
 

 

Звернення представників власників Барабаш М.Ю., Слободянюк Т.П., Ткаченко О.В., Ромця М.Є. до правління ОСББ «Фундуклєєвський» 
19 травня 2017 р. 

 
Про внесення змін до Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним 
майном. 

 
 

№ Стара редакція Нова редакція Коментарі Коментар Щербакова В.З. 

2. Об’єднання зобов’язується  

1 2.2. Забезпечувати належний 
санітарний, протипожежний і 
технічний стан спільного майна 
будинку та прибудинкової 
території. 
 

2.2. Здійснювати належну 
експлуатацію житлового комплексу 
та забезпечувати відповідні умови 
користування власним, неподільним 
та загальним майном власників. 
Проводити контроль за дотриманням 
власниками приміщень норм 
протипожежної безпеки та правил 
користування електроприладами. 

Відповідно до Наказу 
від 27.08.2003  № 141, 
зареєстрованого в 
Міністерстві  
юстиції України  
12 грудня 2003 р.  
за № 1155/8476 “Про 
затвердження Типового 
статуту об'єднання 
співвласників 
багатоквартирного 
будинку та Типового 
договору відносин 
власників житлових і 
нежитлових приміщень 
та управителя” - далі 
“Назакз” 
http://zakon3.rada.gov.ua/l
aws/show/z1155-03 

Неможливо погодитись. 
1. В об’єднанні не існує спільного та неподільного майна. 
2. Об’єднання не є управителем майна, тому не здійснює 
експлуатацію будинку, а забезпечує утримання будинку. 
Див. ст. 4 Закону про ОСББ. 
 

2 Немає такого пункту 2.5. Керуючий директор 
безпосередньо або з дозволу 
власників шляхом залучення на 
конкурсних засадах фізичних та/чи 
юридичних осіб для надання послуг 
власникам приміщень з управління 
неподільним та загальним майном 
житлового комплексу забезпечує 
належну його експлуатацію, якісне та 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
Керуючий директор виконує делеговані йому функції 
правління (див. Статут нашого ОСББ) 
Правління, в особі керуючого директора, не надає послуги, а 
керує поточною діяльністю ОСББ. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03


 

 

своєчасне надання житлово-
комунальних послуг, забезпечує 
відповідні умови користування 
неподільним та загальним майном 
власника(ків). 

3 Немає такого пункту 2.6. Надавати послуги з утримання 
будинку та прибудинкової території 
згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 червня 1998 
року N 939 "Про вдосконалення 
системи державного регулювання 
розміру квартирної плати та плати за 
утримання будинків і прибудинкових 
територій", якою затверджений 
повний склад витрат підприємств 
житлового господарства, пов'язаний з 
утриманням будинків і 
прибудинкових територій. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
ОСББ не надає послуги, а забезпечує утримання будинку. Див. 
ст. 4 Закону про ОСББ. 

4 Немає такого пункту 2.7. Вчасно проводити підготовку 
житлового будинку і його технічного 
обладнання до експлуатації в 
осінньо-зимовий період. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись, оскільки ця вимога реалізована в п. 
2.2. та 4.18. Типового договору. 

5 Немає такого пункту 2.8. Письмово доводити до відома 
власника приміщення встановлені 
тарифи на житлово-комунальні 
послуги та розміри щомісячних 
платежів за них. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
ОСББ не встановлює тарифи на комунальні послуги. 
Обов’язок письмово доводити до відома власника 
передбачений в п. 6.10. Типового договору. 

6 Немає такого пункту 2.9. Своєчасно та якісно надавати 
послуги з водо-, теплопостачання та 
водовідведення. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись, оскільки ОСББ не постачає 
електроенергію, воду, тепло і не відводить воду. 

7 Немає такого пункту 2.10. Інформувати власника 
приміщення про терміни 
відключення подачі відповідних 
послуг у разі виконання планових 
ремонтних робіт. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись, оскільки ОСББ не постачає 
електроенергію, воду, тепло і не відводить воду, через що не 
має інформації про графік планових робіт у постачальників 
електроенергії, води, тепла. 
 
 



 

 

8 Немає такого пункту 2.11. Вимагати відшкодування 
збитків, завданих неподільному та 
загальному майну житлового 
комплексу власником приміщення 
(житлового чи нежитлового) чи 
іншою особою, що займає чи 
використовує приміщення на 
законних підставах або з відома 
власника. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
1. В ОСББ не існує неподільного та загального майна. 
2. Передбачено правилами  п. 3.3. Типового договору.  

3. Об’єднання має право  

9 Немає такого пункту 3.8. Вимагати від власників 

приміщень дотримання Правил 

користування приміщеннями 

житлових будинків і прибудинковими 

територіями, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.10.92 N 572 "Про 

механізм впровадження Закону 

України "Про приватизацію 

державного житлового фонду".  

