такі 

відносини управління відрізняються як за змістом, так і суб’єктним складом. 

Об’єднує їх в свою чергу організаційний характер та спрямованість на 

створення умов та забезпечення реалізації прав та виконанням обов’язків 

співвласників багатоквартирного будинку.   

Управління багатоквартирним будинком відповідно до Закону України  

№ 417-VIII визначено як учинення співвласниками багатоквартирного 

будинку дій щодо реалізації прав і виконання обов’язків співвласників, 

пов’язаних із володінням, користуванням і розпорядженням спільним 

майном багатоквартирного будинку.  

В Законі України «Про житлово-комунальні послуги» закріплено 

визначення послуга з управління багатоквартирним будинком як результату 

господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої на 

забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-

побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту 

спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території 

відповідно до умов договору. Послуга з управління багатоквартирним 

будинком включає: 
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забезпечення утримання спільного майна багатоквартирного будинку, 

зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової 

території, якщо прибудинкова територія, за даними Державного земельного 

кадастру, знаходиться у власності або користуванні співвласників 

багатоквартирного будинку відповідно до вимог законодавства, виконання 

санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем 

(крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються 

для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення 

індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем 

про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем 

здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо; 

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування 

спільного майна багатоквартирного будинку; 

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку; 

інші додаткові послуги, які можуть бути замовлені співвласниками 

багатоквартирного будинку [124]. 

Слід зазначити, що  відповідно до позиції Міністерства  регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

висловленої у листі від 21.08.2015 р. № 7/9-10109, «управління 

багатоквартирним будинком» та «послуга з управління багатоквартирним 

будинком» є різними категоріями. Відмінність обґрунтовується тим, що 

зокрема, послугу з управління багатоквартирним будинком надає управитель, 

який за визначенням Закону № 417-VIII забезпечує належне утримання та 

ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової 

території та належні умови проживання й задоволення господарсько-

побутових потреб. При цьому за Законом № 417-VIII для такої послуги 

характерним є те, що до її складу фактично входять послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій, ціна на саму послугу з 

управління багатоквартирним будинком є вільною та не регулюється, а для її 

надання в багатоквартирному будинку повинен укладатись один договір. 
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У листі від 21.08.2015 р. № 7/9-10109 також відзначено, що поняття 

«управління багатоквартирним будинком» (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону № 417-VIII) 

є значно ширшим від поняття «управління багатоквартирним будинком 

управителем» (ст. 11 Закону № 417-VIII). Тому співвласники можуть 

реалізовувати інші права, передбачені законом щодо управління 

багатоквартирним будинком (визначення виконавців послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій; виконавців послуг з 

управління будинком, спорудою або групою будинків; установлення порядку 

користування спільним майном тощо)» [187].  

Отже, укладення договору з управителем означає передання йому прав 

та обов’язків, необхідних для надання відповідного комплексу послуг з 

утримання будинку та забезпечення належних умов проживання в ньому. 

Водночас ОСББ не втрачає своїх повноважень на здійснення управління 

спільним майном у межах, визначених законодавством, а власники квартир 

(нежитлових приміщень) повною мірою зберігають за собою всі права 

співвласників багатоквартирного будинку. Управитель, своєю чергою, не 

набуває права визначати режим користування спільним майном будинку, 

розпоряджатися ним тощо, оскільки такі питання лишаються у виключній 

компетенції загальних зборів співвласників [100]. 

Таким чином, відповідно до чинного законодавства можливо виділити 

такі види управління, які виникають щодо багатоквартирних будинків: 

управління багатоквартирним будинком, зміст якого вирізняється 

залежно від суб’єкта управління; 

управління багатоквартирним будинком управителем, як одна з 

можливих форм організації управління багатоквартирним будинком; 

управління ОСББ, яке запропоновано поділити на внутрішнє 

(управління ОСББ як юридичною особою) та зовнішнє (управління через 

ОСББ багатоквартирним будинком).  
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З визначеного переліку відносин у сфері управління виділяється 

управління ОСББ як юридичною особою, оскільки безпосередньо стосується 

не управління багатоквартирним будинком, а забезпечення діяльності ОСББ. 

Закон України №2866-ІІІ не містить визначення категорії «управління 

ОСББ» та передбачає, що управління багатоквартирним будинком здійснює 

ОСББ через свої органи управління (ст.12).  Статутними органами ОСББ 

визнано: загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія (ст.10). 

У дисертаційному дослідженні, присвяченому дослідженню правових 

засад управління багатоквартирним будинком, Яковлева Л.В. пропонує 

авторське визначення управління багатоквартирним будинком як способу 

реалізації співвласниками багатоквартирного будинку прав та виконання 

обов’язків, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням 

спільним майном багатоквартирного будинку, шляхом наділення управителя 

повноваженнями щодо надання послуг з утримання, обслуговування,  

ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку, надання 

житловокомунальних послуг особам, які користуються приміщеннями 

багатоквартирного будинку, розпорядженням майном, що перебуває у 

спільній власності співвласників багатоквартирного будинку [190, с.21-22]. 

Як зазначає Яковлєва Л.В. з огляду на те, що у правовідносинах, які 

виникають із договору управління багатоквартирним будинком, присутні 

взаємні кореспондуючі зобов’язання із надання управителем послуг з 

управління та оплати співвласниками будинку цих послуг, робимо висновок, 

що отримання послуг з управління багатоквартирним будинком є засобом 

задоволення інтересів його співвласників, а отримання оплати наданих 

послуг у вигляді грошової суми – інтересів управителя. У дослідженні автор 

приходить до висновку про дуальну юридично-матеріальну природу об’єкта 

зобов’язальних правовідносин, що виникають із договору управління 

багатоквартирним будинком, яка полягає у тому, що юридичним об’єктом 

досліджуваних правовідносин як засобом задоволення інтересів 

співвласників багатоквартирного будинку є послуги з управління 
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багатоквартирним будинком, а матеріальним об’єктом цих правовідносин як 

засобом задоволення інтересів управителя є грошові кошти, які він отримує в 

результаті надання відповідних послуг [191, с.306 ].  

Враховуючи, що ОСББ є юридичною особою, відносини з управління 

можуть бути порівняні з відносинами у сфері корпоративного управління 

товариством. Крім за те, як вже було підкреслено в першому розділі, попри 

те, що в класичному вигляді корпоративні права в ОСББ не виникають, 

відповідно до судової практики відносини, які виникають у сфері управління 

ОСББ визнаються такими, що тяжіють з своїми ознаками до корпоративних, 

відповідно  й під час розгляду спорів зазначається про їх подібність до 

корпоративних спорів.  

Важливе значення в цьому аспекті має рішення Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області, винесене за позовом про визнання 

недійсними установчих зборів ОСББ та ліквідацію юридичної особи. На 

переконання суду та виходячи зі змісту ч. 1 ст. 167 ГК України, 

правомочність на участь в управлінні господарською організацією, якою є 

ОСББ, є одним з видів корпоративних прав, яке існує незалежно від 

одночасної наявності права на отримання певної частки прибутку 

(дивідендів) даної організації. Тим більше, що таке прямо передбачене у ст. 

167 ГК України корпоративне право як право учасника на отримання активів 

у разі ліквідації передбачено у Типовому статуті ОСББ. Відповідно до п. 4 

Розділу VIII Типового статуту ОСББ, затвердженого Наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

27.08.2003 № 141 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 

року № 238) у разі ліквідації об`єднання кошти, що лишилися після 

задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками 

пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових 

приміщень у будинку, що перебувають у їхній власності». Отже, за цим 

критерієм ОСББ не відповідає умові Податкового кодексу України щодо 
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передачі майна при ліквідації неприбуткової організації іншій неприбутковій 

установі чи до бюджету. 

Таким чином, для засновників (учасників) ОСББ притаманна наявність 

як організаційно-управлінських корпоративних прав, так і майнових 

корпоративних прав у вигляді права на отримання активів у разі ліквідації 

ОСББ. 

Суд приймає до уваги і те, що у ст. 167 ГК України законодавець 

обмежує поняття корпоративних прав тими юридичними особами, в яких 

учасники мають частку в статутному капіталі або частку в майні 

господарської організації. За межами цього поняття опиняється широкий 

спектр юридичних осіб, учасники яких не мають часток в капіталі або в 

майні. Це - більшість непідприємницьких товариств, в тому числі й ОСББ. 

Але між цими юридичними особами та їх учасниками (засновниками) теж 

існують організаційні та майнові правовідносини, і якщо вони не 

корпоративні, то які? На переконання суду правова сутність цих відносин не 

залежить від того, чи має учасник частку в статутному капіталі (майні) 

організації. Від цього залежить тільки зміст корпоративних відносин. 

Суд вважає, що корпоративні права виникають у засновника (учасника) 

щодо будь-яких підприємницьких та непідприємницьких товариств 

незалежно від того, чи формується статутний капітал. Від формування чи не 

формування у товаристві статутного капіталу залежить лише вид 

корпоративних правовідносин, що існуватимуть між засновником 

(учасником) та цією юридичною особою. При формуванні - це будуть як 

організаційно-управлінські так і майнові корпоративні правовідносини, а 

якщо організаційно-правова форма товариства не передбачає формування 

статутного капіталу та його розподіл на частки між учасниками існуватимуть 

тільки організаційно-управлінські корпоративні правовідносини [166]. 

Визначення корпоративного управління можна знайти в Принципах 

корпоративного управління, затверджених Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку. Так, у широкому розумінні корпоративне 
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управління необхідно розглядати як систему, яка допомагає спрямовувати та 

контролювати діяльність товариства. Корпоративне управління покликане 

визначати, яким чином інвестори контролюють менеджмент, а також яку 

відповідальність будуть нести менеджери перед інвесторами за результати 

своєї діяльності та вплив такої діяльності та репутацію товариства. 

Ефективне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами 

між інвесторами та менеджерами, а передбачає також співпрацю із 

зацікавленими особами, які мають легітимний інтерес щодо діяльності 

товариства. До таких осіб можна віднести працівників, споживачів, 

кредиторів, державу та громадськість. В першу чергу, це пов'язано з тим, що 

товариство не може існувати окремо від суспільства, в якому воно 

функціонує, і успіх його діяльності залежить від внеску всіх зацікавлених 

осіб. Отже, змістом корпоративного управління є система відносин між 

інвесторами – учасниками товариства, його менеджерами, а також 

зацікавленими особами для забезпечення ефeктивної діяльності товариства, 

рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпoративних віднoсин 

[119]. 

На законодавчому рівні визначення корпоративного управління 

закріплено в Законі України «Про державне регулювання ринків капіталу та 

організованих товарних ринків» як система відносин, яка визначає правила та 

процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та 

здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами 

товариства та його учасниками стосовно управління товариством [122]. 

Модель корпоративного управління – це система відносин, які 

виникають в середині товариства стосовно механізмів впливу на діяльність 

товариства, функціонування органів управління товариством щодо розробки, 

затвердження і реалізації управлінських рішень з метою досягнення 

статутних цілей товариства [184, с.185]. Світова практика корпоративного 

управління, а також загальноприйняті стандарти формування органів 

управління компаніями свідчать, що у різних країнах сформувалися певні 



80 
 

моделі управління компаніями. За загальним правилом такі моделі можна 

розділити на моністичні та дуалістичні. Управління, засноване на 

моністичному принципі, або принципі єдиного управління – це дворівнева 

система управління, яка передбачає відсутність наглядової ради як окремого 

органу. Представником країн з моністичної системою управління компаніями 

є Великобританія. Так, відповідно до Закону про компанії 1985 року 

органами компанії у Великобританії та Північної Ірландії є загальні збори, 

директор і секретар компанії [109, с. 110]. Для дуалістичної моделі 

характерна трирівнева система управління, що базується на поділі 

наглядових і розпорядчих функцій. Яскравим представником країн з 

дуалістичної системою управління компаніями є Німеччина. Система органів 

німецької компанії включає загальні збори, рада директорів (наглядова рада), 

що представляє інтереси учасників в період між зборами, а також правління, 

що є виконавчим органом. Однак аналіз юридичної літератури свідчить, що 

загалом вирізняють чотири основні типи моделей корпоративного 

управління: 1. Дворівнева (німецька) модель побудови органів управління 

товариства, що передбачає наявність, крім загальних зборів учасників, 

виконавчий та наглядовий органи управління; 2. Однорівнева (британська) 

модель, згідно якої передбачається функціонування у товаристві унітарного 

органу управління – ради директорів; 3. Виокремлюють альтернативну 

модель, що надає товариствам можливість формування у них наглядового 

органу; 4. Змішана модель, що по суті закріплює унітарну модель, але 

передбачає обов’язкове формування наглядового органу за певних умов [66,  

с. 165]. 

Отже визначення моделі управління товариством ґрунтується на 

системі органів, які забезпечують його діяльність та сприяють досягненню 

мети створення юридичної особи.  

Виходячи з визначення корпоративного управління та сутності 

управління ОСББ можливо виділити як спільні, так і відмінні риси. 

Відмінність між корпоративним управлінням товариством та управлінням 
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ОСББ полягає в тому, що: попри загальну схожість та систему органів, 

відносини корпоративного управління виникають в господарських 

товариствах, управління ОСББ не спрямовано на отримання прибутку з 

метою його подальшого розподілу між співвласниками багатоквартирного 

будинку в якому створено ОСББ. 

Попри це спільним у відносинах з корпоративного управління та 

управління ОСББ є: сутність управління, яка передбачає відносини щодо 

створення та функціонування внутрішньої системи органів управління та 

контролю; мета – забезпечення ефективної діяльності юридичної особи, 

спрямованої на забезпечення досягнення мети юридичної особи; система 

органів побудована відповідно до вимог законодавства та засновницьких 

(статутних документів). 

Відповідно до Закону України №2866-ІІІ вищим органом управління 

об'єднання є загальні збори. 

Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому 

цим Законом для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною 

групою з не менш як трьох співвласників. Рішення про її утворення 

рекомендовано оформлювати протоколом, у якому відобразити план заходів, 

передбачених на початковому етапі: 

– проведення роз'яснювальної роботи серед власників квартир / 

нежитлових приміщень щодо мети, завдань і переваг створення ОСББ, 

фінансових аспектів його діяльності; 

– формування списку таких власників із зазначенням розміру площі 

нерухомого майна в багатоквартирному будинку, що належить їм на праві 

власності. Цю інформацію можна отримати безпосередньо від власників, а 

також у вигляді довідки, скориставшись Державним реєстром речових прав 

на нерухоме майно. У разі, якщо будинок збудовано давно й у згаданому 

реєстрі відомостей про власників немає, можна звернутися до департаменту 

відповідної місцевої ради, який опікується питаннями житлово-комунального 



82 
 

господарства, чи бюро технічної інвентаризації (у містах вони продовжують 

функціонувати у вигляді комунальних підприємств); 

– розроблення проекту статуту ОСББ на основі Типового статуту 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

від 27.08.2003 р. № 141. За потреби до такого проекту статуту може бути 

внесено необхідні зміни й доповнення, запропоновані власниками квартир / 

нежитлових приміщень, яким цей документ надають для ознайомлення. 

Головне, щоб статут відповідав нормам законодавства [46]. 

Характеризуючи діяльність загальних зборів на нашу думку в першу 

чергу слід виділити такі ключові аспекти:  

перелік питань, які відносяться до виключної компетенції загальних 

зборів та рішення по яким не можуть прийматись іншими органами ОСББ; 

порядок прийняття рішень (кількість голосів, необхідних для визнання 

рішення прийнятим). 

Першочергове значення при визначенні кількості голосів, поданих за те 

чи інше питання, має сам порядок та процес їх підрахунку. Відповідно до ст. 

10 Закону України №2866-ІІІ кожному співвласнику або його представнику 

належить кількість голосів, що пропорційна до частки загальної площі 

квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх 

квартир та нежитлових приміщень, розташованих у даному 

багатоквартирному будинку. У випадку, коли одній особі належить квартира 

(квартири) та/або нежитлові приміщення, загальна площа яких становить 

більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку, кожному співвласнику належить один голос 

незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що 

перебувають у його власності. Необхідно зазначити, що вказаний порядок 

підрахунку голосів не носить імперативний характер та може бути 

визначений в статуті ОСББ [192, с.22]. 
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Щодо прийняття рішення Законом України №2866-ІІІ встановлено два 

підходи залежно від змісту питань, за якими приймається рішення, а саме: 

загальний – коли рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини загальної кількості співвласників; 

спеціальний – рішення вважається прийнятим, за нього проголосувало 

не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників. Такі рішення 

приймаються щодо наступних питань: про визначення переліку та розмірів 

внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування 

спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам 

спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт 

багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд.  

Важливо звернути увагу, що формулювання ч. 14 ст. 10 Закону України 

№2866-ІІІ отримало неоднозначне трактування. Зокрема Законом закріплено: 

«Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів 

співвласників, порядок управління та користування спільним майном, 

передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а 

також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку 

або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, 

а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю 

голосів.» (виділено автором). З такого формулювання можливо припустити, 

що рішення з означених питань може прийматись не обов’язково так званою 

кваліфікованою більшістю голосів (дві третини загальної кількості усіх 

співвласників), а простою більшістю, якщо це прямо визначено статутом. 

