
Пам’ятка щодо створення ОСББ 
 

Скликання установчих зборів 

 Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі 

не менше трьох співвласників або управителем.Повідомлення про проведення 

установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів 

до дати проведення установчих зборів, в письмовій формі і вручається 

кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення. 

Підготовка проекту Статуту ОСББ 

Статут об'єднання складається відповідно до типового статуту, який 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-

комунального господарства 

Проведення зборів. 

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих 

учасників зборів. 

 Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів 

присутніх співвласників або їх представників. 

 Кожний співвласник (його представник) під час голосування має 

кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або 

нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та 

нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. 

 Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових 

приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної 

площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, 

кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від 

кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його 

власності. 

 

Прийняття рішення 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини загальної кількості усіх співвласників.Рішення зборів співвласників 

оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх 

представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під 

відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався"), за формою, 

затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної житлової політики. 

Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і 

затверджують його статут. 

 

Проведення письмового опитування (за потреби) 

Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та 

іншими співвласниками за бажанням. 



 Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох 

питань одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у 

вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти 

"за", "проти" або "утримався". Питання повинно мати чітке і зрозуміле 

формулювання, що не допускає різних тлумачень. 

 Письмове опитування співвласників проводиться шляхом 

власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день 

опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що 

підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер 

квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або 

нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування 

від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання 

"так", "ні" або "утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка 

проводила опитування. 

 

Державна реєстрація об'єднання 

Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, 

встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання 

(асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації. 

 Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, 

встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. 

 Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або 

інша уповноважена зборами особа. 

 

Передачу примірника технічної та іншої передбаченої законодавством 

документації на будинок 

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка 

здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення 

об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання 

забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої 

законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого 

багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і 

планів інженерних мереж. 

ІІ. Обрання Управителя 
 

 

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. 

 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 формування державної 

житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. 

 Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на 

підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним 

будинком, що укладається згідно з типовим договором. 

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком 

визначається за рішенням зборів співвласників (загальних зборів 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) і згодою управителя та 

зазначається у договорі з управителем. 

Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком 

повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України. 

 
 