Відповідно до Наказу Передбачено п. 10.1 Типового договору. 

4. Власник приміщення зобов’язується 5.  

10 4.5.1. Не пізніше другого дня 
місяця, наступного за 
розрахунковим місяцем, 
передати до бухгалтерії 
Об’єднання достовірні відомості 

про показники приладів обліку, 
кількість осіб, які користувались 
приміщенням в розрахунковому 
місяці., і кількість тварин, які 
перебували в приміщенні в 
розрахунковому місяці. 

4.5.1. Не пізніше третього дня місяця, 
наступного за розрахунковим 
місяцем, передати до бухгалтерії 
Об’єднання за телефоном: +38 050 
250 82 62 та/або email: 

sil360172ver@gmail.com  достовірні 
відомості про показники приладів 
обліку. 

Пропонуємо зробити 3 
дні, бо може припасти на 
вихідні чи свята, а також 
виключити про “кількість 
осіб”, бо кількість 

спожитих комунальних 
послуг обліковується 
приладами. 

Неможливо погодитись, через відсутність в ОСББ кол-центру. 

11 4.5.3. Сплачувати додаткову 
плату і додаткові внески у разі 

4.5.3. Сплачувати штрафні санкції у 
разі прострочення сплати вартості 

"Додаткову плату і 
додаткові внески" 

Неможливо погодитись. 
Штрафні санкції є покаранням за невиконання правил, у той 

mailto:sil360172ver@gmail.com


 

 

прострочення сплати вартості 
спожитих житлово-комунальних 
послуг, платежів і внесків, 
встановлених статутними 
органами Об’єднання, вартості 
управління та утримання 
спільного майна. 

спожитих житлово-комунальних 
послуг, платежів і внесків, 
встановлених статутними органами 
Об’єднання, вартості управління та 
утримання спільного майна. 

доцільніше замінити на 
"штрафні санкції". 

час як додаткові внески – це часткова компенсація збитків, які 
отримує ОСББ через несвоєчасну сплати платежів. 
ОСББ нікого не карає. 
ОСББ не Верховна Рада, щоб встановлювати штрафи. 
В законодавстві Україні відсутнє поняття «штрафні санкції», 
натомість існують штрафи, пеня і фінансові санкції. 

12 4.7. Допускати у приміщення в 
денний час працівників 
Об’єднання для огляду 
елементів житлового будинку та 
його обладнання, перевірки 
температури в приміщенні в 
зимовий (опалювальний) період, 
перевірки показань засобів 
обліку та наявність пломбування 
лічильників, а, в разі аварій чи 
непередбачуваних ситуацій, – у 
будь-який час доби. 

4.7. Допускати у приміщення за 
згодою Власника в денний час та в 
окремо погоджений час з власником, 
а також в порядку, встановленому 
законом, працівників Об’єднання для 
огляду елементів житлового будинку 
та його обладнання, перевірки 
температури в приміщенні в зимовий 
(опалювальний) період, перевірки 
показань засобів обліку та наявність 
пломбування лічильників, а, в разі 
аварій чи непередбачуваних ситуацій, 
– у будь-який час доби. 

Кореляції з діючим 
законодавством. 

Див. рішення правління ОСББ від 16.05.2017 р. 
З 16 травня пункт 4.7. має таку редакцію 
 

«Порядок доступу до житла та іншого володіння для 

ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, 

перевірки показань засобів обліку здійснюється в 

порядку, встановленому законом». 

13 4.8.2. Власники нежитлових 
приміщень зобов’язуються 
організувати діяльність в своїх 
приміщеннях таким чином і у 
такий спосіб, щоб така 
діяльність не завдавали 
незручностей мешканцям 
житлових приміщень, а також 
відшкодовувати збитки, завдані 
діяльністю, яка здійснюється в 
нежитлових приміщеннях, та 
особами, які користуються 
прибудинковою територією для 
входу до нежитлового 
приміщення. 

4.8.2. Власники нежитлових 
приміщень зобов’язуються 
організувати діяльність в своїх 
приміщеннях таким чином і у такий 
спосіб, щоб така діяльність не 
завдавали незручностей мешканцям 
житлових приміщень, а також 
відшкодовувати збитки, завдані 
протиправною діяльністю, яка 
здійснюється в нежитлових 
приміщеннях. 

По-перше, доповнити 
словами протиправною 
діяльністю; по-друге, 
виключити 
формулювання про 
відшкодування збитків, 
завдані особами, які 
користуються 
прибудинковою 
територією для входу до 
нежитлового 
приміщення. 