Тоді стилістично в закріпленому тексті є зайвим «а в разі». Натомість не 

визначено, що є простою більшістю голосів, оскільки по всім іншим 

питанням рішення приймається, якщо проголосувало «більше половини 

загальної кількості співвласників». Тому можливо припустити, що 

«більшість голосів» за аналогією передбачає «більше половини загальної 

кількості співвласників».  
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Врахування цих моментів має важливе практичне значення, оскільки як 

свідчить аналіз судової практики найбільш чисельною категорією справ є 

справи за позовами про визнання рішень загальних зборів недійсними.   

В рішенні Господарського суду Рівненської області за позовом про 

визнання недійсними (такими, що не породжують правових наслідків з 

моменту прийняття) рішення загальних зборів ОСББ щодо збільшення 

внеску на утримання багатоквартирного будинку і рішення щодо внесення 

змін у Статут ОСББ щодо зміни формулювання «рішення вважати 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від загальної кількості 

голосів співвласників» на «рішення вважати прийнятим, якщо за нього 

проголосували співвласники, які мають в сумі більше 50 % голосів» 

зазначено, що зміна формулювання у наведеному пункті Статуту ОСББ 

прямо суперечить ч. 14 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». Суд констатує, що на відміну від порядку 

визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на 

загальних зборах, який за Статутом об`єднання може бути іншим, ніж 

встановлено ч. 13 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», проте кількість голосів, яка необхідна для 

прийняття рішень про визначення переліку та розмірів внесків і платежів 

співвласників, порядок управління та користування спільним майном, 

передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а 

також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку 

або зведення господарських споруд становить не менш як дві третини 

загальної кількості усіх співвласників, що встановлено ч. 14 ст. 10 

зазначеного Закону, яка має імперативний характер, тобто обов`язкова до 

застосування усіма об`єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, - 

та не може бути змінена, зокрема визначенням іншого порядку голосування 

Статутом об`єднання. Законом надано право ОСББ встановлювати інший 

порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на 

загальних зборах, проте не саму кількість голосів, що необхідна для 
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прийняття рішень. Отже, вищенаведений пункт Статуту ОСББ суперечить 

вимогам ч. 14 ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників 

багатоквартирного будинку». Суд констатує, що визнати недійсним статут 

юридичної особи повністю або в частині можливо у випадку його 

невідповідності вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом 

компетенції органу, який видав (затвердив) цей акт, а також порушення у 

зв`язку з його прийняттям прав та охоронюваних законом інтересів позивача 

[146]. 

Отже як свідчить наведене рішення, ОСББ було змінено вимоги щодо 

голосування та змінену кваліфікаційну більшість голосів на просту, однак  в 

судовому порядку такі дії визнані порушенням вимог законодавства. 

На нашу думку, визначені на рівні закону рішення мають важливе 

значення не лише для забезпечення діяльності ОСББ, розпорядження 

спільним майном багатоквартирного будинку, а й можуть суттєво 

позначатись на фінансових інтересах мешканців, тому цілком логічно, що 

прийняття рішення по ним передбачено не простою більшістю голосів, що є 

додатковою гарантією захисту прав та інтересів співвласників. Крім того, 

Закон передбачає можливість голосування у змішаній формі і зобов’язує 

проводити письмове опитування серед співвласників, які не голосували на 

загальних зборах, за умови відсутності необхідної кількості голосів для 

прийняття рішення. У зв’язку з зазначеним на нашу думку, слід залишити 

імперативною вимогу Закону щодо спеціальних умов голосування за 

виділеними у ч.14 ст. 10 питаннями та виключити словосполучення «а в разі 

якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів». 

Як вже зазначалось, голосування за умови відсутності достатньої 

кількості голосів для прийняття рішення може проводитись шляхом 

письмового опитування. Опитування в письмовій формі співвласників 

проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних 

зборів. Якщо необхідну кількість голосів «за» протягом визначеного строку 

не було набрано, рішення вважаються неприйнятими. Рішення приймаються 
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шляхом поіменного голосування. В процесі підрахунків голосів, 

враховуються  голоси, подані співвласниками під час проведення загальних 

зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Прийняте рішення 

затверджується особистими підписами кожного, голосуючого, із вказівкою 

на відповідь («за» чи «проти»). Закріплюючи право кожного взяти участь в 

голосуванні та впливу на рішення зборів ОСББ, Закон не містить чітких 

механізмів його виконання. На етапі письмового голосування не 

виключається можливість фальсифікації письмових бюлетенів, особливо за 

умови неналежного повідомлення про проведення загальних зборів. У 

зв’язку з чим на нашу думку мають бути враховані всі можливі ризики 

проведення письмового голосування. Слід відзначити, що через поширення 

COVID 19 чимало суспільних відносин, організація роботи установ та 

організацій переведена в онлайн режим. Чисельні програмні застосунки 

дозволяють проводити зустрічі, конференції як повністю в дистанційному, 

так і змішаному режимі. Саме формат відеоконференції, організований з 

використанням спеціальних програм (ZOOM, Googlemeet тощо), є найбільш 

оптимальним для проведення загальних зборів. Такі програми дозволяють 

проводити опитування як шляхом відкритого, так і таємного голосування з 

дотриманням найважливішого принципу – аутентифікації учасників 

конференції. По-перше, це суттєво спростить проведення опитування та 

підрахунку голосів; по-друге, дозволить забезпечити безпосередню участь 

членів ОСББ не лише в голосуванні, а й обговоренні питань, які виносяться 

на голосування. При цьому не слід виключати вірогідність того, що не всі 

члени зможуть долучитись до такого формату через вік, відсутність 

необхідного обладнання тощо, тому письмове опитування також є важливим 

механізмом у процесі голосування. Можливість проведення онлайн – 

голосування на загальних зборах, як реалізацію свого корпоративного права 

передбачена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
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(COVID-19)» [121], рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та 

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів 

учасників корпоративного інвестиційного фонду» [130]. Метою 

впровадження такого порядку голосування на загальних зборах є не тільки 

створення нової технології, а використання наявної інфраструктури, до якої 

можуть бути залучені всі члени загальних зборів, а також максимальне 

уникнення фізичної взаємодії людей та дотримання обмежувальних заходів, 

запроваджених Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 

березня 2020 р [128]. 

Варто зазначити, що рішенням загальних зборів можуть бути обрані 

представники ОСББ для оперативного вирішення нагальних питань шляхом 

скликання зборів представників. Збори представників не можуть вирішувати 

питання, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови 

використання майна або умови проживання. Таким чином, збори 

представників попри те, що відповідно до ч. 1 Закону України  №2866-ІІІ не 

визнано органом управління, можуть бути визнані допоміжним органом, 

мета якого полягає у вирішенні поточних питань діяльності ОСББ. Порядок 

скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами 

представників визначаються статутом ОСББ. Відповідно до положень про 

збори представників, затверджені ОСББ та розміщені в мережі Інтернет, до їх 

компетенції відноситься як правило наступне коло питань: прийняття рішень 

з поточних питань, які потребують нагального вирішення; надання доручення 

та повноважень Ревізійній комісії щодо проведення ревізії фінансово-

господарської діяльності ОСББ; подання вимоги до Правління про скликання 

позачергових Загальних зборів об’єднання, а в разі невиконання у 

встановлений терміну-самостійне скликання та проведення позачергових 

Загальних зборів ОСББ та інші. 

Виконавчим органом ОСББ є правління, яке обирається для 

керівництва поточною діяльністю об'єднання. Правління має право приймати 
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рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом. Правління є і 

підзвітне загальним зборам. Порядок обрання та відкликання членів 

правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються 

загальними зборами. 

До компетенції правління відноситься: 

підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту; 

здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і 

платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з 

законодавством; 

розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого 

загальними зборами об'єднання кошторису; 

укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та 

здійснення контролю за їх виконанням; 

ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність 

об'єднання; 

скликання та організація проведення загальних зборів співвласників 

або зборів представників; 

призначення письмового опитування співвласників та утворення 

відповідної комісії для його проведення. 

Відповідно до Закону передбачено лише повноваження правління та не 

зазначається про голову правління. Натомість відповідно до п. 16 Типового 

статуту ОСББ закріплено, що на виконання своїх повноважень голова 

правління: 

веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення 

засідання іншому члену правління; 

забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління; 

діє без доручення від імені об’єднання та укладає в межах своєї 

компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень 

правління; 

розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого 
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кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових 

документів об’єднання; 

наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до 

них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для 

працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин; 

за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів 

об’єднання іншим особам; 

відкриває і закриває рахунки об’єднання в банківських установах та 

інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові 

документи; 

відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на 

досягнення мети та завдань об’єднання [129]. 

Відповідно голова правління здійснює поточне управління ОСББ та має 

виконувати свої повноваження в межах визначених положенням або 

дорученням на ведення справ чи укладання певних угод. Згідно зі ст. 92 

Цивільного кодексу України орган або особа, яка відповідно до установчих 

документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти 

в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати 

своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень 

щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім 

випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма 

обставинами не могла не знати про такі обмеження.  

У постанові Верховного суду України від 28 січня 2020 року у справі 

№920/178/19 за позовом ОСББ про визнання недійсною додаткової угоди, 

укладеної головою правління  після укладеного договору на постачання 

електроенергії без рішення правління, зазначено, що припис абзацу 1 частини 

3 статті 92 Цивільного кодексу України зобов`язує орган або особу, яка 

виступає від імені юридичної особи, не перевищувати своїх повноважень. 

Водночас саме лише порушення даного обов`язку не є підставою для 

визнання недійсними правочинів, вчинених цими органами (особами) від 
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імені юридичної особи з третіми особами, оскільки у відносинах із третіми 

особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не 

має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя 

особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження 

(абзац 2 частини 3 статті 92 Цивільного кодексу України). Отже, позов про 

визнання недійсним відповідного правочину може бути задоволений у разі 

доведеності юридичною особою (позивачем) у господарському суді тієї 

обставини, що її контрагент знав або повинен був знати про наявні 

обмеження повноважень представника цієї юридичної особи, але, 

незважаючи на це, вчинив з ним оспорюваний правочин (що не отримав 

наступного схвалення особи, яку представляють). Відповідно до статуту 

ОСББ визначено повноваження голови правління, відповідно до яких, 

зокрема, голова правління діє без доручення від імені об`єднання та укладає 

в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до 

рішень правління. Відповідно до пункту 5.4 Правил користування 

електричною енергією, в редакції чинній на момент вчинення спірного 

правочину, для укладання договору про постачання електричної енергії, 

заявник (споживач) повинен надати в тому числі копію виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 

копію належним чином оформленої довіреності на право укладання 

договорів особі, яка уповноважена підписувати договори. Судами попередніх 

інстанцій правомірно зазначено, що відповідач знав та, за всіма обставинами, 

не міг не знати про наявність обмежень, встановлених статутом позивача. 

Враховуючи, що голова правління діяв без доручення та без відповідного 

рішення правління, додаткова угода була визнана недійсною [113]. 

Слід також зазначити, що чинним законодавством не встановлено 

чітких кваліфікаційних вимог до членів як правління, так і ревізійної комісії. 

Такий підхід на нашу думку є певною прогалиною, оскільки від якості та 

професійності прийнятих рішень та їх виконання залежить функціонування 

та розвиток ОСББ.  
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Враховуючи, що ОСББ має право приймати положення про органи 

управління та уточнювати на положення типового статуту, на практиці, як 

свідчать локальні акти окремих ОСББ, вони додатково встановлюють вимоги 

до членів керівних органів.  

Щодо членів правління встановлюються такі обмеження, відповідно до 

яких членом правління не може бути обрана особа, а обрана має бути 

виключена: 

- якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати 

посади в органах управління господарських товариств; 

- які є членами Ревізійної комісії; 

- за наявності конфлікту інтересів. Під конфліктом інтересів розуміється: 

- робота у виконавчих органах Об’єднання близької особи члена Правління; - 

надання членом Правління, як фізичною особою – підприємцем послуг 

Об’єднанню на платній основі (крім надання послуг із ведення 

бухгалтерського та податкового обліку, юридичних, освітніх та інформаційно 

- консультаційних послуг); - надання юридичною особою, співвласником або 

працівником якої є член Правління, послуг Об’єднанню на платній основі; - 

надання фізичними особами – підприємцями, які є близькими особами до 

Правління, послуг Об’єднанню на платній основі [110]; 

у випадку: 

- неможливості виконання або невиконання ним своїх обов'язків, 

недотримання вимог чинного законодавства та Статуту ОСББ; 

- документально підтвердженого завдання майнових збитків при 

виконанні покладених на нього обов'язків 

- у випадку відчуження членом правління всіх належних йому в 

будинку квартир і нежитлових приміщень, у разі розлучення без набуття 

права власності щодо приміщення у багатоквартирному будинку (для 

чоловіка/дружини), а також у разі смерті члена правління, визнання його 

померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної 

сили обвинувальним вироком щодо нього [111]. 
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Разом з тим, на практиці приймаються положення про правління ОСББ, 

в яких встановлено мінімальний обсяг вимог щодо членів правління, які  

переважно передбачають підстави його дострокового відкликання через 

порушення вимог законодавства або вчинення дій, які можуть завдати шкоди 

ОСББ або втрату права власності на житлові та/або нежитлові приміщення. 

Тому на нашу думку, з метою уникнення дублювань повноважень 

запропоновано  доповнити статтю 10 Закону України «Про ОСББ» нормою 

такого змісту: «Члени правління (голова правління) об’єднання не можуть 

бути членами ревізійної комісії».   

Для вдосконалення управління багатоквартирним будинком доцільно 

доповнити ст. 10 Закону України №2866-ІІІ нормою такого змісту: «Голова 

правління об’єднання організовує роботу правління, скликає засідання, 

забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління об’єднання має 

право без довіреності діяти від імені об’єднання, в тому числі представляти 

інтереси ОСББ та вчиняти правочини від імені об’єднання відповідно до 

рішень правління».   

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників 

ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. 

Отже, виходячи з положення Закону, ОСББ вправі самостійно обрати форму 

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю.  

Правовий аспект діяльності ревізійної комісії (ревізора) полягає в тому, 

що:  

ревізійна комісія (ревізор) діє виключно в межах і у спосіб, які 

установлені рішенням загальних зборів;  

без визначеного порядку роботи ревізійної комісії (ревізора) відмова 

членів правління та працівників об’єднання в наданні всіх необхідних 

документів є законною, хоча загальні збори можуть звільнити їх із посад; 

чинне нормативне забезпечення має декларативний характер; 
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висновки ревізійної комісії (ревізора) мають довідковий характер, не 

впливають на поточну діяльність підприємства; 

висновки ревізійної комісії (ревізора) мають внутрішньогосподарський 

характер і на відміну від висновку експерта чи аудитора не можуть бути 

використані як доказ у суді [162, с.131]. 

На нашу думку, залучення аудитора має певні переваги щодо 

здійснення контролю, що обумовлено таким: аудитором є професійна особа, 

яка володіє спеціальними знаннями щодо проведення перевірки; є 

незалежною та незацікавленою особою в результатах перевірки.  Натомість 

ревізійна комісія формується з числа співвласників багатоквартирного 

будинку, які не завжди є фахівцями у сфері фінансово-господарської 

діяльності. Крім того, на законодавчому рівні щодо складу ревізійної комісії, 

як і щодо складу правління, не встановлено спеціальних вимог щодо членів 

комісії. На нашу думку, щодо складу ревізійної комісії на законодавчому 

рівні мають бути встановлені такі вимоги: вік – не молодше 18 років; 

відсутність конфлікту інтересів (членом ревізійної комісії не може бути 

особа, яка: є членом правління; надає комерційні послуги ОСББ; є родичами, 

або якщо родичи входять до складу правління; має судимість за вчинення 

економічних, фінансових злочинів). Також вважається, щодо складу 

ревізійної комісії має входити особа, яка має відповідну освіту або стаж 

роботи у відповідній галузі не менше двох років. Якщо серед співвласників 

відсутня особа, яка відповідає вимогам щодо освіти чи досвіду, передбачити, 

що обов’язковою є проведення перевірки фінансово-господарської діяльності 

ОСББ із залученням аудитора не менше, ніж один раз на три роки.  

З метою забезпечення якісного управління ОСББ вважається за 

необхідне запровадити обов’язкову підготовку голови правління та 

проходження професійної атестації за процедурою, аналогічною до 

професійної атестації, передбаченої для управителів [45, с.30].   

Таким чином, проведене дослідження сутності управління ОСББ 

дозволяє зробити такі висновки в межах підрозділу. 
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Управління у сфері діяльності ОСББ передбачає два рівні:  

по-перше, внутрішнє управління ОСББ як юридичною особою через 

систему органів, створених відповідно до статуту та Закону; 

по-друге, зовнішнє управління ОСББ яке здійснюється через укладання 

угоди з управителем [168]. 

Відповідно до чинного законодавства можливо виділити такі види 

управління, які виникають щодо багатоквартирних будинків: 

- управління багатоквартирним будинком, зміст якого вирізняється 

залежно від суб’єкта управління; 

- управління багатоквартирним будинком управителем, як одна з 

можливих форм організації управління багатоквартирним будинком; 

- управління ОСББ, яке запропоновано поділити на внутрішнє 

(управління ОСББ як юридичною особою) та зовнішнє (управління через 

ОСББ багатоквартирним будинком). Управління багатоквартирним будинком 

є більш широкою категорією та включає в себе відносини, які виникають між 

співвласниками та іншими суб’єктами щодо реалізації їх прав, які виникають 

зі спільного володіння майном багатоквартирного будинка, в тому числі й 

відносини, які виникають щодо ОСББ. 

