А ЯКЩО СПІВВЛАСНИКИ САМОСТІЙНО НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ
ІЗ ВИБОРОМ СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ?
Тоді за них це рішення приймає місцева влада. Зазвичай функції управління
будинком передаються житлово-експлуатаційній конторі (ЖЕК).
Місцева влада затверджує ЖЕКу тариф
на утримання кожного будинку. Найчастіше в ньому не закладено достатньої суми коштів, щоб ЖЕК міг якісно
виконувати свої функції. У структурі
тарифу, наприклад, може бути відсутня

або займати зовсім мізерну частку стаття витрат “поточний ремонт”, а кошти на
капітальний ремонт, як правило, не виділяються взагалі. Тому ЖЕК не може утримувати нашу власність – наш будинок
– у належному стані. І винні в цьому не
ЖЕК, не влада, а ми самі – співвласники,
які усунулися від прийняття самостійних
рішень про вибір способу управління.

ЯКЩО Ж ВИ ЗАПИТАЄТЕ, - “А ЩО РОБИТИ?”
ТО ВІДПОВІДЬ ОДНОЗНАЧНА : “СТВОРЮВАТИ ОСББ!”
Актуальність створення ОСББ є безсумнівною і з огляду на пункт 5 статті 13 Закону
України “Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному
будинку” від 14.05.2015 №417-VIII. Згідно
з ним, якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про
ВАШ ДІМ – ГОРА ПРОБЛЕМ?
ЗБЕРІТЬСЯ ТА СТВОРІТЬ ОСББ!

форму управління своїм будинком, то
управління цим будинком здійснюється
управителем. Управитель призначається на конкурсних засадах виконавчим
органом місцевої ради, на території якої
розташований будинок. Уповноважена
особа виконавчого органу відповідної
місцевої ради від імені співвласників
підписує договір пpo надання послуг з
управління будинком терміном на один
рік.
У такому разі ціна послуги з управління
нашим будинком визначається не нами,
його співвласниками, а встановлюється
за результатами конкурсу.
Якщо протягом дії договору співвласники приймуть рішення про зміну форми
управління багатоквартирним будинком
або про обрання іншого управителя,
вони мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це
управителя, не пізніше як за два місяці
до дня розірвання договору.
ЩОБ НЕ ВІДДАВАТИ В ЧУЖІ РУКИ
СВІЙ БУДИНОК – СТВОРЮЙТЕ ОСББ!

КОНТАКТИ РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ ОСББ ІЗ ПИТАНЬ ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ
м. Бахмут, вул. Соборна, 8, 1-й поверх
e-mail: osbb@bahmutrada.gov.ua
www.facebook.com/bahmut.rcosbb
Оксана Соколовська, тел.: (0627) 44-58-03
Катерина Відюк, тел.: (0627) 44-04-41

м. Маріуполь, просп. Миру, 93б
e-mail: rcosbbmariupol@gmail.com
www.facebook.com/rcosbbmariupol
Галина Дрот, Анастасія Богданова
моб.: (068) 649-64-14

м. Вінниця, вул. Келецька, 65
пн–пт з 9:00 до 18:00
e-mail: vinosbb@gmail.com, vinosbb.vmr.gov.ua
www.facebook.com/vinosbb
Євген Баранович, моб.: (067) 430-32-26
тел.: (0432) 51-33-51

м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 34, кв. 4
e-mail: centrosbb13mirnograd@gmail.com
www.facebook.com/rcosbb.mirnograd
Ганна Розум, моб.: (095) 876-14-47

м. Дніпро, вул. Харківська, 3а
пн–пт з 9:00 до 17:00
www.facebook.com/groups/dnipronashdim
Катерина Чижик, моб.: (097) 241-71-69
Тамара Мирошниченко, моб.: (067) 942-49-21
Михайло Яценко, моб.: (098) 690-33-61
м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83, каб. 111
e-mail: orlovavalay3433@gmail.com
www.facebook.com/rcosbb.dobropillia
Валентина Орлова, моб.: (050) 155-41-12
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 26
вт, чт з 9:00 до 17:00
www.facebook.com/GS.RC.Victoria
Людмила Шанц, тел.: (061) 270-61-18
тел/факс: (061) 764-54-20
м. Кам’янець-Подільський, просп. Грушевського, 56
щоденно з 10:00 до 16:00
e-mail: oviktoriya56@ukr.net
www.facebook.com/aosbb.kampod
Олена Мазур, моб.: (067) 425-92-80
тел./факс: (03849) 5-05-39
м. Краматорськ, управління житлового
та комунального господарства міської ради
вул. Машинобудівників, 23
пн–пт з 8:00 до 16:00
e-mail: ugkh@krm.gov.ua
Наталія Стоцька, моб.: (066) 077-76-33
м. Луцьк, просп. Відродження, 22а, офіс 1
пн–чт з 9:00 до 18:00, пт з 9:00 до 13:00
www.facebook.com/aosbb.lucan
Наталя Овчарук, моб.: (050) 940-58-88
Юлія Сабатюк, тел.: (0332) 28-66-72
м. Львів, відділ супроводу ОСББ, пл. Ринок, 1
1-ий поверх, Львівська міська рада, каб. 107
щоденно з 9:00 до 18:00
e-mail: osbb@lvivcity.gov.ua
www.city-adm.lviv.ua/portal/osbb
www.facebook.com/rcosbb.lviv
Сергій Солтис, тел.: (032) 297-59-95