Неможливо погодитись. 
1. Збитки можуть бути завдані будь якою діяльністю чи 
необережністю, а не тільки протиправною діяльністю. 
2. Збитки можуть бути завдані особами, які користуються 
територією для входу нежитлове приміщення, наприклад 
пошкодження покриття подвір’я, лицювання фасаду, вікон чи 
дверей транспортними засобами при необережному керуванні, 
вантажем при необережному вивантаженні тощо. 

14 4.9. Повідомляти керуючого 
директора про всіх, хто 
зареєстрований у квартирі або 

4.9. Повідомляти керуючого 
директора про всіх, хто 
зареєстрований у квартирі або 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись виходячи з міркувань безпеки та 
захисту інших мешканців, враховуючи наявність особливого 
стану в країні. 



 

 

проживає у квартирі без 
реєстрації, у тому числі 
тимчасово (більше трьох днів). 

проживає у квартирі без реєстрації, у 
тому числі тимчасово (більше 
місяця). 

 

15 4.17. Відшкодувати вартість 
відновлення належного стану 
спільного майна при його 
пошкодженні або забрудненні 
(ліфтів, вестибюлів, сходів, 
прибудинкової території тощо) 
власником, особами, які 
користуються приміщенням 
власника, особами, які 
відвідують будинок на 
запрошення власника., або 
тваринами, яких утримує 
власник. Вартість відновлення 
належного стану спільного 
майна визначає керуюча 
дирекція. 

4.17. Відшкодувати вартість 
відновлення належного стану 
спільного майна при його 
пошкодженні або забрудненні (ліфтів, 
вестибюлів, сходів, прибудинкової 
території тощо) власником, особами, 
які користуються приміщенням 
власника, особами, які відвідують 
будинок на запрошення власника., 
або тваринами, яких утримує 
власник. Вартість пошкодження 
майна встановлюється за ринковими 
цінами або згідно з актом, складеним 
комісією за участю представників 
об'єднання, керуючої дирекції та 
запрошених фахівців, або за 
рішенням суду. 

Необхідно встановити 
визначення вартості 
пошкодження майна за 
ринковими цінами або 
згідно з актом, 
складеним комісією за 
участю представників 
об'єднання, управителя 
та запрошених фахівців, 
або за рішенням суду. 

Неможливо погодитись через можливу відсутність ринкових 
цін, наприклад ціни вичистити ліфт від собачого лайна. 

5. Власник приміщення має право 6.  

16 Немає такого пункту 5.4. Стягнути з Об’єднання вартість 
ремонту або зарахувати її в рахунок 
наступних платежів у разі завдання 
шкоди майну внаслідок неякісного 
виконання Об’єднанням своїх 
обов'язків, або вартість робіт у разі 
відмови надати необхідні послуги, 
які були зроблені силами власника 
згідно з актом, складеним комісією за 
участю представників об'єднання, 
управителя та запрошених фахівців, 
або за рішенням суду. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
ОСББ – це об’єднання сусідів. У випадку завдання шкоди 
об’єднанням майну конкретного власника наступають загальні 
цивільно-правові наслідки відшкодування завданої шкоди. 
Автори не враховують, що Типовий договір, це умови 
використання спільного майна, а не шлюбний контракт. 

17 Немає такого пункту 5.5. На здійснення перерахунку плати 
за вказані послуги при порушенні 
якісних та кількісних показників 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
ОСББ не надає житлово-комунальних послуг. 



 

 

житлово-комунальних послуг. 

6. Вартість постачання житлово-комунальних послуг через внутрішньобудинкові мережі і системи, 

оплата вартості постачання послуг, оплата вартості управління та утримання спільного майна. 

 

18 6.3.2. Щомісячний внесок 
співвласника на вивезення 
сміття не залежить від розміру 
спожитих житлово-комунальних 
послуг, і розраховується 
пропорційно кількості осіб, які 
користуються приміщенням, та 
кількості тварин, що 
знаходяться в приміщенні. 

6.3.2. Щомісячний внесок 
співвласника на вивезення сміття не 
залежить від розміру спожитих 
житлово-комунальних послуг, і 
розраховується пропорційно 
кількості осіб, які користуються 
приміщенням. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
В квартирах іноді тримають собак, котів та диких тварин. 
Таке тримання тварин у квартирі створює сміття. Для догляду 
за кішкою потрібно щодня видаляти з квартир пакет з піском 
тощо. 
Крім того, див. п.6.5.2.1. і п. 6.5.3. 
Це питання буде розглянуто загальними зборами не раніше 1 
січня 2019 р. 