У сфері діяльності ОСББ можливо виділити такі відносини з 

управління: публічно-правові, приватноправові відносини менеджменту та 

управління. 

Управління ОСББ може бути визначено як цивільно-правові відносини, 

які виникають між органами об’єднання, співвласниками багатоквартирного 

будинку та третіми особами з метою забезпечення діяльності ОСББ. За своєю 

природою такі відносини є організаційними. 

Внутрішні відносини з управління ОСББ є цивільно-правовими 

відносинами, які вини кають між співвласниками та органами управління та 

мають організаційний, координаційний, контролюючий характер та 

спрямовані на забезпечення діяльності об’єднання як юридичної особи з 

метою досягнення цілей та завдань, визначених законодавством та статутом. 
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  Зовнішні відносини управління ОСББ є цивільно-правовими 

відносинами, які безпосередньо пов’язані з виконанням завдань та функцій 

ОСББ,  які виникають між об’єднанням та іншими суб’єктами, об’єднанням 

та управителем у випадку його призначення за рішенням співвласників. 

Відносини з управління, які мають публічно-правовий характер 

виникають на рівні визначення державної житлово-комунальної політики, 

забезпечення  процедур  реєстрації ОСББ як юридичної особи, дотриманням 

конкурентного законодавства на ринку комунальних послуг тощо. 

Крім управління, неабиякого значення для функціонування ОСББ мають 

відносини з  обслуговування. Незважаючи на те, що поняття 

«обслуговування» зустрічається в різних сферах: в економічній сфері, в 

юриспруденції, в технічних сфері, в соціальній сфері та багато інших, - дане 

поняття є малодослідженим. 

За тим значенням, що надається в словниках, обслуговування — це 

будь-яка дія, що вчиняється однією стороною для іншої сторони, що має 

нематеріальний характер і не призводить до виникнення права власності на 

будь-що. [154]. 

Обслуговування – це спосіб надання послуг [21,  с. 570]. 

Обслуговування – це взаємовигідна діяльність, яку одна сторона може 

запропонувати іншій. У широкому значенні цього поняття, обслуговування 

можна розглядати як процес надання послуг [49, с. 395]. 

Узагальнюючи визначення поняття «обслуговування», що містяться в 

словниках, можемо дійти висновку, що це процес надання послуг однієї 

особи для задоволення потреб або інтересів іншої.  Категорії «потреба» та 

«інтерес» розглядаються як відмінні одна від одної, що впливає на вид 

обслуговування. Потреба є ширшим поняттям ніж поняття інтерес. Потреба – 

це категорія, яка є загальною для двох форм руху матерії – біологічні і 

соціальні, інтерес – лише соціального життя. Потребою є більш глибокий 

стимул, ближчий до необхідності, а інтерес – це устремління до задоволення 

потреби [22, с. 134]. Таким чином, можна розрізняти обслуговування 
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направлене на задоволення потреби (проведення води, газу, світла до 

будинку) та обслуговування направлене на задоволення інтересів 

(проведення кабельного телебачення, встановлення системи «Розумний дім» 

та інші). 

Поняття «послуга», як центральна категорія при визначенні 

обслуговування нараховує десятки трактувань. Економічна теорія розглядає 

послугу, як особливий вид товару, який задовольняє певні потреби окремої 

людини або суспільства в цілому. Так, наприклад, Д. Коул стверджує, що 

послуга – це специфічний вид товару, в структурі якого переважають 

невідчутні якості [197]. Подібних думок дотримуються В. Аполій  [4, с.212], 

Р. Кирилович [57]. 

Більш глибокі дослідження природи послуги свідчать, що дане поняття є 

більш багатогранним, ніж поняття «товар». На думку Ф. Котлера, послугою 

може бути будь-яке благо, яке одна сторона може запропонувати іншій, 

послуги є по своїй природі невідчутною і не призводять до набрання права 

власності на будь-що [68]. 

Складність щодо визначення «послуги» полягає в тому, що дослідник 

послуг має справу з гнучким об'єктом, межі якого змінюються залежно від 

бажань виконавця та/або споживача послуги. Один і той самий об'єкт, що 

містить набір фізичних предметів і ряд дій обслуговуючого персоналу 

виконавця, може розглядатися споживачем як матеріальний товар, і як 

послуга [5, с. 8]. 

Норми чинного законодавства дають характеристику послуги, але вони 

не містять положення щодо виокремлення послуги як самостійної правової 

дефініції. За частиною 1 ст. 3 ГК України, надання послуг вартісного 

характеру є складником господарської діяльності, яка, у свою чергу, 

характеризує предмет господарського права як основна його властивість. 

Послуга розглядається законодавцем як господарсько-правова категорія, якій 

притаманний вартісний характер і яка входить до предметного складника 

господарського права. Тобто виокремлюються характерні риси послуги:  
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1. вартісний характер послуги;  

2. доречним є надання їй статусу професійної діяльності, адже більшість 

послуг надається саме знавцями – професіоналами, вузькокваліфікованими 

спеціалістами.  

Вітчизняні нормативні акти містять також згадку про послугу стосовно 

окремих сфер їх правового регулювання. Так, наприклад, за Законом України 

«Про захист прав споживачів» [131] послуга – це діяльність виконавця з 

надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором 

матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним 

замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.  

Тут важливим є виокремлення договірної форми послуги й окреслення 

її суб’єктно-об’єктного складу. Л.А. Шереметьєва зазначає, що «у сучасному 

українському законодавстві поняття «послуга» тлумачиться як закупівля 

(товар); результат взаємодії між постачальником і споживачем; певна 

діяльність чи її результат; обслуговування; різноманітні заходи, які 

здійснюються чи пропонуються у різних сферах надання державних та 

муніципальних послуг, як-то: охорона здоров'я; освіта; громадська безпека; 

пожежна охорона; соціальне забезпечення; працевлаштування; відпочинок; 

оподаткування; сфера житлово-комунальних послуг; транспортне 

обслуговування; сфера фінансових та юридичних послуг тощо.  

Особливістю послуг як соціально-економічної категорії є: 

безпосередній зв'язок (взаємозв'язок) між постачальником та споживачем 

послуг; неможливість існування послуги окремо від її виробника 

(постачальника), а також від споживача» [181]. Цікавим є правовий досвід 

визначення категорії послуг у праві іноземних країн. Так, наприклад, сектор 

послуг є настільки важливим у Європейському Союзі, що їх належне 

забезпечення регулюється первинним і вторинним законодавством, зокрема 

статями Договору про заснування Єврoпейського Сoюзу та Договору про 

функціонування Єврoпейського Сoюзу, окремого Протоколу до нього, а 

також кількома Директивами, прецедентним правом, Хартією засадничих 
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прав Єврoпейського Сoюзу. Зокрема, Договір про функціонування 

Європейського Союзу підкреслює важливість пoслуг, що забезпечують 

загальні потреби людини. У статті 14 Договору чітко говориться, що Рада та 

Парламент установлюють правові принципи щодо надання державних 

послуг. Дані принципи повинні бути закріплені шляхом звичайної 

законодавчої процедури, що в Єврoпейському Сoюзі означає надання 

пропозиції Європейською комісією, її ухвалення Радою та Парламентом. 

Протокол № 26 Договору створює прозору, надійну й міцну основу для 

надання широкого спектру послуг, що становлять загальносуспільний інтерес 

включно з економічними та неекономічними послугами. У протоколі № 26 

зазначається, що Договір про Європейський Союз і Договір про 

функціонування Європейського Союзу жодним чином не порушують 

компетенції держав-членів уповноважувати третіх осіб надавати та 

організувати послуги неекономічного характеру, що забезпечують загальні 

потреби [63. с. 80, 97–101]. 

За законодавством Польщі послугу також відносять господарської 

професійної діяльності. За статтею 43-1 Цивільного кодексу Республіки 

Польща, особи, які є підприємцями, ведуть господарську або професійну 

діяльність [30], а за ст. 2 Закону «Про свободу господарської діяльності», 

господарською діяльністю є заробіткова діяльність, у тому числі надання 

послуг [137]. 

Послуги різноманітні та їх ключовими критеріями будуть об'єкт 

послуги, пов'язаність з матеріально-речовим продуктом, ступінь участі 

надавача послуг та використання технології при наданні послуг. 

Оскільки послуги мають відмінність від матеріальних товарів, багато 

дослідників вважають за необхідне виділити відмінні характеристики послуг, 

до яких належать такі: 

1) відсутність кількісних показників; 

2) нестабільність якості; 

3) непохитність послуг; 
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4) опосередкований вимір якості; 

5) невіддільність послуги від виконавця та споживача [34]. 

До перерахованих вище характеристик можна додати інші особливості 

послуг: 

- для надання послуг характерна партнерська взаємодія виконавця 

послуги та споживача. Результатом цієї діяльності виступають користь, 

благо, особливо значущі для споживача послуг, через що він оплачує працю 

виконавця послуг за ринковою ціною; 

- споживач нерідко бере пряму участь у процесі надання послуги. Проте 

генерація цілої низки послуг можлива без присутності споживача; 

- споживач послуг неспроможна ставати їх власником. Але це не 

стосується речей, щодо яких надається послуга (наприклад, відремонтований 

телевізор); 

- надання послуг – це діяльність, тому послуги не можуть бути 

протестовані та оцінені перш, ніж споживач їх отримає та сплатить; 

- конкретна послуга є конкретну споживчу вартість лише у певний час та 

у певному місці, що різко обмежує можливості її заміщення на ринку [36, 

с.289]. 

Отже, послуга може вживатись в двох значеннях: в першому – як дія чи 

вчинок, що має корисний ефект, в другому значенні – як діяльність 

підприємств та окремих осіб, виконувана для задоволення потреб, 

обслуговування [21,  с. 1080 ].  

Дишкантюк Ю. досліджуючи послуги у сфері господарювання визначає 

їх як економіко-соціальну професійну діяльність, змістом якої є сукупність 

певних дій, що надаються певними суб’єктами (вузькопрофільними 

спеціалістами), які, як правило, реалізуються (споживаються) під час їх 

здійснення (надання) на платних засадах. Вказуючи, що для послуг 

характерним є економіко-соціальний характер, задоволення потреб 

споживачів послуг, вартісний характер, споживання під час надання, видова 

різноманітність і конкурентоздатність [36, с. 289]. 
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Послуги можуть вживатись в значенні системи господарсько – 

побутових благ, що надаються населенню. 

Саме таке значення може відноситись до комунальних послуг.  

Р.М. Гейнц при дослідженні комунальної послуги, як юридичної 

категорії договірного права також дійшов висновку, що комунальна послуга 

як об’єкт цивільних прав є «благом, що задовольняє потреби фізичних осіб у 

підтриманні в належному стані технічного оснащення будинку, а також у 

належному санітарно – гігієнічному стані загальних приміщень 

багатоквартирного будинку та прибудинкових територій» [28, с.6].  

Погоджуючись із визначенням науковці, можемо запропонувати ознаки 

комунальної послуги:  

1. наявність результату у вигляді соціального ефекту; 

2. неможливість збереження; 

3. призначені для задоволення спільних потреб власників (наймачів) 

житлових і (нежитлових) приміщень; 

4. надавач послуги повинен гарантувати настання очікуваного 

результату; 

5. комунальна послуга може бути стандартизована;  

6. наявність нормативних критеріїв якості надання комунальної послуги; 

7. невід’ємний зв’язок з експлуатацією будинків;  

8. влив сезонних та добових закономірностей надання комунальних 

послуг. 

У системі житлово-комунальних послуг (далі - ЖКП) доцільно 

виокремити різні види послуг [125], які можна поділити на дві групи: 

комунальні послуги та послуги з обслуговування житла. 

Перелічені послуги можуть надавати суб’єкти, які мають відповідні 

ресурси (для забезпечення обслуговування будинку, утримання 

прибудинкової території, належної експлуатації, ремонту, управління та 

ведення звітності й обліку) та несуть відповідальність за здійснені дії. Так, 

комунальні послуги в Україні надають підприємства-монополісти. Тобто у 
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даному секторі повністю відсутня конкуренція, що має значний вплив на 

якість послуг, які надаються. Інші ж послуги (з утримання будинку, 

управління та ремонту) можуть бути надані різними суб’єктами 

господарювання на конкурентних засадах. 

Отже, на основі вищезазначеного можемо запропонувати наступну 

систему житлово-комунальних послуг. Комунальні послуги, до яких 

належать:  

- централізоване постачання холодної та гарячої води; 

- централізоване опалення;  

- водовідведення, газо- та електропостачання; 

- вивезення побутових відходів. 

Послуги з обслуговування житла варто розмежувати на: послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуги з 

управління будинком, спорудою або групою будинків, послуги з ремонту 

приміщень, будинків, споруд. 

До першої групи послуг належать:  

- прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової 

території;  

- обслуговування внутрішньобудинкових мереж;  

- обслуговування ліфтів;  

- освітлення місць загального користування;  

- поточний ремонт;  

- технічне обслуговування;  

- вивезення побутових відходів. 

До другої групи належать:  

- укладання господарських договорів на виконання послуг;  

- контроль за виконанням договору. 

До третьої групи належать:  

- заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, реконструкція;  

- відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій. 



102 
 

Стаття 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» до обов’язків співвласників багатоквартирного 

будинку зараховує: забезпечення належного утримання та належного 

санітарного, протипожежного та технічного стану спільного майна 

багатоквартирного будинку; технічного обслуговування, а також у разі 

необхідності проведення ремонту (поточного і капітального); використання 

спільного майна лише за цільовим призначенням; дотримуватись усіх вимог 

та правил утримання таких будинків та прибудинкової території, правил 

пожежної безпеки і санітарних норм; виконання рішень зборів співвласників; 

забезпечення дотримання законодавства у галузі містобудівної діяльності 

щодо проведення реконструкції, реставрації, ремонтних робіт, а також 

технологічного переоснащення житла або його частин; відшкодування 

збитків, якщо вони будуть завдані спільному майну, або майну, що належить 

на праві приватної власності. 

Крім того, послуга розглядається також як цивільно правова категорія. 

Так, у Цивільному кодексі України в системі об’єктів цивільних прав як 

самостійний об’єкт розглядається послуга [180]. Сьогодні, послуги є однією 

із найпоширеніших категорій в цивільному обороті. Цивільний кодекс 

регламентує велику кількість договорів (зберігання, комісії, охорони, 

перевезення, доручення і т.д) об’єктом яких є саме послуги. Незважаючи на 

появу в ЦК розділу присвяченого  договорам про надання послуг, 

законодавець не надає визначення поняття «послуга».  

Послугам притаманна своєрідна природа і спільні характерні ознаки. 

Для усіх послуг характерним є те, що вони: 

1) мають нематеріальний характер, а їх результат не набуває 

уречевлюваного вигляду; 

2) тісно пов’язані з особою виконавця та процесом вчинення ним певних 

дій (здійснення певної діяльності); 

3) не збігаються із самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, а 

існують як окреме явище - певне нематеріальне благо [3, с.210]. 
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Головною рисою є те, що послуги мають нематеріальний характер. Саме 

це їх відрізняють від такого виду об’єктів, які речі, адже згідно із ст.179 ЦК 

річчю є предмет матеріального світу. Варто зазначити, що нематеріальність 

послуг не зменшує їх значення у цивільному обороті. Навпаки, останнім 

часом можна спостерігати збільшення кількості договорів, предметом яких є 

саме нематеріальні об’єкти – послуги. Такі послуги тісно пов’язані із особою, 

що виконує певні дії або здійснюють певну діяльність, а також із процесом 

виконання дій. Такі тези, дають можливість констатувати, що послуга існує 

тільки тоді, коли вона надається. Саме це відрізняє послугу від результату 

виконання робіт, стосовно яких виникають договори підрядного типу. Для 

останніх важливим є не процес, а результат дій, наприклад, споруджений 

будинок, відремонтована річ тощо. Для послуги, навпаки, матеріальний 

результат не є головним. 

У ч. 1 ст. 901 ЦК йдеться, що послуга споживається у процесі вчинення 

певної дії або здійснення певної діяльності. Отже, відповідно до закону 

послуга не зводиться до самої дії або діяльності, а розглядається як окреме 

явище. 

Таким чином, послуга - це певне нематеріальне благо, яке надається 

однією особою (виконавцем) і споживається іншою особою (замовником) у 

процесі вчинення виконавцем певних дій або здійснення певної діяльності. 

Сьогодні існує безліч видів договорів про надання послуг. Деякі з них 

знайшли своє закріплення у ЦК (поіменовані договори). До таких договорів 

належать: договір про перевезення, договір транспортного експедирування, 

договір зберігання, договір страхування, договір доручення, договір комісії 

тощо. Оскільки договорів про надання послуг існує багато, всі їх важко 

передбачити Цивільним кодексом. Таким чином, вважаємо доречним  

закріплення у законі норм, які мали б загальний характер і стосувалися усіх 

видів договорів про надання послуг - юридичних, бухгалтерських,  

туристичних, освітніх, комунальних та інших, що не знайшли 

безпосереднього визначення у законі (непоіменовані договори). Отже, якщо 
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договір про надання послуг не визначений у ЦК, тобто є непоіменованим 

договором, то необхідно застосовувати загальні положення глави 63 ЦК та, 

можливим є існування спеціального законодавства, норми якого регулюють 

певний вид договорів про надання послуг. У свою чергу, акти законодавства, 

щодо окремих видів договорів про надання послуг, мають ґрунтуватись на 

основі загальних положеннях гл. 63 ЦК і не можуть містити норми, які їм 

суперечать [81]. 

