
Господарська 

діяльність  ОСББ. 

Фінанси. 



Закон України Про особливості здійснення 
правав власності в багатоквартирному 

будинку ( № 417 –VIII від 14.05.2015) 

Квартира в багатоквартирному будинку не може 
існувати без під`їзду, сходових клітин, даху (горища), 
фундаменту (підвалу), ліфта, електротехнічної 
системи, систем водопостачання, каналізації та 
опалення, які використовуються більш ніж однією 
квартирою. 

Усе це називається неподільним та загальним майном, 
яке перебуває в спільній сумісній власності фізичних 
та юридичних осіб. 

ЗУ № 417 від 14.05.2015 у ст.1 визначає: 
 співвласник багатоквартирного будинку власник 

квартири або нежитлового приміщення  
Спільне майно б/б – приміщення загального 

користування, несучі, огороджувальні конструкції 
будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше 
обладнання всередині, або за межами будинку….  



  “ Я слухаю  -  і забуваю, 

 

 Я бачу  -  і  запам`ятовую 

 

Я роблю  -  і  розумію” 

 

      (Конфуцій) 

 



Форми управління 

 Вільний вибір між формами управління: 

- безпосереднє 

- через ОСББ 

- через управителя 

 

 Вибір управителя ЛМР 

 

Механізм: 

 Орган місцевого самоврядування обирає управителя 

лише в разі, коли власники самостійно не визначили 

форму управління 

 Орган місцевого самоврядування обирає управителя 

виключно на конкурсних засадах 



 

 Форма  протоколу  зборів 

співвласників  багатоквартирного 

будинку  
• ЗАТВЕРДЖЕНО 

• Наказ Міністерства регіонального 

• розвитку, будівництва  

• та житлово-комунального  

• господарства України 

• 25.08.2015  № 203 

•   

• Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України 
08 вересня 2015 р. 

• за № 1083/27528 
 

• ПРОТОКОЛ  

• зборів співвласників багатоквартирного будинку  

•   

•     за місцезнаходженням__________________________________________ 

•                                          (місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками 
якого  
проводяться збори) 

•   

• __________________________            ___ 
______________ 20__ р. 

• (найменування населеного пункту) 

•   

• Питання порядку денного: ___________________________________________ 



«ОСББ» існують по всьому світу 
Країна   Назва об'єднання Участь в об'єднанні 

 Польща Спільнота мешканьова                обов'язкова 

 

 Канада Кондомініум   обов'язкова 

 

 Естонія Квартирне товариство  обов'язкова 

 
 Румунія Асоціація співвласників  обов'язкова 
 
 США  Кондомініум   обов'язкова 
 

 Латвія Товариство власників квартир обов'язкова 

 
 Італія Кондомініум   обов'язкова 
 
 Україна ОСББ    добровільна 
 
 Росія   Товариство співвласників житла добровільна 
 
 
 
 
 



БАГАТОКВАРТИРНИЙ 
БУДИНОК 

власник квартири = співвласник 
багатоквартирного будинку 

 власність = права та обов'язки  

обов'язок власника: утримувати своє 
майно  



 



На що ідуть кошти в ЛКП та ОСББ 

На що ідуть кошти ОСББ?
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Ремонтні роботи 25,8% ТПВ 11,8%

Електроенергія МЗК 5,0% Обслуговування ліфтів 12,5%

Заробітна плата з нарах 29% Управлінські витрати, 4,3%

Програмне забезпеч 11,6%

На що ідуть кошти в ЛКП? 
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Ремонтні роботи 10% ТПВ 15,5%

Електроенергія МЗК 9,0% Обслуговування ліфтів 8,9%

Заробітна плата з нарах 50,2% Управлінські витрати, 5,6%

Програмне забезпеч 0,9%



Схема функціонування ОСББ 



ПЕРЕЛІК послуг з утримання будинків 
 і споруд та прибудинкових територій 

(ПКМ України №869 від 01.06.2011)  
• Прибирання прибудинкової території 
• Прибирання сходових кліток 
• Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, 