19 6.5.1. Розмір щомісячного 
внеску на вивезення сміття на 
одну особу, яка користується 
приміщенням, і на одну тварину 
яка перебуває у приміщенні, 
визначається як результат 
арифметичної дії ділення усіх 
витрат Об’єднання у минулому 
розрахунковому періоді, 
пов’язаних з вивезенням сміття, 
на загальну (сумарну) кількість 
осіб, які користуються 
приміщеннями співвласників, і 
тварин, які перебувають в 
приміщеннях співвласників. 

6.5.1. Розмір щомісячного внеску на 
вивезення сміття на одну особу, яка 
користується приміщенням, 
визначається як результат 
арифметичної дії ділення усіх витрат 
Об’єднання у минулому 
розрахунковому періоді, пов’язаних з 
вивезенням сміття, на загальну 
(сумарну) кількість осіб, які 
користуються приміщеннями 
співвласників. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
Див коментар до попереднього пункту. 

20 6.10. Вартість спожитих 

житлово-комунальних послуг і 
розмір внесків співвласника 
розраховується за достовірними 

показниками приладів обліку та 
достовірними відомостями про 
кількість осіб, що користуються 
приміщенням, та кількість 
тварин, що перебувають у 
приміщенні, які власник 

6.10. Вартість спожитих житлово-

комунальних послуг і розмір внесків 
співвласника розраховується за 
достовірними показниками приладів 

обліку та достовірними відомостями 
про кількість осіб, що користуються 
приміщенням, які власник 
приміщення не пізніше третього дня 
місяця, наступного за розрахунковим 
місяцем, передає до бухгалтерії 

Відповідно до Наказу та 
попередніх правок 

Неможливо погодитись. 
Див. коментар до попередніх пунктів. 



 

 

приміщення не пізніше другого 
дня місяця, наступного за 
розрахунковим місяцем, передає 
до бухгалтерії Об’єднання. 
Рахунок для сплати вартості 

спожитих житлово-комунальних 
послуг та сплати інших внесків і 
платежів надається власнику 

приміщення шляхом 
доставлення рахунку до 
поштової скриньки в будинку, в 

якому знаходиться приміщення, 
або за заявою власника 
приміщення висилається на його 
електронну пошту. 

Об’єднання за телефоном: +38 050 
250 82 62 та/або email: 
sil360172ver@gmail.com. Рахунок для 
сплати вартості спожитих житлово-
комунальних послуг та сплати інших 

внесків і платежів надається власнику 
приміщення шляхом доставлення 
рахунку до поштової скриньки в 

будинку, в якому знаходиться 
приміщення, або за заявою власника 
приміщення висилається на його 

зареєстровану у дирекції електронну 
пошту. 

7. Повідомлення про невиконання умов договору  

21 7.2. Акт-претензія складається 
сторонами і скріплюється їхніми 
підписами. У разі неприбуття 
представника однієї із сторін у 
термін ОДНА ДОБА або 
відмови його від підписання акт-
претензія вважається дійсним, 
якщо його підписали не менш як 
три власники приміщень у 
будинку, а у випадку, коли 
такий акт-претензія складається 
Об’єднанням – якщо його 
підписали три працівники 
керуючої дирекції. 

7.2. Акт-претензія складається 
сторонами і скріплюється їхніми 
підписами. У разі неприбуття 
представника однієї із сторін у термін 
трьох робочих днів або відмови його 
від підписання, акт-претензія 
вважається дійсним, якщо його 
підписали не менш як три власники 
приміщень у будинку та два 
працівники керуючої дирекції 
(Керуючий директор і головний 
бухгалтер). 

Одна доба - це дуже мало 
часу. 

Неможливо погодитись. 
Квартири повинні доглядатись. Якщо власник відсутній в 
Києві і його представляє інша особа, яка не може прибути 
впродовж доби, то це створює істотні незручності мешканцям 
сусідніх квартир. 
Наприклад, в зимовий період неможливо чекати п’ять робочих 
днів (тобто календарний тиждень, а на новий рік і більше). 
Тут діє принцип: не створюй незручностей іншим людям і 
усувай їх якнайшвидше. Сусідам байдуже, на яких Канарах 
мешкає власник, вони хочуть жити комфортно, не чекаючи 
представника, який цілу добу не має можливості приїхати 
вислухати претензії.  

22 7.3. Акт-претензія надсилається 
стороною іншій стороні, яка у 
дводенний термін приймає 
рішення про задоволення або 
про відмову в задоволенні 
претензій з обгрунтуванням її 
причин. 

7.3. Акт-претензія надсилається 
стороною іншій стороні, яка у 
дводенний термін, з моменту 
отримання приймає рішення про 
задоволення або про відмову в 
задоволенні претензій з 
обґрунтуванням її причин і скеровує 

Згідно Закону. Неможливо погодитись, оскільки п. 7.3. передбачає не тільки 
Акт-претензію з боку власника, але й такий Акт-претензію з 
боку ОСББ. 
Посилання на закон є неправдою. 
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 підписанний Акт-претензію або свої 
заперечення на адресу Об’єднання. 