Зважаючи на вищезазначене, виникає питання щодо поширення правил 

глави 63 ЦК на окремі види договорів про надання послуг, які, навпаки, 

спеціально закріплені у ЦК. Відповідно до ч. 2 ст. 901 ЦК положення глави 

63 можуть застосовуватись до кожного із видів договорів про надання 

послуг, якщо це не суперечить самій суті зобов’язання. Отже, можна зробити 

висновок, що норми глави 63 ЦК можуть застосовуватись і до окремих видів 

договорів, які спеціально врегульовані ЦК (наприклад, перевезення, 

зберігання, страхування тощо), коли у цьому є потреба і якщо дані норми 

відповідають змісту конкретного зобов’язання. 

Таким чином, обслуговування, по суті, - це процес надання тієї чи іншої 

послуги. Іншими словами, обслуговування є послуга як юридична процедура 

у дії, у динаміці її етапів. Отже, буде доречним та обґрунтованим зазначити, 

що обслуговування є юридичною процедурою надання послуги. Зрештою 

обслуговування представляє собою певну стадійну діяльність виконавця 

послуги (уповноважених їм осіб). Це процедура виконання його обов'язків, 

встановлених законом та (або) договором. 

Враховуючи викладене та виходячи з теорії юридичних процедур у 

цивільному праві, можна констатувати, що послуга – це юридична 

процедура, суть якої зводиться до здійснення низки послідовних дій 

(операцій) або до здійснення певної діяльності. 

У такому поданні послуга, відповідно, включає: 

1) обслуговування як юридичну процедуру; 
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2) результат надання послуги (для окремих послуг – медичних та ін.) 

[161, с. 17]. 

Щодо результату надання послуги зазначимо таке. Будь-яка послуга як 

об'єкт цивільних прав має той чи інший результат, як правило, 

нематеріального характеру. У цьому вся виражається споживча цінність 

послуги. 

На основі вищезазначеного необхідно дати визначення поняття 

«обслуговування ОСББ» та розмежувати його з поняттям «обслуговування 

багатоквартирного будинку». Отже, обслуговування ОСББ – цивільно-

правові договірні  відносини, які виникають між ОСББ та третіми особами 

щодо надання послуг, спрямованих на функціонування юридичної особи та 

забезпечення реалізації прав та інтересів співвласників на отримання 

житлово-комунальних послуг, благоустрою території, підтримання в 

належному стані внутрішньо будинкових мереж та обладнання, юридичного, 

бухгалтерського та кадрового супроводу. Таким, чином обслуговування 

ОСББ включає в себе такі види надання послуг: послуги щодо забезпечення 

функціонування юридичної особи, послуги щодо забезпечення нормального 

функціонування багатоквартирного будинку та покращення умов 

проживання мешканців такого будинку. До послуг з обслуговування ОСББ як 

юридичної особи можемо віднести юридичний супровід, здійснення 

бухгалтерського супроводу, послуги позасудового  врегулювання конфліктів 

та інші.  

Поняття «обслуговування багатоквартирного будинку», яке також 

зустрічається в літературі, на нашу думку є вужчим та вживається відносно 

тих послуг, які направлені на забезпечення функціонування будинку та 

прилеглої території. До таких послуг можна віднести: прибирання 

прибудинкової території, прибирання сходових кліток, вивезення побутових 

відходів, технічне обслуговування ліфтів, технічне обслуговування 

внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення, 

дезінсекція, обслуговування димових та вентиляційних каналів, технічне 
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обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та 

електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а 

також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності, 

поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем 

гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого 

опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів 

зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому 

порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та 

інших майданчиків), освітлення місць загального користування і підвалів та 

підкачування води, енергопостачання ліфтів, тощо [126]. 

Крім того, обслуговування будинків, де створено ОСББ може 

здійснюватись на колективній основі, де замовником послуг буде ОСББ та 

обслуговування на індивідуальній основі, де замовниками виступають окремі 

мешканці будинку.  

Обслуговування на індивідуальній основі мешканців будинку 

здійснюється за волевиявленням власників та/або мешканців конкретної 

житлової площі або власників нежитлових приміщень. Прикладами такого 

обслуговування є послуги надання охорони та проведення сигналізації, 

послуги встановлення та обслуговування домофонів, проведення та 

обслуговування кабельного телебачення та доступу до мережі Інтернет та 

інші.  

Обслуговування на колективній основі здійснюється ОСББ від імені всіх 

співвласників багатоквартирного будинку. 

Досить спірним моментом є визначення вартості оплати послуг, які 

замовляються на колективній основі.  

На прикладі розглянемо послуги з охорони.  Щодо визначення плати за 

послуги охорони співвласниками багатоповерхового будинку слід зазначити 

наступне. 

 Відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» ОСББ - юридична особа, створена власниками 
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квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для 

сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і 

використання спільного майна. 

Відповідно до Закону (ст.10) вищим органом управління об'єднання є 

загальні збори.  

До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься 

зокрема: визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів 

співвласників. 

 Стаття 20 зазначеного Закону містить вичерпний  перелік дій, розмір 

внесків на які співвласниками визначається  пропорційно до загальної площі 

квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у їх 

власності, а саме:  

- утримання,  

- реконструкція,  

- реставрація,  

проведення поточного і капітального ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку.  

Послуги з охорони будинку не входять до зазначеного переліку, а тому 

порядок визначення внесків співвласників може визначатись за рішенням 

загальних зборів, а не пропорційно до загальної площі квартири (квартир). 

Відповідно до ч.2 ст.12 Закону України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку» передбачено, що  витрати на 

управління багатоквартирним будинком розподіляються між співвласниками 

пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів 

співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу 

витрат. 

 Крім того, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 

р. №190 «Про затвердження Обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати 

на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного 
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будинку та прибудинкової території»  послуги з охорони будинку не 

включено до обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які 

включаються до складу витрат на утримання будинку. 

 Враховуючи зазначене, виходячи з сутності ОСББ, як юридичної особи, 

яка уповноваження приймати рішення на загальних зборах щодо порядку та 

розміру виплати платежів співвласників, оплата послуг охорони може 

здійснюватися на умовах, визначених співвласниками. Тому в існуючих 

умовах, враховуючи, що рішення про забезпечення послуг охорони було 

прийнято за ініціативою співвласників квартир з метою збереження майна та 

приміщень спільного користування в належному стані, просимо винести на 

розгляд загальних зборів питання про перегляд порядку розподілу платежів 

за послуги охорони та його розподілу між співвласниками в рівних частинах 

(залежно від кількості квартир) та незалежно від площі квартири.  

Крім того, з метою уникнення непорозумінь щодо прийняття рішень, 

варто в локальними актами ОСББ встановити строк щодо якого необхідно 

надавати проекти рішень для ознайомлення перед загальних зборів.  

Отже, як висновок можна зазначити, що незадовільний стан житлового 

фонду, неефективне використання бюджетних коштів, які використовуються 

на його утримання, неспроможність ЖЕКів якісно виконувати свої функції 

— одна із найгостріших проблем країни, для вирішення було прийнято 

Закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» [136] та 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» [135]. Ці закони 

були прийняті з метою надання можливості власникам квартир самим 

здійснювати управління та обслуговування багатоквартирного будинку.  

Отже, управління та обслуговування ОСББ є ключовими відносинами 

розвитку системи житлово – комунальної реформи. 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 
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прийняття рішень від імені юридичної особи (внутрішні управлінські 

відносини) та визначення форм діяльності ОСББ з реалізації покладених на 

нього законом функцій (зовнішнє управління). 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. 

Обслуговування ОСББ – 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. 
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2.2. ОСББ як форма управління багатоквартирним будинком 
 
Закон України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» у ст. 9 передбачає, що  управління 

багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. 

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління 

багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі 

функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації 

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку). 

Відповідно до Закону України №2866-ІІІ управління багатоквартирним 

будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. 

За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним 

будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації. 

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним 

будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та 

статутом об’єднання. 

Виходячи з положень зазначених законів  передбачено дві форми 

управління багатоквартирним будинком за участю управителя: 

по-перше, коли відносини виникають між управителем та 

співвласниками багатоквартирного будинку (без створення ОСББ): 

по-друге, відносини виникають між ОСББ та управителем. 

При цьому за умови створення ОСББ на законодавчому рівні визначено 

три форми організації управління багатоквартирним будинком: 

по-перше, управління безпосередньо ОСББ; 

по-друге, управління через залучення управителя; 

по-третє, управління через асоціацію. 

Кожна з означених форм управління ОСББ має свої особливості, 

переваги та недоліки. 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» для забезпечення утримання та експлуатації 
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багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому 

будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного 

будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, 

теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, ОСББ за 

рішенням загальних зборів має право: 

задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення; 

визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних 

послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори; 

виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини 

житлово-комунальних послуг. 

Модель організації договірних відносин на основі договору з ОСББ як 

колективним споживачем передбачає, що договір із виконавцем комунальної 

послуги укладається з ОСББ як юридичною особою від власного імені. За 

такої моделі управління за боргами за комунальну послугу відповідає ОСББ 

як юридична особа, а виконавець комунальної послуги не звертається з 

позовом безпосередньо до конкретного співвласника. Відносини щодо 

стягнення заборгованості за отримані комунальні послуги вирішуються 

органами управління та підставі статуту [85].    

  Така модель управління забезпечую: по-перше, як і в моделі на основі  

економію на платі за абонентське обслуговування; по-друге, збереження за 

об’єднанням (чи обраним ним підрядником) обслуговування і ремонту 

внутрішньобудинкових систем – що часто є вагомим аргументом для 

співвласників багатоквартирних будинків, які мають, наприклад, 

сучасні/модернізовані індивідуальні теплові пункти. По-третє, усунення 

будь-якого зовнішнього втручання у внутрішні справи об’єднання: 

співвласники і ОСББ самі розбираються і з розміром внесків на оплату 

комунальних послуг, і з платіжною дисципліною [133]. 

Враховуючи, що на практиці ОСББ може створюватись як у 

новобудовах, так і будинках, в яких вже здійснюється обслуговування ЖКХ 

та укладено договори про надання житлово-комунальних послуг на практиці 
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постає питання щодо моменту набуття права ОСББ на управління будинком 

та припинення повноважень щодо нарахування плати за обслуговування 

багатоквартирного будинку попередніми балансоутримувачами. У зв’язку з 

чим виникають спори щодо правомірності нарахування платежів за 

комунальні послуги та передання будинку на баланс. 

В рішенні Північного апеляційного господарського суду зазначено, що 

нормами Закону покладено обов`язок саме на колишнього 

балансоутримувача багатоквартирного будинку або особу, яка здійснювала 

управління багатоквартирним будинком передати необхідну документацію та 

не вказано, що новостоверене об`єднання повинно самостійно звертатися за 

отриманням вказаних документів [114].  

Норми Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» та Закону України «Про об`єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» на момент виникнення спірних 

правовідносин, не покладали на Об`єднання співвласників багатоквартирного 

будинку обов`язку прийняти на баланс відповідний будинок. Отже, чинне 

законодавства не встановлювало та не встановлює вимогу щодо передачі на 

баланс новоствореному об`єднанню будинку від колишнього 

балансоутримувача багатоквартирного будинку або особи, яка здійснювала 

управління багатоквартирним будинком до створення об`єднання. Таким 

чином, для виконання Об`єднанням функцій з управління будинку не 

вимагається прийняття його на баланс. Твердження скаржника, що право 

управління будинком настало у ОСББ з моменту набуття ним права на об`єкт 

управління (30.12.2017), а не з моменту прийняття рішення про таке 

управління спростовується вищевикладеним. Наказом Мінжитлокомунгоспу 

України від 02.02.2009 № 13 затверджено «Правила управління будинком, 

спорудою, житловим комплексом будинків і споруд» (далі - Правила). 

Відповідно до пункту 1.4. Правил управління будинком здійснюється 

особою, що є власником, співвласником будинку або інша особа, що 

уповноважена від імені власників здійснювати таке управління. Згідно з 
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пунктом 2.1. Правил для приймання – передачі об’єкта необхідно 

сформувати комісію у складі представників попереднього 

балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, 

власників, а також особи, що буде в подальшому управляти будинком. 

Комісію очолює представник сторони, яка приймає. Комісія має докладно 

вивчити технічний стан об’єкта який переходить в управління та складає акт 

приймання – передачі. Стороні, що приймає та стороні, що передає об’єкт 

управління надається по примірнику акту, підписаний членами комісії та 

затверджений керівництвом кожної сторони - юридичної особи.  Колегія 

суддів, опираючись на норми Законів України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об`єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» дійшла висновку, що після 

прийняття загальними зборами рішення про управління будинку власними 

силами (27.04.2017), затвердження загальними зборами 07.09.2017 розміру 

внесків на управлiння, з 01.09.2017 розпочало управлiння будинком 

власними силами, у зв`язку із чим вiдповідач з 01.09.2017 повинен був 

припинити нарахування та надання послуг власникам квартир будинку, 

проте, як вбaчається із матерiалів справи, зроблено цього не було [147]. 
ОСББ відповідно до ст. 16 Закону України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» мають повноваження на 

здійснення ремонту та реконструкції багатоквартирного будинку, але 

враховуючи масштаби необхідних перетворень мешканці таких 

багатоквартирних житлових будинків не мають достатньо коштів на 

замовлення такого виду робіт.  

Для вирішення даної проблеми пропонується кілька шляхів. Перш за 

все є можливим накопичувати кошти співвласників поступово, і проводити 

роботи з капітального ремонту по мірі фінансових можливостей ОСББ, але 

враховуючи сьогоденну ситуації для збереження багатоквартирних житлових 

будинків необхідно проводити нагально повну реконструкцію 
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багатоквартирних житлових будинків, яка включає і укріплення фундаменту, 

і ремонтування даху, і заміну трубопроводу тощо.  

Більш ефективним та перспективним варіантом вирішення даного 

питання є звернення ОСББ до фінансових установ та взяття банківського 

кредиту. За допомогою такого механізму ОСББ матиме змогу отримати 

необхідні кошти та нагально здійснити необхідний ремонт будівлі, а потім 

поступово віддавати надані кошти банку. Такий варіант виглядає достатньо 

прийнятним на перший погляд. І тим не менш, наразі, під час взяття ОСББ 

банківських кредитів виникає багато перешкод.  

В Україні сьогодні встановлені великі ставки за кредитами для 

юридичних осіб. Але, навіть за умови погодження об’єднання співвласників 

багатоквартирного житлового будинку на процентну ставку банку, самі 

банки в Україні в багатьох випадках відмовляють в наданні кредитів ОСББ, 

оскільки є проблематичним питання повернення банку коштів у разі 

несплати кредиту через те, що ОСББ – це юридична особа, яка відповідає за 

зобов’язаннями тільки власними коштами, майном, згідно зі статтею 4 Закон 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». А як, 

відомо ОСББ – це неприбуткова організація, і більш того відповідного до 

статуту не має права відповідати за зобов’язаннями майном, в даному 

випадку – квартирами, що належать мешканцям багатоквартирного 

житлового будинку, в якому воно утворене.  

Крім того у багатоквартирних житлових будинках проживають 

мешканці з різним рівнем доходу, є малозабезпечені сім’ї, багатодітні сім’ї та 

ін., які не мають фінансової можливості віддавати кредити з такими 

процентами, а в законі не прописаний механізм надання пільг або субсидій 

на повернення кредиту таким мешканцям.  

Позитивним моментом є те, що держава також намагається надавати 

кредити ОСББ для впровадження енергозберігаючих технологій та новітніх 

технологій задля ефективного використання ресурсів. Одним з таких 

кредитів є, так звані, «теплі кредити» на заміну газових котлів на 
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твердопаливні; на утеплення приватного житла; на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоповерхівках. Банками, які надають такі 

кредити ОСББ є Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк та Укрексімбанк [164].  

Об’єднання може приймати участь в різного роду програмах, 

направлених на ремонт житла та інші, що фінансуються з державного або 

міського бюджету. До прикладу, однією з таких програм підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків є програма «Енергодім» 

Фонду енергоефективності, що передбачає часткове вiдшкодування витрат 

ОСББ на заходи з енергоефективностi. 

Попередня версія Закону України «Про ОСББ» зобов’язувала 

колишнього власника приймати участь в капітальному ремонті до передачі 

будинку ОСББ. Сьогодні таке положення виключено із закону, тому 

вбачається доречною та необхідною підтримка органів місцевої влади.  

Капітальні та поточні ремонти необхідно робити ефективно за кошти 

місцевих бюджетів: а) зважаючи на обмеженість бюджетів щорічно 

ремонтуються невелика кількість будинків та не всі питання щодо ремонту 

можуть бути вирішенні; б) через те, що мешканці не контролюють витрати на 

ремонт, він може проводить неякісно, а кошти можуть йти не за 

призначенням. Тому актуальним є впровадження положень щодо спільного 

фінансування капітального ремонту з боку мешканців та міста. Складним є 

впровадження в життя процедури голосування в ОСББ, адже необхідна 

активна позиція багатьох мешканців будинку, а не окремих громадян. Для 

цього необхідно отримати інформацію про власників квартир, надати їм 

інформацію про час зборів, обговорити з ними актуальні питання 

капітального ремонту та переконати в його необхідності. Загалом, проблеми 

виникають через необізнаність мешканців, небажання щось змінювати з боку 

комунальних організацій і влади, а також через їхні ж недоопрацювання. З 

іншого боку, спрощена процедура голосування також може становити ризик 

через маніпуляції та передачу будинку в управління недобросовісним 
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особам; щоб запобігти цьому, необхідно уважно та відповідально  ставитись 

до обрання форми управління [186, с. 110].  