перевезення, утилізація, захоронення…) 
• Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 
• Технічне обслуговування ліфтів 
• Обслуговування систем диспетчеризації 
• Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 

– гарячого водопостачання 
– холодного водопостачання 
– водовідведення 
– централізованого опалення 
– зливової каналізації 

• Дератизація, Дезінсекція 
• Обслуговування димовентиляційних каналів 
• Технічне обслуговування та поточний ремонт систем 

протипожежної автоматики та димовидалення, а також 
інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх 
наявності 



ПЕРЕЛІК послуг з утримання будинкі  
і споруд та прибудинкових територій (продовж.) 

• Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових 
систем, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього 
упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому 
порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих 
та інших майданчиків) 

• Поливання дворів, клумб і газонів 
• Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 

території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними 
сумішами 

• Експлуатація номерних знаків на будинках 
• Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування 

води 
• Енергопостачання ліфтів 
• Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів 

обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, 
транспортування та монтаж після повірки 

• Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі, що 
перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи. (ЗУ 
Про ОСББ, ЗУ « Про ЖКП» ЗУ №417, ПКМ 869, п. 3.2.2.,3.3.4 Типового 
статуту  
 



Кошторис доходів та видатків на утримання будинку та 
прибудинкової території будинку №____ на вул__________ м. 

Львів    на _______ рік 

                Затверджено 
                                                                     на загальних зборах  

    ОСББ “___________” 
    від ___ _________2016 

 
Статті доходів та видатків Пояснення, 

натуральні 

показники 

Витрати на 

рік, грн 

Доходи 

1. Внески членів об’єднання для відшкодування витрат  на 

утримання будинку і прибудинкової території.  

в.т.ч.  - пільги 

          - субсидії 

2.  Додаткові надходження від операторів інтернету та кабельного ТБ 

3. Додаткові цільові внески 

Всього надходжень 

Поступлення в ремонтний фонд 

Видатки 

1.  Технічне обслуговування ліфтів. 

2.  Енергопостачання    (Освітлення місць загального користування 

та зовнішнє, підкачки води, ліфтів). 



Кошторис доходів та видатків на утримання будинку та 

прибудинкової території ( продовження) 

Статті доходів та видатків 

Пояснення, 

натуральні 

показники 

Витрати 

на рік, 

грн. 

3.  Обслуговування димовентканалів.     

4.  Вивезення твердих побутових відходів та негабаритних відходів.     

5.  Вода на прибирання приміщень та поливання газонів та дерев на 

прибудинковій території, тех.втрати.     

6.   Дератизація     

7.   Матеріали та інвентар для обслуговування (лампочки, 

включателі, замки, мітли, лопати).     

8.   Канцтовари, бланки, витратні матеріали.     

9.   Послуги банку, комісія від платежів.     

10. Фонд оплати  працівників      

10.1. Голова правління     

10.2. Бухгалтер       

10.3. Двірник     

11. Нарахування на фонд оплати праці, податки.     

12. Поточний ремонт, аварійно-ремонтна служба, озеленення.     

Всього поточні витрати     

Розрахунок розміру внесків, грн/ кв.м. в місяць     

 Фонд  капітального ремонту     

Розрахунок внесків на фонди, грн./кв.м.     

Загалом видатків     

                                         Голова правління ОСББ       ____________ ПІБ 

                                         Бухгалтер   ОСББ                 ______________ ПІБ 

                                         Ревізор ОСББ                        ______________ ПІБ 



Звітність ОСББ 

   Заборгованість ЖКГ форма №1 (місячний, відповідно до наказу 
Держстату від 17.10.2013 № 314)- статистичний 

• Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого 
підприємництва ( не обов`язково, квартальний: баланс, звіт про 

фінансові результати згідно з дод 1 до Положення( стандарту) бух. обліку 25)- 
статистичний 

• Житловий фонд ( річний , відповідно до наказу Держжитлокомунгоспу 
від 20.09.2013 № 238) - статистичний 

 Якщо в ОСББ є наймані працівники в Органи 
доходів і зборів (податкову) подається: 

• Звіт про Єдиний соціальний внесок (щомісячно, згідно з 
Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нара-
хованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 
страхування:  22%  на ФОП та 3,6% на працівника по контракту) 

• Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого 
(сплаченого)на користь платників податку і суми 
утриманого з них податку. Форма 1-ДФ ( квартально, 
згідно з наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1020). 