23 7.4. Акт-претензія вважається 
надісланий власником 
приміщення до Об’єднання 
належним чином, якщо його 
отримання зареєстроване в 
керуючій дирекції. 
 

7.4. Акт-претензія вважається 
надісланий власником приміщення до 
Об’єднання належним чином, якщо 
його направлено цінним листом з 
описом вкладенням та зворотнім 
повідомленням на адресу Об’єднання  

Згідно Закону. Неможливо погодитись. 
Саме по собі відправлення цінним  (чи навіть дорогоцінним) 
листом не означає отримання такого поштового відправлення 
об’єднанням. 
Якщо лист, відправлений поштою, буде отримано, то він у той 
же час буде зареєстрований. 
У всіх установах відлік часу починається з моменту реєстрації, 
інше неможливе. 
Посилання на закон є неправдою. 

24 7.5. Акт-претензія, приписи та 
інші повідомлення Об’єднання 
(крім рахунку для сплати 

вартості спожитих житлово-
комунальних послуг та сплати 
інших внесків і платежів) 
вважаються надісланими 
Об’єднанням власнику 
приміщення, якщо вони 

вкладені до поштової скриньки 
власника приміщення у 
будинку, про що зроблено запис 
у книзі обліку. Надсилання 
рахунку для сплати вартості 
спожитих житлово-комунальних 

послуг та сплати інших внесків і 
платежів в спеціальних книгах 
(журналах) не обліковується. 

7.5. Акт-претензія, приписи та інші 
повідомлення Об’єднання (крім 
рахунку для сплати вартості 

спожитих житлово-комунальних 
послуг та сплати інших внесків і 
платежів) вважаються надісланими 
Об’єднанням власнику приміщення, 
якщо вони направленні цінним 
листом з описом вкладенням про що 

зроблено запис у книзі обліку. 
Надсилання рахунку для сплати 
вартості спожитих житлово-
комунальних послуг та сплати інших 
внесків і платежів в спеціальних 
книгах (журналах) не обліковується. 

Згідно Закону. Неможливо погодитись. 
В ОСББ не передбачені кошти для надсилання власникам 
квартир цінних листів. 
Посилання на закон є неправдою. 
 
 

8. Наслідки невиконання умов договору 9.  

25 8.1.2. Наслідками несвоєчасної 
сплати власником приміщення 
платежів і внесків, встановлених 

статутними органами 
Об’єднання, вартості спожитих 
житлово-комунальних послуг, 

8.1.2. Наслідками несвоєчасної 
сплати власником приміщення 
платежів і внесків, встановлених 

статутними органами Об’єднання, 
вартості спожитих житлово-
комунальних послуг, вартості 

Необхідно встановити 
конкретний розмір 
додаткової оплати. 

Передбачено п. 6.9.2. 



 

 

вартості управління і утримання 
спільного майна, вартості 
вивезення сміття, несвоєчасної 
сплати вартості відновлення 
належного стану забрудненого 

чи пошкодженого спільного 
майна, а також невиконання 
приписів Об’єднання щодо 

усунення порушень вимог, 
встановлених рішеннями 
статутних органів Об’єднання, є 

нарахування додаткової плати за 
кожний день прострочення 
платежу, а також припинення 
можливості використання 
загальнобудинкових інженерних 
мереж і систем для постачання 

електричної енергії до 
приміщення власника і 
припинення можливості 
користуватись ліфтами. 

управління і утримання спільного 
майна, вартості вивезення сміття, 
несвоєчасної сплати вартості 
відновлення належного стану 
забрудненого чи пошкодженого 

спільного майна, а також 
невиконання приписів Об’єднання 
щодо усунення порушень вимог, 

встановлених рішеннями статутних 
органів Об’єднання, є нарахування 
додаткової плати у розмірі 0,1% від 

боргу чи вартості пошкоджень за 
кожний день прострочення платежу, а 
також припинення можливості 
використання загальнобудинкових 
інженерних мереж і систем для 
постачання електричної енергії до 

приміщення власника і припинення 
можливості користуватись ліфтами. 