За підтримки Одеської міської ради World Bank Group International 

Finance Corporation у рамках проекту IFC «Енергоефективність у житловому 

секторі України» проведено навчально-роз'яснювальні заходи для керівників 

ОСББ і ЖБК, на яких висвітлювались основні питання підвищення 

енергоефективності житлових будинків та інші питання, пов'язані зі 

зниженням споживання електроенергії, втрат тепла тощо.  

Відповідно до Міської цільової програми відшкодування частини 

кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, 

реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-

2020 роки протягом 2019 року прийнято 9 рішень виконавчого комітету 

Одеської міської ради про затвердження переліку ОСББ та ЖБК, яким 

компенсована частина кредитних коштів, що залучені ними на впровадження 

заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних 

будинків. 

З бюджету м. Одеси було компенсовано витрати у розмірі 5 239,59 

тис.грн, у т.ч. 30 ОСББ і 10 ЖБК. Сума кредитів, взятих одеситами на 

енергоефективні заходи за даною Програмою, у 2019 році склала 19,9 млн 

грн. 

У рамках прийнятих виконавчим комітетом Одеської міської ради 

рішень «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання теплової енергії об’єктами енергосервісу закладів освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси» протягом 

звітного періоду по 20 об'єктах підписано ЕСКО-договори. За 20 

підписаними енергосервісними договорами інвестори встановили 

індивідуальні теплові пункти з погодним регулюванням подачі теплоносія 

(ІТП), які дозволили знизити споживання теплової енергії в середньому на 

25,0%. Економія за опалювальний період 2018-2019 років склала 2,9 млн грн. 
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Строк дії енергосервісного договору становить 5-6 років. По 

завершенні контракту ЕСКО-компанія зобов'язується передати встановлене 

обладнання і матеріали у власність територіальної громади, а економію буде 

отримувати вже безпосередньо розпорядник бюджетних коштів [47,  с.13-14].  

Щодо управління ОСББ та залучення управителя (управляючої 

компанії) слід зазначити наступне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Управителем є фізична особа – підприємець чи юридична особа, яка 

відповідно до договору з власником (співвласниками) багатоквартирного 

будинку здійснює управління об’єктом для забезпечення умов для його 

ефективного функціонування, збереження і відновлення споживчих 

властивостей та забезпеченні мешканців будинку в своєчасному отриманні 

житлово-комунальних послуг належної якості.  Така особа повинна мати 

відповідний дозвіл/ліцензію на проведення такої діяльності [165].  

Попри те що за українським законодавством існує можливість залучити 

управителя й без створення ОСББ, вважається, що набагато доцільніше 

попередньо створити ОСББ, а вже потім приймати відповідне рішення про 

укладення договору з управителем, що пояснюється наступним. 

По-перше, це дасть набагато більше реальних можливостей для 

здійснення організованого контролю за роботою управителя, адже останній 

знатиме, що його контрагентом за договором є не просто певне число 

співвласників, а конкретна юридична особа в особі вповноважених органів і 

посадових осіб. Окрім того, у договорі між ОСББ та управителем можна 

передбачити конкретні механізми контролю за якістю робіт і послуг 

управителя та заходи відповідальності, які ОСББ реалізуватиме легше, ніж 

окремі співвласники. 

По-друге, створення ОСББ дасть можливість детально врегулювати 

процедури управління спільним майном, прописати на рівні установчих 

документів порядок вирішення найважливіших питань співвласниками, 

уточнити їх права й обов’язки, установити окремі норми про відповідальність 

злісних боржників за несплату платежів за утримання будинку тощо [100]. 
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За своєю сутністю й первинними цілями ОСББ та керуюча компанія є 

абсолютно протилежними категоріями.  

В основі ОСББ – некомерційна мета, а саме: здійснення самими 

співвласниками в особливій формі функцій з управління будинком 

оптимальними для співвласників способами, із найменшими можливими 

витратами. Натомість, управитель – це суб’єкт підприємницької діяльності, 

відтак для нього першочерговою метою, без досягнення якої не має змісту 

його діяльність, є отримання прибутку, а забезпечення потреб співвласників 

будинку – спосіб досягнення такої мети. Звісно, наведене не є беззаперечним 

свідченням того, що в усіх випадках послуги управителя будуть менш 

якісними й більш дорожчими, однак загалом таке з високою ймовірністю 

може бути, оскільки очевидним є факт, що залучення додаткового 

посередника збільшує вартість послуги та потребує додаткового контролю за 

діяльністю останнього [13, c.15]. 

Виділено сукупність основних передумов для набуття юридичною чи 

фізичною особою статусу управителя багатоквартирним будинком: 1) 

державна реєстрація особи як суб’єкта підприємницької діяльності; 2) 

наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов 

професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії 

«менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», або 

самостійного проходження фізичною особою-підприємцем такої атестації; 3) 

обрання особи управителем багатоквартирним будинком за рішенням 

співвласників або призначена за результатами конкурсу. С.202 дисер 

Порядок здійснення управління управителем визначено у Правилах  

надання послуг з управління багатоквартирним будинком, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року №712. Слід 

зазначити, що на відміну від ОСББ, який може укладати договір на 

отримання комунальних послуг як колективний споживач, управитель у 

випадку наділення відповідним правом може укладати з виконавцями 

комунальних послуг колективні договори про надання таких послуг, 
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здійснювати облік обсягу відповідних спожитих комунальних послуг та їх 

оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника, відкривати поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною 

послугою для проведення розрахунків згідно з колективним договором про 

надання комунальних послуг.  

Сьогодні є певні проблеми діяльності вітчизняних управляючих 

компаній, а саме:  

– існує дуже мало компаній, які управляють житловим фондом. Це 

свідчить про відсутність досвіду, недостатню кількість управлінців-практиків 

у цій сфері. Функціонуючі управляючі  

компанії переважно створюються у співпраці із забудовниками і 

здійснюють управління у новобудовах. Зношеним та аварійним житловим 

фондом управляти значно важче, тому управляючі компанії не беруться за 

такі об’єкти;  

– управляюча компанія – це комерційна структура, тобто метою її 

діяльності є отримання якомога більшого прибутку. Тому існує загроза, що 

власник робитиме все, щоб його приватна фірма розвивалась, зокрема за 

рахунок завищення тарифів на житлово-комунальні послуги як основного 

джерела доходу;  

– в законі не прописано, яка відповідальність керуючого управляючої 

компанії перед власниками житла. Невідомо, які документи і звіти має право 

вимагати мешканець і з якою періодичністю;  

– невідомо, за яким принципом призначатимуть управляючі компанії у 

тих будинках, де мешканці не створили ОСББ. І чи це не будуть ті самі 

колишні ЖЕКи з тими самими принципами роботи. Адже вони теж мають 

змогу перепрофілюватись на «управляючу компанію» [141,  с.149.]. 

Основними принципами управління багатоквартирними будинками в 

світовій практиці, в тому числі в країнах Центральної Європи і Балтії, є 

пооб'єктність і орієнтованість на клієнта. Принцип пооб'єктності виражається 

в тому, що управління здійснюється щодо кожного окремого 



120 
 

багатоквартирного житлового будинку як самостійного об'єкту управління, з 

урахуванням технічного стану будинку, ступеня його благоустрою, стану 

земельної ділянки, на якому розташований БЖБ, з елементами благоустрою 

та озеленення, на підставі цілей, визначених власниками приміщень даного 

будинку. Клієнтоорієнтована діяльність керуючої організації 

характеризується тим, що вона спрямована на задоволення запитів власників 

житла як клієнтів [64]. 

Враховуючи те, що на управителя покладено функції, спрямовані на 

ефективне управління багатоквартирним будинком, збереженням його 

споживчих якостей, організацією та забезпеченням виконання робіт щодо 

капітального ремонту спільного майна, а також організацією забезпеченням 

потреб співвласників щодо отримання комунальних та інших послуг, 

вважаємо доцільним укладення трьохсторонніх договорів між ОСББ, 

управителем та співвласниками. За таких умов, управитель зможе 

забезпечувати належне утримання та ремонт спільного майна 

багатоквартирного будинку відповідно до вимог законодавства та про 

надання послуг з управління, укладаючи від власного імені необхідні 

договори та контролюючи їх виконання:  

- з викoонавцями послуг з утримання і ремoнту житлoвого фонду про 

виконання ремонтних робіт та надання окремих послуг;  

- з викoнавцями кoмунальних пoслуг про надання кoмунальних послуг 

стосoвно спільного майна багатoквартирного будинку [88, с.92]. 

Проведений аналіз нормативно-правових актів з питань житлово-

комунального господарства, що виділяють права та обов'язки управителя, дав 

змогу виокремити ряд функцій управителя, виконання яких спрямоване на: 

- ефективне функціонування об’єкта відповідно до його цільового 

призначення і збереження його споживчих якостей;  

-  забезпечення потреб мешканців житлових будинків щодо отримання 

житлово-комунальних послуг, відповідно до вимог законодавства, 

стандартів, порядків і правил; 
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- забезпечення виконання робіт організацію та забезпечення виконання 

робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного 

будинку та здійснення інших заходів, зокрема з енергозбереження [88  c. 35-

36]. 

Міжнародна організація «Інститут управління житловими 

комплексами» (Community Associations Institute, США) визначає наступні 

напрямки діяльності та функції керуючого багатоквартирним будинком: 

1. Організація загальних зборів власників та засідань правління та 

участь в них; 

2. Адміністрування та юридичні питання; 

3. Бюджет, резервні фонди, інвестиції та оцінка (платежі). Фінансовий 

контроль; 

4. Управління ризиками і страхування; 

5. Зміст загального майна; 

6. Робота з підрядниками; 

7. Кадрова політика.  

Естонський союз керуючих і обслуговуючих нерухомість (EKHHL) в 

розробленому ним стандарті «Заходи щодо забезпечення утримання 

нерухомості» до управління відносить наступні види діяльності та заходи 

1. Підготовка об'єкта нерухомості до управління і консультування 

власника 

2. Організація фізичного збереження нерухомого об'єкту 

 3. Організація юридичної збереження об'єкта нерухомості 

4. Організація економічної безпеки об'єкта нерухомості 

5. Організація додаткових послуг для власника об'єктів нерухомості 

6. Інші супутні організаційні заходи, пов'язані з управлінням 

нерухомістю [140]. 

Найбільш ефективними на сьогодні виявились наступні напрями 

розвитку та становлення схем управління в житловій сфері:  
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залучення населення до участі в управлінні та інвестуванні розвитку 

житлової сфери через інститути власника житла шляхом створення 

будинкових комітетів ОСББ та керуючих будинками;    

створення прозорих, відкритих схем взаємовідносин влада – населення 

– комунальні служби;  

створення служб єдиного замовника, розмежування функцій 

замовника, підрядника та керуючого;  

персоніфікація кожного будинку – виділення будинку як окремого 

суб’єкту відносин з замовником та підрядником;  

зміни в підходах до формування тарифів та пошук нетрадиційних 

шляхів вирішення [160]. 

 З 01.01.2019 набула чинності вимога Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» щодо необхідності проходження професійної атестації. 

Управитель-ФОП зобов’язаний самостійно пройти професійну атестацію на 

відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)» або мати у штаті особу, що пройшла 

таку атестацію, а управитель – юридична особа – мати в своєму штаті 

щонайменше одного атестованого працівника. Однак, з юридичного погляду, 

така сертифікація не є процедурою, яка регулює вихід на ринок, оскільки 

закон не створив уповноваженого органу для видачі дозволів на діяльність. 

Управитель (юридична особа або фізична особа-підприємець) може 

працювати менеджером житла в будь-який час без спеціальних дозволів. 

Отримання сертифіката – це законодавча вимога; однак закон не передбачив 

процедури примусового виконання або перевірки сертифікації, які могли б 

слугувати інструментом регулювання виходу на ринок. Закон також не 

передбачає покарання за відсутність сертифіката. Такий підхід виключає 

значення цієї вимоги. Тому для забезпечення рівня професіоналізму наданих 

послуг з управління житлом є доцільним розглянути питання про 

розроблення правових механізмів дотримання законодавства (наприклад, 

перевірки наявності професійних сертифікатів). Порядок здійснення 
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професійної атестації затверджений постановою КМУ від 28.11.2018 № 1010. 

Відповідно до цієї постанови атестацію фахівців можуть проводити всі 

організації, які відповідатимуть визначеним критеріям та пройшли 

відповідну акредитацію в Національному агентстві з акредитації України 

(НААУ).  

Відкритий реєстр атестованих осіб веде Міністерство розвитку громад 

та територій України на власному сайті. Станом на березень 2020 року Реєстр 

містить 671 атестованого управителя, які були акредитовані 3 установами:  

56 управителів акредитовано Всеукраїнською громадською 

організацією «Асоціація експертів будівельної галузі»;  

72 управителі акредитовано ТОВ «Інститутом муніципального 

менеджменту»;  

543 управителі акредитовано ТОВ «Сертифікаційний центр «Стандарт» 

Наразі можна говорити про те, що ринок послуг атестації управителів є 

конкурентним (з огляду на те, що ринок знаходиться лише на етапі 

становлення) [117]. 

Запровадження обов’язкової підготовки та професійної атестації 

управляючих є важливим кроком щодо підвищення якості послуг з 

управління багатоквартирними будинками. Професійна підготовка та 

спеціалізація на наданні послуг з управління багатоквартирними будинками є 

перевагою залучення управителя.  

Як вже відзначалось ОСББ може делегувати частину повноважень 

щодо управління багатоквартирним будинком асоціації ОСББ. Об’єднання 

може стати засновником (членом) асоціації. Асоціація об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку (далі – асоціація) –- юридична 

особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

Враховуючи, що на законодавчому рівні чітко не визначено перелік 

повноважень, які передаються асоціації, це питання вирішується 

безпосередньо шляхом: 
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- визначення прав та обов’язків асоціації в статуті та положеннях про 

органи управління асоціації; 

- визначення обсягу повноважень щодо управління ОСББ, які 

передаються асоціації загальними зборами ОСББ. 

Перевагами створення асоціації є: одночасне представництво та захист 

інтересів одразу декількох ОСББ, що дозволяє напрацьовувати стратегію 

ефективного управління та захисту; можливість фінансової економії, у 

випадку призначення одного бухгалтера в асоціації, що дає можливість не 

сплачувати за послуги бухгалтера  в окремому ОСББ; вирішення фінансових 

питань у випадку створення спеціального фонду. 

Для справжніх асоціацій ОСББ закон визначив низку відмінностей від 

інших об’єднань юридичних осіб, зокрема: 

асоціація ОСББ завжди створюється як юридична особа; 

її членами можуть бути виключно ОСББ; 

її метою і предметом діяльності є представлення спільних інтересів 

ОСББ, а також може бути − управління багатоквартирним будинком. 

У сукупності ці ознаки і характеризують асоціацію ОСББ як окрему 

організаційно-правову форму, спеціально передбачену законом для 

об’єднання ОСББ. Асоціація ОСББ може виконувати специфічну функцію, 

якою не наділені інші об’єднання юридичних осіб – управляти 

багатоквартирним будинком [144]. 

Враховуючи, що асоціація може створюватись різними ОСББ, які 

представляють як великі, так і малі багатоквартирні будинки, важливе 

практичне значення має визначення процедури підрахунку голосів на 

установчих зборах, а також визначення з квотою представництва ОСББ в 

загальних зборах асоціації та її органах управління. 

Порядок голосування під час установчих зборів щодо створення 

асоціації, може мати декілька варіантів:  

- перший варіант полягає в голосуванні за принципом «1 ОСББ = 1 

голос»; 
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- другий варіант полягає в голосуванні за принципом «1 представник 

від ОСББ – 1 голос». Тут можливі випадки, коли кількість представників від 

кожного ОСББ однакова або коли кількість представників від кожного ОСББ 

неоднакова;  

- третій варіант полягає в голосуванні із застосуванням механізму, що 

був запропонований законодавством для ОСББ. Третій варіант доречно 

застосовувати у випадку, коли кількість представників від кожного з ОСББ 

однакова, але голосування проводиться щодо тих питань, які пов’язані з 

розмірами об’єднань. Відповідно до даного варіанту, під час голосування до 

уваги береться загальна площа багатоквартирного будинку [179,  c.9]. 

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. 

Завдяки активній діяльності Асоціації ОСМД «Розвиток самоврядування» м. 

Одеси реалізовано чимало цікавих та важливих для міста проектів, зокрема 

Проект «Спроектуємо двір на Черьомушках» став частиною програми 

«CHANGING PLACES / змінюючи міста» реалізованої в рамках 

«Лейпцизької премії інтегрованого розвитку в Україні», Розвиток потенціалу 

ОСББ 

Проект ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження 

сталих енергоефективних рішень» (HOUSES); ОСББ_ХАБ, Реновація 

Черьомушек. Як зазначено на офіційному сайті Асоціація не бере в 

управління будинки, не замінює створення в них об’єднань, не надає 

персонал, не є управителем або управляючою компанією. Асоціація створена 

з метою захисту своїх прав, просування нормотворчої практики розвитку 

об’єднань мешканців [6]. 