м. Павлоград, вул. Соборна, 83, кв. 1
пн з 14:00 до 17:00 за попереднім записом
www.facebook.com/resurszentr
Оксана Горова, моб.: (066) 159-55-06
м. Рівне, вул. Тиха, 7
ср з 12:00 до 17:00, вт з 18:00 до 20:00
e-mail: rada_osbb@ukr.net
www.rada-goliv-osbb-m-rivne.webnode.com.ua
www.facebook.com/radaosbb.rivne
Роман Алексійчук, моб.: (067) 676-14-69
Галина Похильчук, моб.: (096) 137-80-17
тел.: (0362) 45-02-03
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115
3-й поверх, каб. 14
e-mail: osmd2020@gmail.com
www.facebook.com/rcosbb.severodonetsk
Роман Красюк, тел.: (06452) 3-21-17
м. Суми, вул. Горького, 21, каб. 313
вт, ср, пт за попереднім записом
e-mail: aosbb.sumy@gmail.com
www.facebook.com/resurs.osbb та /aosbb.sumy
Роман Гученко, моб.: (050) 152-11-35
тел/факс: (0542) 70-10-09
м. Тернопіль, вул. Коперника, 1
пн–пт з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00
e-mail: gkge@ukr.net
www.facebook.com/portalosbb
Павло Савечко, моб.: (067) 208-43-17
Сергій Лупак, моб.: (098) 588-17-65
м. Херсон, просп. 200-річчя Херсона, 30
пн–пт з 9:00 до 13:00
www.facebook.com/plichoplich.kherson
Олена Трибушна, тел.: (050) 494-13-41
м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1
УЖКГ, кімн. 205а, пн–пт з 9:00 до 13:00
www.facebook.com/xaosbb
Юрій Хмельницький, моб.: (067) 740-66-91
Володимир Пірцхалава, моб.: (097) 692-17-38

www.merp.org.ua
Проект USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”
www.facebook.com/merpukraine

ЦЕ ТВІЙ ДІМ – БУДЬ ГОСПОДАРЕМ У НІМ!

НАШ БУДИНОК –
НАША ВЛАСНІСТЬ

Відомий вислів, що кожне місто має своє обличчя, напевно, найбільше стосується будівель. Адже міста утворюють саме будівлі – старовинні і нові, величні і скромні, гарні і не дуже. І більшість із них – будинки, де живемо ми з вами.
ЩО ТАКЕ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК?
Це будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених
законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного
в ній проживання.
СКІЛЬКИ В УКРАЇНІ МЕШКАНЦІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ?
У багатоквартирних будинках мешкає близько половини українців.
ЩО КРІМ КВАРТИРИ НАЛЕЖИТЬ ВЛАСНИКАМ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ?
Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України, власнику квартири та/або
нежитлового приміщення на правах спільної сумісної власності належить все те,
без чого квартира не могла б бути житловою, а саме:
Приміщення загального користування
(сходи, сходові клітки, ліфтові холи)

Механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання
всередині або за межами будинку, яке обслуговує
більше одного житлового або нежитлового приміщення
(ліфти, труби водопроводу, каналізації, опалення,
електропроводка)

ХТО МОЖЕ БУТИ ВЛАСНИКОМ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ?
Якщо квартира в багатоквартирно- З моменту виникнення права власності
му будинку належить до комуналь- на власникові лежить і відповідальність
ної або державної власності (так звана за утримання та обслуговування майна,
“неприватизована квартира”), то люди, що йому належить. Власник відповідає за
які мешкають у ній, не є власниками, вони наслідки своїх дій (чи своєї бездіяльності)
– наймачі, і право на проживання їм на- щодо належного йому майна. Відповідальдане договором найму житла. У цьому ність за утримання спільного майна багаразі власником є територіальна громада токвартирного будинку лежить на власниабо держава.
ках квартир та нежитлових приміщень.
ЩО ТАКЕ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ?
Призначення багатоквартирного будин- робіт, визначення їхніх виконавців,
ку – дати сім’ям дах над головою, забез- джерел фінансування, контролю за
печити комфортні умови проживання у якістю наданих послуг тощо. Усе це
будь-яку пору року. Для цього потрібно називається управлінням багатокварпостійно замовляти послуги, виконува- тирним будинком.
ти роботи з утримання, обслуговування
та ремонту будинку. Відповідно, постає Організація процесу управління вклюпотреба у систематичному вирішенні чає низку дій, що регулярно повтопитань щодо переліку, обсягу, термі- рюються впродовж усього життєвого
нів та вартості проведення необхідних циклу будинку:

1) ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ,
В ЯКОМУ ПЕРЕБУВАЄ
СПІЛЬНЕ МАЙНО

ȽȺɁ

Несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні
конструкції будинку
(стіни, перекриття)

Будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб
співвласників та розташовані на прибудинковій території
(наприклад, сміттєзбірник, обладнання дитячого,
білизняного і спортивного майданчиків)
Права на земельну ділянку, на якій розташований
багатоквартирний будинок та його прибудинкова
територія, у разі державної реєстрації таких прав

Конституція України закріпила три форми власності: державну, комунальну,
приватну. Власником у багатоквартирному будинку може бути фізична або юридична особа, територіальна громада конкретного населеного пункту чи держава.

7) ОБЛІК І КОНТРОЛЬ
ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА НАДАННЯ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ***

ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ
БУДИНКОМ

6) КООРДИНАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦІВ

2) ПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНИКАМИ
РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ
ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ*

3) РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНІВ
УТРИМАННЯ СПІЛЬНОГО
МАЙНА**

ЗАУВАЖТЕ!
Кількість співвласників не дорівнює кількості квартир та нежитлових приміщень. В однієї квартири може бути кілька власників (їх ще називають суб’єктами права власності) або ж конкретному суб’єкту права власності можуть належати декілька квартир та/або нежитлових приміщень у вашому будинку

5) ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИКОНАННЯ НАМІЧЕНИХ
ПЛАНОВИХ ЗАВДАНЬ

4) СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСУВАННЯ

ЗАУВАЖТЕ!
* для прийняття рішення про визначення цілей управління необхідно досягти згоди між співвласниками cпільного майна більшістю голосів
** при розробленні планів треба враховувати цілі, які визначили власники,
та їхні фінансові можливості
*** виконання робіт та надання послуг має здійснюватися відповідно до вимог
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, згідно із законодавством
ЯКІ ІСНУЮТЬ СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ?
Перший спосіб – це безпосереднє про залучення аудитора. Загальні збори,
управління багатоквартирним будин- правління та ревізійна комісія є органаком його співвласниками. Такий варіант ми управління ОСББ. Цей другий спосіб
реально втілити на практиці лише в будин- передбачає управління багатокварку з невеликою кількістю співвласників.
тирним будинком через статутні органи ОСББ.
Якщо ж у будинку велика кількість квартир, для збереження функцій управління Є й третій спосіб – замовити послугу
багатоквартирним будинком співвласни- з управління тому, хто професійно
ки мають можливість створити юридичну займається такою роботою, тобто –
особу – об’єднання співвласників бага- управителю. Це може бути комунальне
підприємство, приватне підприємство,
токвартирного будинку (ОСББ).
фізична особа-підприємець. У такому
Кожне ОСББ має свій головний документ – разі відносини між співвласниками багастатут. Вищим органом управління об’єд- токвартирного будинку та управителем
нання співвласників багатоквартирного закріплюються договором, яким необбудинку є загальні збори, які прийма- хідно буде передбачити й відповідну
ють усі важливі рішення, у тому числі й плату за послуги з управління. Рішення
щодо вибору способу управління спіль- щодо обрання чи зміни управителя підним майном. Обране на зборах правлін- тримують голосами співвласників, які
ня керує поточною діяльністю у період разом мають у власності більше половиміж зборами. Правління є виконавчим ни загальної площі квартир та нежитлоорганом об’єднання і підзвітне загальним вих приміщень.
зборам. Правління має право вирішувати поточні питання діяльності об’єднання. Вибір будь-якого з варіантів не знімає із
Перелік цих питань визначений статутом. власників відповідальності за утримання
На засіданні правління обирається голо- своєї власності. Тобто у будь-якому
ва правління ОСББ, який діє від імені об’єд- разі виконавець послуги з управління
не приймає остаточного рішення – він
нання.
лише готує можливі варіанти вирішення
Для здійснення контролю за фінансо- проблем. І тільки власники квартир та
во-господарською діяльністю правління нежитлових приміщень – співвласники
об’єднання на загальних зборах із числа спільного майна багатоквартирного
співвласників обирається ревізійна ко- будинку – несуть повну відповідальність
місія (ревізор) або приймається рішення за прийняття остаточного рішення.