26 8.2. Припинення можливості 
використання спільного майна 
для постачання електричної 
енергії до приміщення і 

припинення можливості 
користуватись ліфтами 
здійснюється о 12:00 двадцять 
першого дня місяця, наступного 
за розрахунковим місяцем 
(розрахунковим є місяць, в 

якому були спожиті житлово-
комунальні послуги та здійснено 
управління і утримання 
спільного майна), а також о 
12:00 дня, наступного, після 
закінчення терміну сплати 
щомісячних та одноразових 

внесків, встановлених 
рішеннями статутних органів 

8.2. Припинення можливості 
використання спільного майна для 
постачання електричної енергії до 
приміщення і припинення 

можливості користуватись ліфтами 
здійснюється о 12:00 двадцять 
першого дня місяця, наступного за 
розрахунковим місяцем 
(розрахунковим є місяць, в якому 
були спожиті житлово-комунальні 

послуги та здійснено управління і 
утримання спільного майна), а також 
о 12:00 через три дні, наступні, після 
закінчення терміну сплати 
щомісячних та одноразових внесків, 
встановлених рішеннями статутних 
органів Об’єднання. 

Пропозиція збільшити 
термін хоча б до 3 днів, 
так як бувають різні 
ситуації прострочення 
(хвороба, лікарняний, 
відрядження, відпустка, 
тимчасові фінансові 
труднощі). 

Потрібно обговорювати. 
Як власник приміщення, я (особисто я, як егоїст і скнара) 
підтримую пропозицію взагалі не встановлювати обмежень, і 
нехай ОСББ захлинається в боргах, мене це не обходить. 
Але як керівник ОСББ, я розумію, що в мене відсутні 
можливості уникнути фінансових санкції Київенерго 
(електрика та тепло), Київводоканалу та інших постачальників 
через хворобу платника, його відпустку, фінансові труднощі 
або з інших поважних причин. 
Сплачувати фінансові санкції ОСББ буде за рахунок тих хто 
сплачує внески (тільки за рахунок внесків сумлінних сусідів, 
іншого джерела не існує). 



 

 

Об’єднання. 

9. Статус і дія договору  

27 9.2. Власник приміщення не 
може запропонувати свої умови 
договору, що не позбавляє його 
права пропонувати зміни умов 
договору шляхом прийняття 
відповідного рішення 
загальними зборами 
співвласників. 

9.2 Власник приміщення може 
запропонувати свої умови договору 
та має право пропонувати зміни умов 
договору шляхом прийняття 
відповідного рішення загальними 
зборами співвласників. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
Майно спільне і при користуванні ним правила для всіх 
однакові. 
В іншому випадку особи, наближені до Щербакова, отримають 
такі умови, що автори цих правок не спатимуть довічно. 
Щодо змін умов договору загальними зборами, то це 
передбачено п. 9.2. 

28 9.3. Укладення цього договору 
між власником приміщення та 
Об’єднанням є обов'язковим, 
через що відмова власника 
приміщення від укладення 
договору не є підставою для 
невиконання власником 
приміщення умов цього 
договору та порядку 
користування спільним майном. 

9.3. Укладення цього договору між 
власником приміщення та 
Об’єднанням є обов'язковим. 

Не можна вимагати того, 
що власник не підписав. 

Неможливо погодитись. 
Умови для всіх однакові, незалежно від бажання чи не бажанні 
підписувати договір. 
Хто буде сплачувати за тих, хто не підписав? Сусіди... 
В нашому будинку є три особи, які осі не зареєстрували право 
власності і не бажають знайомитись з ОСББ. 
Є власники біля 22% площ, які не сплачують внески. 
 

29 9.6. Договір є безстроковим (дія 

договору не обмежується у часі). 

 

9.6. Договір набирає чинності з 
моменту його укладення шляхом 

підписання та діє до 31 грудня 2018 
року. 

Має бути строк дії 
Договору. 

Строк дії договору визначається строком дії права власності. 
А як бути після 1 січня 2019 р.? Хто буде сплачувати 
утримання майна і комунальні платежі до підписання договору 
і після 31.12.2018 р.? Автори правок чи сусіди, які сплачують 
платежі? 
 

30 Немає такого пункту 9.11. Спори щодо змісту конкретного 
Договору та спори, що виникають 
між сторонами під час його 
виконання, вирішуються за згодою 
сторін або в установленому 
законодавством порядку. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
Згідно законом спори з фізичними та юридичними особами 
розглядаються судами за місцем їх реєстрації, якщо інше не 
передбачено договором. 

31 Немає такого пункту 9.12. Зміни та доповнення до Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
Договір є типовим і його умови однакові для всіх. 



 

 

Договору дійсні, якщо вони викладені 

в письмовій формі і підписані 

сторонами або уповноваженими 

представниками сторін. 

При зміні умов договору власник може відмовитись від 
підписання, що зашкодить інтересам іншим власникам. 

32 Немає такого пункту 9.13. Якщо за місяць до закінчення 

терміну дії Договору жодна із сторін 

не висловила наміру внести до нього 

зміни або доповнення, він 

продовжується на наступний рік. 

Відповідно до Наказу А якщо власник написав лист, що він не згодний з умовами 
договору і продовжує жити собі на своєму звичайному місці 
проживання (у нас біля 30% власників мешкають поза межами 
України і Києва)? 
Хто буде сплачувати загальні видатки? Автори цієї пропозиції 
чи сусіди? 