Такий напрям діяльності асоціацій має важливе практичне значення. Як 

вже наголошувалось серед проблемних питань, які перешкоджають 
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створенню ОСББ та належній реалізації співвласниками багатоквартирних 

будинків належних їм прав, є питання низької правової обізнаності щодо 

належних їм прав, а також порядку їх реалізації, в тому числі й через обрання 

форми управління спільним майном. Тому крім функцій управління, які 

визначені на законодавчому рівні, вважається важливим підкреслити такі 

функції асоціацій, які сприяють підвищенню ефективності управління ОСББ 

незалежно від їх членства в асоціації: 

по-перше, інформаційно-просвітницька – поширення інформації щодо 

переваг створення ОСББ, можливих способах управління багатоквартирними 

будинками, про наявні програми підтримки розвитку ОСББ, фінансування 

програм енергоефективності та ремонту будинків тощо; 

по-друге, консультативна – надання інформації щодо реалізації права 

співвласників на участь в управлінні ОСББ, отримання пільг, можливих 

шляхів реструктуризації заборгованості тощо; 

по-третє, захисна – відстоювання інтересів ОСББ на різних рівнях 

(місцевому, державному) в частині контролю за реалізацією програм 

підтримки створення та розвитку ОСББ, доведення до відома органів 

місцевого самоврядування проблем, які виникають на етапі функціонування 

ОСББ та необхідних заходів для їх сталого розвитку, організація ефективної 

взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування [56]. 

Залежно від мети участі в асоціації може бути виділено: 

- членство, яке передбачає передання ОСББ повноважень щодо 

управління; 

- асоційоване членство - передбачає вступ до Асоціації, який не 

потребує прийняття рішень загальних зборів ОСББ/ЖБК. Статус 

Асоційованого члена набувається шляхом підписання Угоди про 

співробітництво та взаємодію (далі – Угода) між Головою правління 

Асоціації та уповноваженим представником ОСББ/ЖБК, якщо це не 

суперечить статуту ОСББ/ЖБК. Асоційований член не передає Асоціації 
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будь-які управлінські функції. Угода передбачає лише представництво та 

лобіювання інтересів [7]. 

Окремою формою ефективного управління та обслуговування ОСББ є 

створення веб-сайту даної організації. Веб-сайт ОСББ буде мати корисний 

ефект як для голови ОСББ, так і для співвласників будинку. Голова ОСББ 

через веб-сайт може здійснювати прийом звернень, звітувати про виконання 

планів, отримувати оцінку своєї діяльності, здійснювати електронне 

опитування, отримувати швидкий доступ до необхідної інформації, 

завантажувати та зберігати необхідні дані. Співвласнику веб-сайт може бути 

корисним щодо користуванням особистим кабінетом мешканця, онлайн 

оплата нарахувань, внесення показників лічильників, відправлення звернень 

до адміністрації або технічного персоналу.  

Таким чином створення веб-сайту може спростити систему управління 

ОСББ, налагодити взаємозв’язок між управлінцем та мешканцями будинку, 

створити прозоре управління ОСББ. 

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. 

На сьогоднішній день, актуальним та доречним є питання 

запровадження електронного способу голосування чи опитування серед 

учасників ОСББ. 

Електронне голосування є ефективним, коли необхідне швидке, 

легітимне, неспростовне рішення. Таке голосування є ефективне, коли 

необхідно отримати рішення великої кількості осіб, які знаходяться за 

різними адресами, в різних містах або навіть країнах. Таке голосування може 

проводить на різних платформах, які будуть зручні, на думку учасників 

голосування, або його можна проводити на офіційних веб-сайтах ОСББ. 
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В випадку, коли буде закріплена можливість електронного голосування 

на веб-сайті ОСББ, це дасть змогу:  

1. проводити в електронній формі з використанням КЕП/ЕЦП 

опитування співвласників будинків  ОСББ та членів правлінь ОСББ; 

2. проводити необхідні збори на голосування на них; 

3. проводити іспити та тестування для осіб, які бажають займати 

вакантні посади в ОСББ. 

Перевагами онлайн голосування чи опитувань  учасників ОСББ є: 

- Кожен учасник голосування чи опитування може приймати участь в 

заході без прив’язки до місця проведення загальних зборів. Для забезпечення 

такої можливості в учасника голосування має бути доступ до мережі 

Інтернет.  

- Особі, що проводить опитування не потрібно  робити паперові копії 

документів та надсилати окремо кожному учаснику.  

- Розповсюдження листків опитування відбувається швидким та 

зручним способом за допомогою Інтернету. Ініціатор опитування може 

надсилати та отримувати листки для голосування швидким способом. Таке 

опитування є зручним для особи, що проводить опитування та для осіб, яких 

опитують, адже в опитуванні можна приймати участь з будь-якого місця, та 

будь-якої країни. 

- Ініціатор опитування бачить результати проведення опитування в 

онлайн-режимі на спеціальній сторінці у своєму кабінеті на веб-сайті ОСББ. 

- Можна налаштувати автоматичний підрахунок голосів. 

- Лист опитування підписаний за допомогою електронного цифрового 

підпису має таку ж юридичну силу, що і паперові документи, відповідно до  

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». 

Таким чином, варто зазначити, що онлайн голосування маю таку ж 

юридичну силу як і оффлайн голосування, але перше проходить більш 

зручним способом, швидше та прозоріше. Бажаючі, в будь-який час, можуть 

ознайомитись із результатами голосування на веб-сайті ОСББ.  
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РОЗДІЛ 3. 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОСББ 

 

Для побудови ефективної системи управління багатоповерховими 

будинками важливе значення має дослідження досвіду зарубіжних країн. 

Визначаючи спільні риси й відмінні підходи до організації управління ОСББ 

при аналізі законодавства та практики його застосування зарубіжних країн, 

вбачається можливим визначити позитивний досвід, який доцільно 

впровадити в національній практиці. В цьому аспекті практичну цікавість на 

нашу думку представляє звернення до досвіду як країн ЄС, так і країн 

правові системи та досвід розвитку ОССБ яких через історичні аспекти 

розвитку є близькими до нашої країни.  

Досвід зарубіжного управління житловим фондом ґрунтується на 

основі двох систем: 

1. Особливістю першої моделі управління є обов’язкове створення 

житлових товариств в тих будинках, де приватизована більше однієї 

квартири.  Відбувається реформування ЖЕКів в управляючі компанії і фірми 

з надання комунальних послуг з технічного обслуговування будинку 

(слюсарство, електрика, дрібний ремонт, прибирання територій і т. ін.). 

Визначальним суб’єктом є житлове товариство, яке укладає договір з 

управляючою компанією, затверджує тарифи на утримання будинку і 

контролює якість послуг, що надаються. Управитель несе відповідальність за 

вибір обслуговуючих фірм, контролює їх діяльність та звітує перед житловим 

товариством. Продовження угоди з управителем, або прийняття на роботу 

нового управителя належить до компетенції зборів житлового товариства. 

Така модель характерна для Польщі. 

 2. Особливістю другої моделі управління є необов’язковість створення 

житлових товариств у будинках із приватизованим житлом. Житловою 

нерухомістю управляють реформовані в управляючі компанії ЖЕКи 
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інтегрованого типу. Рішення щодо самоуправління чи звернення до 

управляючої компанії приймається зборами житлового товариства, якщо 

воно створене в будинку. У випадку, коли житлове товариство відсутнє, 

управляючу компанії наймає орган місцевого самоуправління. В такому 

випадку угода з управляючою компанією підписується кожним власником 

житла. Контроль за діяльністю управляючої структури здійснює кожний 

житель через підписання угоди і актів виконаних робіт. Рішення щодо зміни 

управляючої компанії приймається більшістю власників житла. Така модель 

характерна для прибалтійських країн: Литви, Естонії. Перша модель 

передбачає здійснення контролю житлового товариства за управителем чи 

управляючою компанією і в будь-який час може змінити його/її за 

ініціативою прaвління житлового товaриства на загaльних зборах більшістю 

голосів. На загальних зборах приймається рішення щодо тарифів на 

обслуговування і управління будинком для управляючої компанії, терміном 

на один рік до наступного фінансового і робочого звіту. Зміни тарифу 

можуть прийматись лише один раз на рік, затвердивши їх на загальних 

зборах. Така система є стійкою та передбачає зворотний зв’язок між 

житловим товариством і управляючою компанією. Друга модель 

характеризується слабким зворотнім зв’язком між власником житла і 

управляючою компанією. При незадовільному виконанні послуг, для 

прийняття рішення необхідна ініціатива більшості власників. Важливо 

зазначити, що через пасивність власників житла контролювати якість 

надання послуг управляючої компанії виявляється дуже важко. Друга 

система може бути ефективною тільки тоді, коли законослухняні власники 

житла та управитель, а також  відповідальні органи місцевого 

самоуправління [19, с.9-10]. 

Запровадження законодавства про кондомініумів та його роль у 

інтенсифікація міста часто зумовлювалася державними програмами. У 

Європі та Японії значні пошкодження житла під час Другої світової війни, а 

також зростання вартості будівництва і густонаселені райони сприяли 
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зміцненню залежності розвитку нового житла від кондомініуму. До 1945 р. в 

Японії близько 70% міського житла здавалося в оренду; через десять років 

60% було зайнято власниками зі збільшенням частки кондомініумних форм 

володіння [200]. 

Створення об'єднання власників житла в багатоквартирному 

житловому будинку за законодавством є обов'язковим в Норвегії, Данії, 

Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Чехії. У таких 

країнах, як Словаччина, Румунія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, 

Молдова, об'єднання власників відбувається на добровільній основі. Однак 

членство в уже створеному товаристві є обов'язковим для власників житла. У 

більшості зарубіжних країн (Франції, Нідерландах, США, Канаді, Польщі, 

Чехії, Мексиці та інших) управління багатоквартирними будинками 

розглядається як вид бізнесу (Керуючий або керуюча компанія отримує 

винагороду від власників приміщень)4. Причому відповідальність перед 

власниками за зміст багатоквартирного будинку несе асоціація 

(кондомініум). Всі головні управлінські рішення приймає керівництво 

асоціація (кондомініум). Якщо розглянути досвід Німеччини, то там від 

керуючого вимагають мати вищу освіту і кваліфікацію соціального 

працівника, інженера, економіста чи юриста. також він повинен вміти вести 

переговори, вирішувати конфлікти, бути комунікабельним і стресостійким 

[139, С.311-313]. 

В Угорщині відповідно до закону «Про товариства власників житла» 

керуючим кондомініумом можуть стати тільки особи, які пройшли 

спеціальну професійну підготовку [32]. З 1999 року в країні діють курси 

навчання за спеціальностями «керуючий кондомініумом» і «керуючий 

нерухомістю», які отримали державну ліцензію. Зазначені курси 

відповідають критеріям професійної підготовки та складання іспитів згідно з 

розпорядженням МВС Угорщини. В курси включені лекції, консультації, 

 
4 Савицький А.Я. Зарубіжний досвід управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків // 
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2019, №1 (19). С.44-50.  
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вирішення практичних завдань, підготовка курсової та дипломної робіт, а 

також усні та письмові заключні іспити. За фахом «керуючий 

кондомініумом» слухачі проходять курс в 200 навчальних годин, а за фахом 

«керуючий нерухомістю» – 500 годин. При цьому курс «керуючий 

нерухомістю» включає весь навчальний матеріал курсу «керуючий 

кондомініумом». Відповідно до угорської практики курс підготовки за 

спеціальністю «керуючий кондомініумом» зосереджений в основному на 

проблематиці об’єднань власників житла в кондомініумі. Курс «керуючий 

нерухомістю» крім проблематики кондомініумів включає і інші питання, 

пов'язані з управлінням нерухомістю незалежно від призначення останньої і 

форми власності, в якій вона знаходиться. Акцент робиться на управлінні 

інвестиційними проектами, оціночної діяльності, розрахунках прибутковості 

від нерухомості і складанні комплексного плану управління нерухомістю 

[140]. 

В країнах Європи велику увагу приділено вимогам, які застосовуються 

до професійного управляючого багатоквартирним житловим будинком. 

Важливо наголосити, що Institute of Real Estate Management (скор. - IREM) 

[201] розробив стандарти, яким повинен відповідати професійний 

управляючий багатоквартирним житловим будинком. Дані стандарти 

застосовуються в ряді країн по всьому світу.  

Для того, що б бути сертифікованим управителем житловим будинком 

кандидату потрібно мати:  

- 3 роки (36 місяців) кваліфікаційного досвіду управління нерухомістю;  

- пройти 7 обов’язкових курсів з управління нерухомістю, або мати диплом 

бакалавра або магістра за спеціальністю пов’язаною з управлінням 

нерухомістю або майном або мати 20-річний професійний досвід 

(підтверджений відповідними звітами);  

- скласти відповідні екзамени, які розроблені для оцінки знань кандидатів 

про концепції, технічні навички та процеси, пов'язані з підготовкою, аналізом 
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та завершенням плану управління нерухомістю відповідно до стандартів 

IREM;  

- скласти підсумковий екзамен (CPM Certification Exam);  

- вивчити Кодекс професійної етики управляючого нерухомістю та скласти 

екзамен на його засвоєння тощо [198].  

Метою даного Кодексу професійної етики є створення та підтримка 

впевненість співвласників житлових будинків у чесності та здатності 

професійно управляти нерухомістю [195].  

Відповідно до статті 1 цього Кодексу сертифікований управитель з 

нерухомості повинен постійно бути лояльним до інтересів клієнта та 

роботодавця. Сертифікований управитель повинен бути старанним у 

підтримці та захисті інтересів і майна роботодавця та клієнта. 

Сертифікований управитель не повинен займатись будь-якою діяльністю, яка 

може бути обґрунтовано витлумачена як протилежні інтересам клієнта або 

роботодавця. Якщо діяльність управителя призведе до конфлікту між 

інтересами фірми (роботодавця) та інтересами клієнта – інтереси клієнта 

мають переважати.  

Сертифікований управитель не повинен розголошувати третім особам 

будь-яку конфіденційну або приватну інформацію, яка може завдати шкоди 

клієнту щодо його ділової репутації або приватного життя без попередньої 

письмової згоди клієнта, якщо таке розкриття інформації вимагається 

відповідними законами та правилами.  

Сертифікований управитель повинен надати клієнту регулярні звіти 

щодо активів клієнта щодо управління. Сертифікований управитель не 

повинен перебільшувати, спотворювати або приховувати інформацію 

стосовно активів клієнта або будь-яких пов'язаних з ними операцій.  

Сертифікований управитель не повинна представляти особисті або 

комерційні інтереси, які конфліктують з діяльністю клієнта або роботодавця і 

не має права приймати, прямо чи опосередковано, будь-яку знижку, гонорар, 

комісію або іншу вигоду, грошову або іншу, яку можна розглядати як 
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конфлікт з інтересами клієнта, роботодавця або фірми, якщо такий клієнт або 

роботодавець не були заздалегідь повідомлені про таку діяльність або 

потенційний конфлікт. Повідомлення про можливий конфлікт інтересів та 

згода на нього клієнта або роботодавця повинне бути закріплено в письмовій 

формі з підписом сторін. Надання професійних послуг з управління та 

обслуговування будь-якій особі не повинно залежати від раси, кольору 

шкіри, релігії, статі, сімейного статусу, національного походження, віку, 

сексуальної орієнтації тощо і повинні відповідати всім чинним законам і 

нормам щодо забезпечення рівних можливостей громадянам [195].  

Окрім встановлення вимог до професійного управляючого 

багатоквартирним житловим будинком, в більшості країнах Європи, 

наприклад в Естонії активно використовується стандарт утримання 

нерухомості. Такий стандарт дає інформацію власникам квартир в 

багатоквартирних будинках про заходи, що забезпечують належний стан 

такого будинку. Крім цього, наприклад, перелік послуг, які пропонує 

управляюча організацією і які визначені відповідно до стандарту утримання 

нерухомості, із зазначенням цін на них дозволяє власникам вибрати ті 

послуги, які вони вважають необхідними для свого будинку.  

Встановлені стандартом зміст кожної послуги та результат, який 

повинен бути досягнутий управляючою організацією, позбавляють від 

необхідності детально описувати перелік послуг в договорі управління, і 

дають власникам можливість ефективно контролювати виконання такого 

договору. Таким чином, стандарт став загальноприйнятим та зрозумілим як 

для професійної управляючої компанії або професійного управителя, так і 

для власників багатоквартирних будинків [140].  

Як свідчить досвід різних країн при виборі моделей управління 

багатоквартирними будинками. В окремих країнах (наприклад, в Сербії) 

державні керуючі компанії продовжують мати монополію на управління 

багатоквартирними будівлями, що зазвичай призводило до недостатнього 

обслуговування та величезного невдоволення. Поступово нові ОСББ 
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починають організовувати технічне обслуговування, але їм доводиться 

конкурувати з державними компаніями. Як інша крайність (Румунія, 

Угорщина тощо), нові ОСББ через виборну раду власників мають право та 

відповідальність організовувати управління будинками, тому державні 

компанії втратили монополію на управління. Однак таке рішення також 

призвело до проблем в обслуговуванні через відсутність професійних знань 

та зацікавленості зменшити плату за обслуговування. Нерідко ОСББ керують 

приватні власники, які недостатньо використовують професійних 

постачальників послуг. Зміни в законодавстві ОСББ, як правило, вирішують 

цю проблему, передбачаючи обов’язкове використання професіоналів, і були 

різні програми для підвищення управлінської спроможності нових керівників 

ОСББ, пропонуючи їм навчання, ліцензування адміністраторів [206].  