Як підвищити платіжну дисципліну 

співвласників 
1. Запровадити договірні відносини з орендарями  

нежитлових приміщень (РМВК від 05.12.03 № 1073). 

2. Створити комісію з активних мешканців на зага-

льних зборах і доручити роботу зі збирання платежів 

3. Інформувати про систему соціального захисту 

населення (пільги, субсидії) 

4. Рознесення мешканцям квитанцій з одночасним 

інформування співвласників про діяльність ОСББ. 
Від самого початку діяльності належить повідомляти про все, 

що відбувається в будинку.Інформувати про суму нарахованих 

доходів, одержаних коштів (скільки їх одержано, куди їх спря-

мовано), що зроблено, що заплановано зробити, а також про 

те, що можна було б зробити, якби всі кошти були зібрані вчас 

5. Реструктуризація заборгованості ( ЗУ 554 від 20.02.03 

ПКМ 976 від 27.06.03(до 60 міс) проект ЗУ –заборгов. ст на 01.01.14) 

6. Стягнення заборгованості через суд  

7. Позбавлення боржників можливості одержувати 

комунальні послуги, лише після судового рішення про 

від'єднання боржника від загальнобудинкових мереж. 

 



Стягнення заборгованості через 
суд 

• Правління має контролювати рівень платежів 

• Відповідно до Закону України про ОСББ, право на 

звернення до суду виникає через 60 днів з дня припине-
ння платежів або відмови в укладенні договору. 

• До суду можна звернутися в порядку позовного прова-

дження або в порядку наказного провадження. 

• Судовий наказ є порівняно новою формою судового рі-

шення про стягнення з боржника грошових коштів, (ст. 

95–106 Цивільного процесуального кодексу України). Це 

- спрощена форма судового розгляду (порівняно з 

позовним): суд видає судовий наказ, не проводячи су-

дового засідання і не викликаючи позивача та боржни-

ка для заслуховування їхніх пояснень, протягом трьох 

днів від дня прийняття заяви про видачу судового 

наказу.  

• Але для того щоб скористатися перевагами такого 

спрощеного розгляду справи, потрібно мати письмове 

попередження боржника,ідентифікац код, паспортні 

дані, які додаються до заяви про видачу судового 

наказу. 



Виконавче провадження 

• Постановлене на користь ОСББ рішення суду – 

перемога, але ще не повна: рішення необхідно 

виконати 

• Примусове виконання рішень в Україні покладається на 

Державну виконавчу  службу,  яка  входить  до  системи 

органів Міністерства юстиції України 

• Державний   виконавець  відкриває  виконавче  

провадження  на підставі заяви  стягувача  або його 

представника про примусове виконання  рішення 

• Виконавчі листи та інші судові документи можна 

пред’явити до виконання протягом 3 років 

Заходами примусового виконання рішень судів є: 

• звернення стягнення на майно боржника; 

• звернення  стягнення  на  заробітну   плату   (заробіток), 

доходи, пенсію, стипендію боржника; 

• вилучення   у   боржника  і  передача стягувачеві  певних 

предметів, зазначених у рішенні; 

• інші заходи, передбачені рішенням. 

 

 



Дякую за увагу! 

 

 

 

    Оксана Калинець, 

Головний спеціаліст  

відділу супроводу ОСББ,  

з питань господарської діяльності 

 

    т. 297-59-32, 297-59-95 

e-mail: oksana.kalynets@city-adm.lviv.ua 