33 Немає такого пункту 9.14. Цей Договір може бути 

розірвано за згодою сторін або в 

судовому порядку. 

Відповідно до Наказу Неможливо погодитись. 
Договір є типовим. 
Без наявності договору неможливе утримання будинку, через 
що його розірвання неможливе у принципі. 

34 Немає такого пункту 9.15. Цей Договір оформлено в двох 

примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, один з яких 

зберігається в керуючій дирекції, а 

другий - у власника приміщення. 

Відповідно до Наказу Не викликає заперечень. Можна розглянути і доповнити. 

35 9.4.2. Для осіб, які зареєстрували 
право власності на приміщення 
до 01 квітня 2017 р., але до цієї 
дати не підписали цей договір, 
договір вважається укладеним з 
01 квітня 2017 р., незалежно від 
дати підписання договору 

власником приміщення. 

Виключити п. 9.4.2.  Це відповідає Закону та 
Наказу, власник 
квартири не може 
вважатися таким, що 
підписав цей договір, 
якщо він його міг не 
бачити і не підписав. 

Неможливо погодитись. 
Без наявності договору не існує можливості утримувати 
спільне майно і сплачувати комунальні платежі. 
Для типового договору, який є однаковим для всіх, згода 
окремого співвласника не вимагається, оскільки згоду всіх 
власників отримати неможливо (про це свідчить і цей перелік 
поправок).  
До речі, а як складуються відносини авторів правок з ЖЕКом, 
де вони мешкають? 

36 9.4.3. Для осіб, які набули право 
власності на підставі цивільно-
правових угод, у спадщину, за 
рішенням суду або на інших 
законних підставах після 01 
квітня 2017 р., договір 

Виключити п. 9.4.3.  Це відповідає Закону та 
Наказу, власник 
квартири не може 
вважатися таким, що 
підписав цей договір, 
якщо він його міг не 

Неможливо погодитись. 
Без наявності договору не існує можливості утримувати 
спільне майно і сплачувати комунальні платежі. 
Для типового договору, який є однаковим для всіх, згода 
окремого співвласника не вимагається, оскільки згоду всіх 
власників отримати неможливо (про це свідчить і цей перелік 



 

 

вважається укладеним з дня 
реєстрації права власності на 
приміщення, незалежно від дати 
підписання договору власником 
приміщення. 

бачити і не підписав. поправок).  
 

37 9.4.4.   Для осіб, які мали право 
зареєструвати право власності 

до 01 квітня 2017 р., але не 
зареєстрували таке право, 
договір вважається укладеним з 
01 квітня 2017 р., незалежно від 

дати реєстрації власником свого 
права власності. При цьому 
береться до уваги, що в Україні 
реєстрація права власності є 
правом, а не обов’язком, але 
відсутність реєстрації права 

власності не може мати своїми 
наслідками ухилення від 
виконання умов користування 
спільним майном, затверджених 
статутними органами 
Об’єднання. 
 

Виключити п. 9.4.4. Це відповідає Закону та 
Наказу, власник 
квартири не може 
вважатися таким, що 
підписав цей договір, 
якщо він його міг не 
бачити і не підписав. 

Неможливо погодитись. 
Без наявності договору не існує можливості утримувати 
спільне майно і сплачувати комунальні платежі. 
Для типового договору, який є однаковим для всіх, згода 
окремого співвласника не вимагається, оскільки згоду всіх 
власників отримати неможливо (про це свідчить і цей перелік 
поправок).  
 

38 9.4.5.   Для осіб, які мали право 
зареєструвати право власності 
до 01 квітня 2017 р., але не 
зареєстрували таке право є 
обов’язковими для виконання 
рішення загальних зборів 
Об’єднання про сплату внесків і 
платежів (у тому числі внесків 
до спеціальних фондів та 
додаткових внесків) на умовах і 
в порядку, визначених 
положеннями рішень про 
запровадження таких внесків і 
платежів. 

Виключити п. 9.4.5. Це відповідає Закону та 
Наказу, власник 
квартири не може 
вважатися таким, що 
підписав цей договір, 
якщо він його міг не 
бачити і не підписав. 

Неможливо погодитись. 
Без наявності договору не існує можливості утримувати 
спільне майно і сплачувати комунальні платежі. 
Для типового договору, який є однаковим для всіх, згода 
окремого співвласника не вимагається, оскільки згоду всіх 
власників отримати неможливо (про це свідчить і цей перелік 
поправок).  
 



 

 

39 9.5 Неповідомлення власником 
приміщення керуючої дирекції 
Об’єднання про реєстрацію 
права власності на приміщення 
не є підставою для невиконання 
умов цього договору. 