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П. відмітили, що після появи 

кондомініального управління багатоквартирними житловими будинками 

витрати на утримання та ремонт таких житлових будинків скоротились у 

середньому не менш ніж на 30-35% [77, с. 543].  

В Німеччині відносини власників квартир між собою регулюються 

нормами закону «Про право власності на житло» і нормою Цивільного 

Кодексу Німеччини. Ці закони в обов'язковому порядку встановлюють 

обов’язок призначення керуючого житловим об'єктом після закінчення 

будівництва. Забудовник житлового об'єкта за договором призначає 

конкретного керуючого (фізична особа) або керуючу компанію. Призначення 

керуючого (керуючої компанії) допускається не більше ніж на 5 років, але не 

менше ніж на 1 рік. Далі все залежить від наявного освіти, професійних і 

фінансових знань керуючого [185]. 

Основна маса житла в США і західно-європейських країнах перебуває 

в приватній власності. Це односімейні будинки, яких дуже багато і в 

густонаселених містах; багатоквартирні будинки, власниками яких є, як 

правило, корпорації та приватні компанії, які здають житло в оренду; 

кондомініуми та кооперативи. Державне житло в Сполучених Штатах 
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складає лише близько 5% від усього житлового фонду країни і надається 

тільки малозабезпеченим сім’ям. У 1933 році народився інститут управління 

нерухомістю, в якому проводилась сертифікація діяльності щодо управління 

та обслуговуванні багатоквартирних житлових будинків, проводилось 

навчання в даній сфері [205].У шістдесятих і сімдесятих роках кондомініуми 

в Америці формувалися в будинках, які раніше здавалися в оренду. Колишні 

власники будинків розпродавали свої будівлі повністю або поквартирно, 

орендарям та іншим особам, які бажали отримати власне житло. В результаті 

будинок переходив в змішану власність безлічі нових власників квартир, які 

одночасно отримували право власності на частку в місцях загального 

користування. Для управління спільним майном в кондомініумі створюється 

асоціація власників житла (homeowner association) [90]. 

В західних країнах, особливо в США, історично склалось, що велика 

частина житлового фонду знаходиться в приватній власності, а 

приватизацією є не безкоштовна передача громадянам житла, а його продаж. 

На продаж виставлявся багатоповерховий будинок загалом, а не 

поквартирно. Отже, в США та інших західних країнах, житлові будинки 

повністю належали одному власнику – муніципалітету, або декільком 

приватним особам. На Заході відсутні випадки, коли будинок належав би 

спільно муніципалітету та приватним особам. Таким чином, муніципалітет не 

є особою, яка безпосередньо маж інтерес у внутрішніх справах об’єднань 

власників житла і домовласники в кондомініумі не відчувають тиску з боку 

міської влади при вирiшенні будь-яких питань, що стосуються їх бyдинку. 

Власники житла в кондомініумах не вимагають від муніципалітетів 

проведення ремонтів і організації утримання своїх будинків або допомоги в 

цьому. У західних країнах дещо інше відношення до власності на житло, 

участь в управлінні власним БКБ сприймається власниками квартир як 

перевага, а не тягар [102, с.47]. 

У Швеції немає «соціального» житла як такого. Це означає, що немає 

існувати якогось окремого житлового фонду, який би отримував субсидії чи 
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допомогу і відводився б для домогосподарств із низькими 

доходами/соціально вразливих. Близько третини загального житлового фонду 

становить орендне житло, а половина цього орендного фонду перебуває у 

власності муніципальних житлових компаній. У 2011 році нове 

законодавство визначило, що муніципальні компанії можуть або отримувати 

субсидії в обмін на зобов’язання надавати помешкання вразливим 

категоріям, або підтримувати загальний доступ до житла для всіх, але без 

субсидій. Оскільки доступ до муніципального житлового фонду був 

збережений для всіх, то субсидії передаються безпосередньо 

домогосподарствам із низькими доходами або соціально вразливим. Розмір 

допомоги залежить від доходу, кількості дітей і вартості оренди. До 2011 

року суми орендних плат визначалися через проведення колективних 

переговорів між місцевими спілками мешканців та муніципальними 

житловими компаніями. Спілка мешканців мала право домовлятися від імені 

всіх мешканців, навіть якщо її членами була меншість. У більшості 

муніципалітетів місцева житлова компанія є найбільшим орендодавцем, тому 

вона мала право встановлювати «правила гри» для всіх інших компаній – 

навіть приватних [35,  С.108-109]. 

Автори, досліджуючи зарубіжний досвід державної житлової політики, 

зазначає, що у Великій Британії активно створюються організації для 

обслуговування соціального житла, які є автономними установами 

управління житловим фондом, що знаходяться у власності ради району. Хоча 

все публічне житло перебуває у власності Ради, такі установи здійснюють 

тактичне й оперативне управління і надають послуги мешканцям, що 

проживають на умовах соціального найму або оренди в публічному секторі. 

Управляються організації спеціальною радою у складі жителів, 

представників політичних партій, а також незалежних фахівців, покликаних 

здійснювати професійну управлінську діяльність [207]. Муніципальна 

житлова політика Іспанії спрямована на стимулювання розвитку соціального 

житлового сектора; інформування населення про житло, що субсидується за 
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рахунок місцевого бюджету; розбудову квартир для молоді та людей 

літнього віку; широке запровадження житлових субсидій для людей з 

низьким рівнем доходу, що орендують житло [203]. Водночас Іспанія 

стикається з проблемою гострого дефіциту доступного орендного житла, що 

сильно позначається на якості життя певних категорій (іммігрантів, молодих 

людей і людей з низькими прибутками), які не можуть придбати житло у 

власність [199]. У США житлова політика принципово відрізняється 

надзвичайно низьким рівнем уваги до соціального житла, сама сутність якого 

знаходиться в протиріччі з філософією американського суспільства, яке 

понад усе ставить такі цінності, як індивідуальне домоволодіння і нічим не 

обмежене функціонування вільних ринків. Заходи із субсидування житла для 

громадян з низькими прибутками в США почали вводитися набагато пізніше, 

здійснювалися непослідовно і тільки в незначному обсязі. Наприкінці XX 

століття лише 2% населення США проживали в соціальному житлі, тоді як в 

європейських країнах ця цифра досягала 20% [210; 59]. 

У Фінляндії накопичено багатий досвід функціонування акціонерних 

товариств, створених для спільного управління житловими будинками. Там 

практично вже не залишилося муніципального житла. Вся житлова 

нерухомість управляється власниками. Житлово-комунальну систему тут 

регулює бізнес. Держава фактично усунулась від допомоги власникам житла. 

Наприклад, якщо будинок потребує капітального ремонту, акціонерне 

товариство має право взяти довгостроковий кредит, який розподіляється між 

усіма членами суспільства і погашається протягом 15-20 років. Єдине, в чому 

проявляється участь держави, - це погашення відсотків по кредиту. У цій 

країні практично не існує зафіксованих і жорстко регульованих тарифів на 

житлові послуги. При цьому ефективність функціонування керуючої 

організації багато в чому залежить від досвіду і здатності голови 

акціонерного товариства домовлятися про мінімізацію оплати за 

використання тепла, газу та води жителями. Замовлення на виконання 

підрядних робіт на експлуатацію та будівництво в сфері ЖКГ чітко 
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розподіляються через тендери, які проводяться муніципалітетами. На рівні 

уряду встановлюються державні стандарти на те, чим в належній мірі 

повинні бути забезпечені житлові будинки (наприклад, на якість води). 

Також в кожному договорі (контракті) між муніципалітетами і 

експлуатаційними компаніями визначаються відповідні і конкретні умови 

роботи в житловій системі [2].  

У Франції об'єднання власників житла створюються у формі синдикату. 

При придбанні квартири власники автоматично стають членами синдикату, 

при цьому можуть розпоряджатися належним їм майном, користуватися 

загальним майно при умови не надання шкоди іншим власників та об'єкту 

нерухомості. Синдикати є юридичними особами. Їх діяльність регулюється 

регламентом спільної власності, згідно з яким власники зобов'язані 

оплачувати утримання спільного майна, зберігати і підтримувати стан 

багатоквартирного будинку пропорційно площі приналежних приміщень. 

Власники несуть відповідальність за будь-який заподіяний будівлі збиток. У 

законодавстві ретельно опрацьовані питань володіння, користування і 

розпорядження майном, яке знаходиться в загальній власності. Це дозволяє 

поліпшити управління багатоквартирним будинком, збільшити строк служби 

об'єкта нерухомості, а також уникнути конфліктів між власниками [60]. На 

відміну від України, Франція докладає більше зусиль на проінформованість 

населення щодо переваг ОСББ. Просвітницькі заходи здійснюються у вигляді 

роз’яснень, рекомендацій та консультацій, які допомагають мешканцям 

будинку краще розуміти особливості такої організації. Дані висновки більш 

детально були розкриті в ході інших наукових  досліджень автора5. 

Вешневська А.В., досліджуючи досвід зарубіжних країн щодо 

створення та роботи ОСББ, зазначає, що найбільший успіх у розвитку ОСББ 

має Естонія, де влада обрала самий радикальний спосіб реформування ЖКГ – 

у вигляді повної приватизації, яка тривала 12 років. В більшості будинків 

 
5 Савицький А.Я. Організація управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків за 
законодавством Франції// Часопис цивілістики. 2018,  Вип. 29.  С. 150-154. 
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існують або квартирні товариства (КТ) або житлові товариства (ЖТ). 

Квартирні товариства об’єднують власників квартир, які є аналогом 

українських ОСББ, а житлові товариства – це колишні житлові кооперативи, 

яким формально належать квартири. Кількість житлових товариств невелика, 

їх близько в 20 разів менше, ніж квартирних товариств. Відповідно до закону, 

квартирні товариства є некомерційними підприємствами (не можуть 

розподіляти між своїми членами прибуток від господарської діяльності). Для 

управління будинком вони наймають спеціалізовані фірми або фізичних осіб, 

які мають ліцензії, дозволи на проведення такої діяльності. Розподіл 

повноважень між правлінням товариства і керуючим може здійснюватися по-

різному. Частими є випадки, коли правління взагалі не залучає керуючого, а 

самостійно вирішують управлінські питання. Найважливіші питання 

приймаються загальними зборами мешканців, які проводяться не рідше 

одного разу на рік. Загальні збори обирають на визначений термін (як 

правило два або три роки) правління та голову (ним може стати і людина зі 

сторони), призначає бухгалтера, а також створює ревізійну комісію, яка 

вирішує фінансові питання організації  [23, с. 194-195]. 

Важливий етап у розбудові ефективної системи управління спільним 

майном співвласниками багатоквартирних будинків почався у 1995 році, 

коли був прийнятий Закон про право власності на приміщення (Ustawa o 

własności lokali). Ключова норма польського закону – створення власниками 

багатоквартирного будинку об'єднання («спільноті мешканьові» – аналоги 

нинішніх українських ОСББ) стало обов'язковим. І ці спільноти відразу 

отримали відповідальність за прийняття всіх рішень, включаючи питання 

управління, для свого будинку. Таким чином, був створений клієнт для ринку 

житлових послуг. Перш за все, в Польщі було проведено дроблення ЖЕКів і 

їх подальша приватизація. Всі великі міста країни прийняли рішення про 

відмову від субсидування ЖЕКів. Останнє вкрай важливо, адже 

субсидування унеможливлює ринкову конкуренцію, «закриваючи» 

можливість приходу на ринок нових гравців [73]. 
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Позитивним фактором, який сприяв реформуванню ЖКГ у Польщі, 

стало те, що за п’ять років у державі докорінно змінилося законодавство у 

сфері ОСББ. Як тільки виникав якийсь юридичний «нюанс», польський Сейм 

реагував дуже швидко та мобільно, приймаючи відповідний необхідний 

закон. Завдяки цьому реформа ЖКГ у країні завершилася за 5-7 років. У 

даний час у Польщі найбільш розвинені житлові товариства (аналоги ОСББ), 

які створюються, якщо є два і більше власника житла. Якщо ж товариство 

має більше семи власників, то воно зобов’язане вибрати орган 

будинкоуправління, який керує справами житлового товариства і представляє 

його у відносинах із зовнішніми організаціями і між товариством і 

власниками приміщень. Оскільки управління обслуговуванням та 

утриманням житлового фонду вимагає певних знань, досвіду, навичок, якими 

не завжди володіють члени органів домоуправління, у Польщі з’явилася 

професія «керуючий нерухомістю». Щоб отримати цю спеціальність, 

необхідно закінчити спеціалізовані курси, після закінчення яких видається 

ліцензія на право керуванням нерухомістю. Працюючий в житловому 

товаристві керуючий в кінці кожного року на загальних зборах членів 

товариства звітує про виконану роботу та витрати. У результаті реформ у 

Польщі управління житловими будинками перейшло на ринкові відносини, в 

країні з’явилося безліч приватних фірм, що працюють у сфері ЖКГ. Все це 

створює здорову конкуренцію на ринку обслуговування житлових будинків. 

За допомогою цих заходів вдалося досягти економії державних витрат у 

житлово-комунальній сфері [157,  с.32]. 

Житлові кооперативи (пол. «вспулдзелні», аналог українських ЖБК – 

43,6% багатоквартирного житлового фонду. Ці ЖБК будувалися як 

мікрорайони. Вони й надалі залишаються, на відміну від України, формою 

управління будинку. Голова правління ЖБК, щоправда, для того має пройти 

відповідну освіту – й маючи сертифікат, може вільно управляти будинком 

або будинками. Серйозною відмінністю від українських реалій є й те, що 

ЖБК, кооперативи, мають незначну кількість приватизованих квартир. Це 
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сталося з тої причини, що у Польщі популярним явищем у житловому фонді 

є кооперативи, що регулюються корпоративним правом. Тобто така система 

передбачає існування долі в кооперативі, яку можна продати чи успадкувати, 

але не сукупності окремих приватних квартир. Польський аналог ОСББ 

житлові товариства (пл. «спільноти мешканьові» )- це 33,5% 

багатоквартирного житлового фонду. В Польщі можливе виникнення такої 

ситуації, коли в будинку житлове товариство (укр. ОСББ) не може прийняти 

рішення, і тоді в такому будинку професійного управителя призначає суд. 

Цього управителя представляє місцева асоціація управителів. Тобто жодний 

орган місцевого самоврядування не залучений до такого процесу. Відтак, 

ситуацію, коли в будинку взагалі немає кому управляти, в Польщі 

розв’язують принципово інакше, ніж у нас. Хто ж звертається до суду? По-

перше, це може бути заява співвласників про неможливість отримання 

послуг будинком. По-друге, це може бути судовий позов до управителя, який 

невдало управляв будинком. По-третє, це може бути позов уже надавача 

послуг, який не може стягнути коштів з будинку за надані послуги. По-

четверте, це взагалі може бути заява від неорганізованого будинку щодо 

того, що вони не можуть провести збори. Тобто тут існує чимало причин 

[18]. 

В Польщі співвласники кондомініуму зараз самі обирають собі 

постачальника послуг, визначають ціну тарифу на утримання будинку, 

формують резервні фонди на поточний/капітальний ремонт, а також 

приймають рішення шляхом голосування на загальних зборах. Варто 

зазначити, що уряд Польщі не зупинився на тому, що надав управителям такі 

широкі права. Була запроваджена програма кредитування ремонтних робіт 

житлового фонду, де кондомініуми можуть отримати кошти під 

довгостроковий кредит з малими відсотками [170]. 

У Литві у 1995 році було прийнято Закон «Про товариства власників 

багатоквартирних будинків», у якому встановлено, що власники самостійно 

можуть управляти своїм спільним майном: 1. організувавши житлове 
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товариство або 2. уклавши договір спільної діяльності. Управління спільним 

майном будинку також може здійснюватися призначеним органом місцевого 

самоврядування управителем – управляючою компанією. Цей спосіб 

управління є найбільш поширеним і допустимий в тому випадку, коли 

власники житла не організували житлове товариство і не уклали договір 

спільної діяльності, тобто відмовились від своїх прав на управління спільним 

майном будинку. Власники квартир і спільного неподільного майна у 

будинку мають можливість і за відсутності товариства здійснювати повне 

управління своїм будинком і обслуговувати об’єкти загального 

користування. В цьому випадку вони зобов’язані укласти договір про спільну 

діяльність. Договір про спільну діяльність укладається на підставі 

Цивільного кодексу Литовської Республіки [151, С. 25-27].  

Нинішня система ЖКГ в Естонії стала можливою за наявності двох 

умов: об’єднання мешканців у квартирні товариства (ОСББ) і допомога сфері 

ЖКГ з боку держави. Законодавство Естонії, що регулює питання 

нерухомого майна, виходить із принципу, що основою будь-якого об’єкту 

нерухомості є земля. За законодавством Естонії, земельна ділянка є 

невіддільною частиною приватного нерухомого майна учасника 

кондомініума і мiститься в переліку спiльного майна співвласників. 

Здебільшого спільне майно кондомініумів складається із земельних ділянок, 

на яких розміщений багатоквартирний будинок [103]. Відповідно до 

законодавства Естонії ОСББ є непідприємницькими товариствами, а свій 

прибуток вони повинні використовувати на утримання та вдосконалення 

будівель, будівельних конструкцій та споруд. На відміну від Франції, 

Білорусі та США, в Естонії голосування відбувається за принципом -  «один 

власник – один голос» або «один об’єкт нерухомої власності – один голос». 