Виключити п. 9.5.  Неможливо погодитись. 
Без наявності договору не існує можливості утримувати 
спільне майно і сплачувати комунальні платежі. 
Для типового договору, який є однаковим для всіх, згода 
окремого співвласника не вимагається, оскільки згоду всіх 
власників отримати неможливо (про це свідчить і цей перелік 
поправок).  
Обов’язки власника виникають з моменту реєстрації права 
власності. 
Хто буде сплачувати платежі і внески за період після 
відчуження колишнім власником квартири до моменту, коли 
новий власник забажає завітати до ОСББ? 
В нашому ОСББ був такий собі Костенко, власник 300 кв. м., 
який продав своє майно у вересні 2016 р. 
Нові власники до цього часу не визнають його борги. 

40 9.6. Договір є безстроковим (дія 

договору не обмежується у часі). 

Виключити п. 9.6.  Неможливо погодитись. 
Див попередні коментарі. 

10. Інші умови  

41 10.3. Наслідками ненадання 
власником приміщенням 
дозволу для входу до 
приміщення для огляду 
елементів житлового будинку та 
його обладнання, перевірки 
показань приладів обліку, 
перевірки температури в 
опалювальний період є 
припинення можливості 

використання спільного майна 
для постачання до приміщення 
електричної енергії та 
припинення можливості 
користуватись ліфтами о 12:00 
дня, наступного після відмови у 
доступі. 

10.3. Наслідками ненадання 
власником приміщенням дозволу для 
входу до приміщення за умови 
попереднього погодження з 
власником приміщення не менше ніж 
за 3 доби для огляду елементів 
житлового будинку та його 
обладнання, перевірки показань 
приладів обліку, перевірки 
температури в опалювальний період є 

припинення можливості 
використання спільного майна для 
постачання до приміщення 
електричної енергії та припинення 
можливості користуватись ліфтами о 
12:00 дня, наступного після відмови у 
доступі. 

Додати: "за умови 

попереднього 

погодження з власником 

приміщення не менше 

ніж за 3 доби" 

Неможливо погодитись. 

Ненадання дозволу є наслідком діалогу працівників ОСББ з 

власником. 

Огляд приміщення в зимовий період з метою визначити чи 

включив власник батареї, перевірка цілісності пломб на 

приладах обліку не може мати попереднє погодження за три 

доби, а повинен здійснюватись негайно (звичайно з згодою 

власника). 

 



 

 

12. Додатки  

42 12.1. Додатками до цього 
договору є:  

- Заява власника. 

- Копія документу що 

підтверджує право 

власності на 

квартиру/нежитлове 

приміщення (завірена 

власником). 

- Копія Технічного паспорту 

на квартиру/нежитлове 

приміщення (завірена 

власником). 

- Копія паспорту власника 

(для фізичних осіб) 

(завірена власником). 

- Копії Установчих 

документів (для 

юридичних осіб) (завірені 

керівником юридичної 

особи). 

- Копія ідентифікаційного 

номеру (для фізичних осіб) 

(завірена власником). 

- Акт приймання в 

експлуатацію 

водолічильника. 

- Акт приймання в 

експлуатацію 

теплолічильника. 

- Акт приймання в 

експлуатацію 

електролічильника. 

- Заява про припинення 

використання спільного 

майна. 

- Загальні правила 

12.1. Додатками до цього договору є:  
- Заява власника. 

- Копія документу що 

підтверджує право власності на 

квартиру/нежитлове 

приміщення (завірена 

власником). 

- Копія Технічного паспорту на 

квартиру/нежитлове 

приміщення (завірена 

власником). 

- Акт приймання в експлуатацію 

водолічильника. 

- Акт приймання в експлуатацію 

теплолічильника. 

- Акт приймання в експлуатацію 

електролічильника. 

- Заява про припинення 

використання спільного майна. 

- Загальні правила виконання 

оздоблювальних та ремонтних 

робіт. 

Виключити:  

- Копія паспорту 

власника (для 

фізичних осіб) 

(завірена 

власником). 

- Копії Установчих 

документів (для 

юридичних осіб) 

(завірені керівником 

юридичної особи). 

- Копія 

ідентифікаційного 

номеру (для 

фізичних осіб) 

(завірена 

власником). 

Потребує внесення часткових змін. 

Копії паспорту особи та копія довідки про ідентифікаційний 

номер картки платника податків є необхідними для укладення 

договору з метою ідентифікації власника приміщення. 

Для юридичних осіб необхідним документом є виписка з 

реєстру. 

Також копії таких документів необхідні для подання позову до 

суду (при неохідності). 

 



 

 

виконання 

оздоблювальних та 

ремонтних робіт. 

 

 