За законодавством Естонії, власники житла в багатоквартирному будинку не 

зобов’язані створювати товариство як юридичну особу. Вони мають право 

укласти загальну угоду із управляючим або управляючою компанією.  За 

таких умов, загальні збори ухвалюють рішення, а керівник управляючої 



144 
 

компанії тільки готує пропозиції на затвердження загальними зборами. 

Водночас, як свідчить практика, керівникам управляючих компаній зручніше 

укладати угоду з товариством власників і взаємодіяти із його правлінням ніж 

укладати угоду з кожним окремим власником.  роботи керівників показує, що 

для них краще мати як партнера юридичну особу – товариство власників і 

взаємодіяти з його правлінням, ніж укладати договір зі всіма власниками. [16 

с. 25; 55, с.102]. 

Нові умови управління багатоквартирними будинками в Республіки 

Білорусь було закріплено в Житловому кодексі Республіки Білорусь Законом 

Республіки Білорусь про внесення змін з питань правового регулювання 

житлових відносин від 04 травня 2019 року № 185-3 [97]. 

На сьогоднішній день існує три законодавчо закріплених в Житловому 

Кодексі способи управління спільним майном спільного домоволодіння: 

особисто учасниками спільного домоволодіння, якщо у власності у 

кількох учасників спільного домоволодіння знаходиться не більше 10 

об'єктів нерухомого майна; 

уповноваженою особою з управління спільним майном 

(багатоквартирним будинком), що призначається місцевим виконавчим і 

розпорядчим органом відповідно до законодавства. Цей спосіб 

застосовується в разі відмови учасниками спільного домоволодіння від 

створення товариства власників, а також в разі ліквідації такого товариства. 

Обов'язки з управління будинком в цьому випадку покладаються на 

державну організацію, підпорядковану Міністерству житлово-комунального 

господарства Республіки Білорусь. 

організацією забудовників або товариством власників. На даний час це 

найбільш поширений спосіб управління спільним майном в будинках, 

побудованих способом пайового будівництва. Члени мають право в будь-

який момент змінити спосіб організації управління їхнім спільним майном, 

прийнявши на загальних зборах рішення про інший спосіб управління цим 

майном спільного домоволодіння [143]. 
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Відповідно до ст. 152 Житлового кодексу учасники спільного 

домоволодіння мають право в будь-який момент створити товариство 

власників. Особи, які беруть участь в будівництві одноквартирних, 

блокованих житлових будинків, інших капітальних споруд (будівель, 

споруд), що знаходяться на суміжних земельних ділянках, або 

багатоквартирного житлового будинку, інших капітальних споруд (будівель, 

споруд), розташованих на прибудинковій території, на підставі договорів 

створення об'єктів пайового будівництва і (або) з використанням житлових 

облігацій і яким буде належати право власності на об'єкти нерухомого майна 

в цих житлових будинках, інших капітальних будівлях (будівлях, спорудах), 

мають право створити товариство власників до введення в експлуатацію 

житлових будинків, інших капітальних будівель (будівель, споруд). 

Забудовник на стадії будівництва одноквартирних, блокованих 

житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку зобов'язаний 

ініціювати створення товариства власників з числа осіб, зазначених у пункті 

2 цієї статті [43]. 

Якщо учасниками спільного домоволодіння не прийнято рішення про 

створення товариства власників або про управління спільним майном 

спільного домоволодіння безпосередньо учасниками спільного 

домоволодіння, у випадку ліквідації організації забудовників або товариства 

власників місцеві виконавчі і розпорядчі органи призначають уповноважену 

особу в порядку, встановленому законодавством [3]. У разі, якщо управління 

спільним майном спільного домоволодіння здійснюється уповноваженою 

особою, учасник спільного домоволодіння, особа, якій власником житлового 

та (або) нежитлового приміщень або законодавством надано право на 

укладення договору на управління спільним майном спільного 

домоволодіння, зобов'язані укласти договір на управління спільним майном 

спільного домоволодіння. При відмові учасника спільного домоволодіння 

укласти договір на управління спільним майном спільного домоволодіння 

уповноважена особа має право заявити в суд вимогу про спонукання укласти 
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такий договір. Договір на управління спільним майном спільного 

домоволодіння є безстроковим [43]. 

В практиці зарубіжних країн для позначення організаційних форм 

об’єднання приватної власності на окремі приміщення та власності на спільні 

приміщення будівлі використовується категорія «кондомініум» [211]. З 

метою регулювання діяльності кондомініумів та визначення їх 

організаційних форм прийнято спеціальні нормативні акти.  

Кондомініум в одних випадках – це спільна власність на річ, в інших – 

об'єднання власників житлових і нежитлових приміщень в багатоквартирних 

житлових будинках, по-третє – майновий комплекс, в якому окремі частини 

знаходяться в роздільної (індивідуальної) власності, а місця загального 

користування, в тому числі земельну ділянку, – у спільній власності 

власників окремих приміщень [209]. Кондомініум характеризується такими 

рисами: 

1) в кондомініумі поєднуються індивідуальна (роздільна) власність на 

окремі приміщення (житлові та нежитлові) і загальна власність на спільне 

майно, в тому числі на місця загального користування; 

2) кондомініум створюється не волевиявленням учасників, а 

утворюється в силу факту знаходження окремих приміщень, що знаходяться 

в роздільній власності (іншому речовим праві) в складі багатоквартирних 

житлових будинків або інших будівель, в яких таких приміщень два і більше; 

3) об'єктом кондомініуму визнається майновий комплекс, до складу 

якого входять як приміщення, що знаходяться в індивідуальній (роздільній) 

власності, так і загальне майно, що належить всім учасникам кондомініуму, в 

тому числі під'їзди, сходи, ліфти, дахи, горища, підвали, позаквартирні або 

загальнобудинкові інженерні системи та обладнання, земельна ділянка, 

включаючи елементи благоустрою та інше майно загального користування; 

4) учасники кондомініуму несуть взаємні зобов'язання щодо утримання 

спільного майна, а також податкові зобов'язання та інші зобов'язання перед 
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третіми особами, пов'язані з володінням спільним майном (щодо надання 

сервітутів, підтримці загального майна в належному стані і т.д.); 

5) якщо інше не встановлено законодавчими актами або угодою 

учасників кондомініуму, обсяг майнових зобов'язань учасника кондомініуму, 

пов'язаних із спільним майном (податкові зобов'язання, витрати на 

утримання спільного майна і т.д.), визначається часткою учасника в 

спільному майні; 

6) частка учасників кондомініуму в спільному майні, якщо інше не 

встановлено законодавчими актами або угодою учасників кондомініуму, 

залежить від площі приміщень, що перебувають в роздільній власності; 

7) частка учасника кондомініуму в спільному майні невіддільна від 

права на приміщення, що знаходиться в роздільній власності, і не може бути 

самостійним предметом відчуження [50]. 

Декілька форм управління житлом передбачено за законодавством 

Республіки Молдова. Відповідно до ст. 48 Закону про житло управління 

житлом може здійснюватися керуючим нерухомого майна житлового 

призначення, в якості якого може виступати: 

- асоціація співвласників в кондомініумі, створена в порядку, 

встановленому законодавством; 

- підприємство, створене органом місцевого публічного управління або 

з яким цей орган уклав договір на обслуговування і утримання житла в 

населеному пункті; 

- фізична особа або юридична особа, включаючи організацію з 

управління, з якою власник уклав договір на обслуговування та утримання 

житла; 

- власник / власники житлового приміщення / житлових приміщень 

відповідно до законодавства про кондомініум [94]. 

Кондомініум - єдиний комплекс нерухомого майна, який включає 

земельну ділянку у встановлених межах і розташовані на ньому житлові 

будівлі (будівля), інші об'єкти нерухомості і в якому окремі частини – 
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квартири, нежитлові приміщення знаходяться в приватній, державній або 

муніципальній власності, а решта – в спільній неподільній власності [212]. 

Щодо будівель, зданих в експлуатацію, кондомініум створюється 

шляхом об'єднання в обов'язковому порядку в асоціацію власників 

нерухомості, розташованої на певній території, з ініціативи власників, 

територіальних агентств з приватизації або органів місцевого публічного 

управління. Асоціація співвласників в кондомініумі – організація, що 

об'єднує власників квартир для спільного управління, утримання та 

експлуатації комплексу нерухомого майна в кондомініумі [95]. 

У Республіці Казахстан як і в Україні створення та управління 

багатоквартирними житловими будинками не отримало поширення. Однією з 

основних причин низької реєстрації житлових кооперативів як об'єктів 

кондомініуму є незацікавленість громадян на початковому етапі у прийнятті 

рішення про його реєстрацію, відсутність обов'язків громадян щодо 

юридичного оформлення частки в загальному майні, на відміну від уже 

регламентованої вимоги про реєстрацію права приватної власності на 

квартиру, а також законодавчої невизначеності моменту утворення і 

реєстрації житлового кооперативу як об'єкта кондомініуму. З метою 

вирішення зазначеної проблеми було розроблено Концепцію проекту Закону 

Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до деяких 

законодавчих актів Республіки Казахстан з питань житлово-комунального 

господарства» [64]. 

Закон Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до деяких 

законодавчих актів Республіки Казахстан з питань житлово-комунального 

господарства» набрав чинності з 7 січня 2020 року. Відповідно до прийнятого 

закону, на зміну існуючим житловим кооперативам приходять об'єднання 

власників майна або прості товариства, що працюють за принципом «одне 

об'єднання власників майна - один рахунок» [38]. 

У Республіці Узбекистан 7 листопада 2019 р. підписано Закон 

Республіки Узбекистан №ЗРУ-581 «Про управління багатоквартирними 
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будинками». Метою цього Закону є регулювання відносин у галузі 

управління багатоквартирними будинками, дія яких поширюється на 

власників житлових і нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках, 

керуючі багатоквартирним будинком організації і керуючих, товариства 

власників житла, а також інших осіб, діяльність яких пов'язана з управлінням 

багатоквартирними будинками. 

Відповідно до закону (ст. 8), спосіб управління багатоквартирним 

будинком визначається загальними зборами власників приміщень 

багатоквартирного будинку. А також, управління багатоквартирними 

будинками може здійснюватися: безпосередньо власниками приміщень; 

юридичною особою, яка здійснює управління або фізичною особою 

(індивідуальним підприємцем), керуючим на підставі договору; товариством 

власників житла, некомерційною організацією, яка об'єднує власників 

житлових і нежитлових приміщень в одному або декількох 

компактнорозташованих багатоквартирних будинках [31, С. 249]. 

Слід звернути увагу на комплексний підхід в Республіці Узбекистан до 

вирішення питань щодо забезпечення якісного забезпечення житлового 

фонду та управління багатоквартирними будинками, впровадження якого в 

Україні дозволило б пришвидшити створення ОСББ та їх належне 

утримання. Так з метою вдосконалення системи утримання, експлуатації і 

ремонту багатоквартирного житлового фонду:  

- розроблені і затверджені наказом Міністра житлово-комунального 

обслуговування Республіки Узбекистан «Рекомендації по створенню 

управляючих організацій»;  

- створені 14 державних унітарних підприємств «Єдиний 

розрахунковий центр» для надання послуг товариствам приватних власників 

житла з ведення бухгалтерського обліку, надання консалтингових послуг і 

збору обов'язкових внесків з власників квартир;  

- в цілях створення необхідних умов для кардинального поліпшення 

технічного стану і належної експлуатації багатоквартирного житлового 
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фонду, своєчасного проведення ремонтно-відновлювальних робіт, а також 

поліпшення благоустрою територій, прилеглих до багатоквартирних 

житлових будинків створені «Інспекції з контролю в сфері експлуатації 

багатоквартирного житлового («Жілфондінспекція»)» та ГУП «Ремонтно-

відновлювальна служба (РВС)» з територіальними філіями [31, с.250-251]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан 

«Про додаткові заходи щодо вдосконалення управління житлово-

комунальною інфраструктурою міста Ташкент»: до пріоритетних напрямів 

подальшого розвитку житлово-комунальної сфери міста Ташкента віднесено: 

поетапне впровадження ринкових механізмів у сфері утримання, 

експлуатації і ремонту багатоквартирного житлового фонду, в тому числі на 

умовах державно-приватного партнерства; 

підвищення привабливості ринку житлово-комунальних послуг з 

урахуванням передового зарубіжного досвіду, а також перехід на 

конкурентні механізми ціноутворення; 

впровадження в систему житлово-комунального обслуговування 

енергозберігаючих технологій та обладнання, а також оснащення об'єктів 

житлово-комунального господарства сучасними приладами обліку; 

створення Єдиної біллінгової системи комунальних послуг, з 

впровадженням уніфікованого особового рахунку споживача; 

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців житлово-комунальної сфери [93]. 

Біллінгова система буде виставляти рахунки споживачам і 

контролювати грошові кошти на рахунках, їх зарахування і списання за 

діючими тарифами постачальників комунальних послуг. Також її завдання 

керувати лічильниками: активізувати або блокувати надання комунальних 

послуг споживачам [118]. Єдина биллінгова система передбачає 

використання уніфікованого єдиного особового номера споживача [96]. 

Однією з найгостріших проблем, з якою доводилося стикатися 

власникам нерухомості на болгарських курортах, є відносини з «керуючими» 
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компаніями. Представники таких організацій часто зловживають тим, що 

власники нерухомості, які приїжджають на море лише на пару місяців на рік, 

мало знають місцеве законодавство і не можуть або не хочуть боротися за 

свої права. Відповідно до законодавства республіки Болгарія щодо 

кондомініумів передбачено, що управління кондомініумом охоплює 

процедури та контроль за використанням та утримання приміщень 

загального користування та дотримання правил проживання в будинку, а 

також контроль за виконанням зобов'язань власниками, користувачами та 

мешканцями [202].  

З метою вирішення цієї проблеми в Болгарії було прийнято 

спеціальний закон про управління кондомініумами, який визначив органи 

управління кондомініумами та їх повноваження. Відповідно до зазначеного 

закону до органів управління кондомініумом віднесено: загальні збори; 

правління (управитель). 

Згідно з законодавством загальні збори: приймають, змінюють та 

доповнюють положення про кондомініум; обирають та звільняють членів 

правління (управителя); обирають та звільняють членів контрольної ради; 

приймає річний бюджет доходів і видатків та затверджує річні звіти 

правління; визначає розмір грошових внесків на управління та утримання 

місць загального користування будинку; визначає розмір грошових внесків 

до ремонтно-відновлювального фонду; затверджує план ремонтних, 

реконструкційних робіт та інших заходів місць загального користування 

будівлі, у тому числі щодо виконання заходів, передбачених техпаспортом; 

приймає рішення у зв'язку зі здійсненням істотних або термінових витрат на 

утримання або відновлення загальних приміщень, а також щодо способів 

використання загальних приміщень [196]. 

У Китаї існують житлові акціонерні товариства (ЖАТ), які дещо схожі 

на багатоквартирні будинки. ЖАТ прийшли на зміну житловим 

зобов’язанням державних підприємств перед своїми співробітниками. Це 

комерційні організації, незалежні від держави, яким державні підприємства 



152 
 

передали свій житловий фонд. Житлові витрати виводяться з бюджету 

підприємства, житло або здається в оренду, або продається, а за рахунок 

виключення з бюджету підприємства витрат на придбання і утримання житла 

формується ресурс для підвищення зарплати співробітникам, що компенсує 

їм витрати на оренду чи придбання житла за ринковими цінами. 

Фінансування схем здійснюється комерційними банками. Роль держави 

полягає у прийняті відповідних нормативно-законодавчих актів, які 

регламентують виключення житлових витрат з бюджету підприємства [14, 

с.35-36]. 

Проведений аналіз зарубіжної практики щодо організації управління та 

діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків дозволяє 

визначити позитивний досвід, який може бути впроваджено в національній 

практиці. 

По-перше, позитивною на нашу думку є імперативна практика Польщі 

щодо впровадження обов’язковості створення об’єднань з метою управління 

спільним майном. Використання такого досвіду в Україні дозволило б 

вирішити питання щодо чисельних багатоквартирних будинків, які досі не 

створили ОСББ та залишаються в управління компаній, які виконували 

функції ЖЕКів. 

По-друге, позитивним є практика обов’язковості 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.  

По-третє, важливе значення має розробка 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 
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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.  
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного дослідження сформульовано висновки та 

пропозиції, спрямовані на вирішення наукової задачі щодо удосконалення 

правового регулювання цивільно-правових відносин у сфері управління та 

обслуговування ОСББ. 

1. 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. 

2. 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.    

3. Цивільні організаційні та процедурні правовідносини 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 
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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. 

4. 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. 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.  

5. 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. 
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6. 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). 

7. 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. 

8. 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 в яких договір укладається безпосередньо з співвласниками, при 

залученні управителя ОСББ, стороною договору виступає ОСББ. 

9. Обслуговування ОСББ – 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. 

Соціальне обслуговування є важливим елементом взаємодії ОСББ та 

обслуговуючих організацій, який направлений на задоволення житлових 

потреб окремих категорії мешканців будинку (пенсіонерів, багатодітних 

сімей, матерів – одиначок та інших) на безоплатній чи пільговій основі.  
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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, інформаційного забезпечення тощо. 

10. 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.  

Спеціальна підготовка для голови правління ОСББ необхідна для 

отримання  базових та поглиблених знань з управління багатоквартирними 

будинками, розвитку практичних навичок щодо організації діяльності ОСББ, 

дослідження позитивного досвіду управління житлом в зарубіжних країнах 

та вивчення умов для своєчасної адаптації ОСББ до викликів сучасності. 

11. 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. 
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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.  

12. 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»;  
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-  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. 
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