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Стаття 7. Капітальный ремонт
Колишні  власники  (їх  
правонаступники),  які   

володіли багатоквартирними 
будинками до  моменту  

приватизації, зобов'язані брати 
участь у фінансуванні їх 

ремонту та сприяти організації 
його проведення у порядку, що 

визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Спори,  що виникають з цього 
питання, вирішуються судом









Хто власник багатоквартирного 
будинку?





• Неприватизовані квартири у багатоквартирних житлових 

будинках, які списуються з балансового обліку 

комунальних підприємств, залишаються у державному 

житловому фонді, управління яким здійснює міська 

рада, незалежно від прийняття ухвали про припинення 

права комунальної власності на будинок у цілому. 

Приватизація таких квартир здійснюється 

уповноваженим на це органом міської ради.

• Припинення права комунальної власності 

на багатоквартирний житловий будинок у цілому 

не є припиненням права власності на нежитлові 

приміщення, які залишаються у комунальній власності 

територіальної громади





Стаття 9. Форми управління багатоквартирним
будинком

1. Управління багатоквартирним будинком
здійснюється його співвласниками.





Принципи створення і функціонування ОСББ

ОСББ - населення- особливий статус юридичної особи
ОСББ         - організація із захисту прав власності та виконання зобов'язань щодо 
утримання спільного і неподільного майна (співвласності)
ОСББ          -неприбуткова організація
ОСББ          -неплатник ПДВ
ОСББ           -невиконавец послуг
ОСББ          - несуб'ект господарської діяльності
ОСББ          - має право самостійно вибирати порядок управління багатоквартирним 
будинком та виконавців послуг в т.ч. і комунальних
ОСББ          - може накопичувати кошти за комунальні та ін. послуги та 
перераховувати постачальникам і виконавцям послуг
ОСББ          - не може відповідати за зобов'язання. які не можуть бути виставлені 
НАСЕЛЕННЮ
ОСББ           ОСББ інструмент прийняття рішень і отримання бюджетних коштів для 
виконання енергозберігаючих заходів







Теплі «кредити» - старт 2015р





Монетизація субсидій та пільг

Получила на пенсійну картку 2400 грн . 
Віддала ОСББ «Альма-центр» - 400 грн. За 

комуналку ще 300 грн. На  руках 
осталось 1700 грн! Ого як ми утеплились!   





Управитель







Дякуємо за увагу!

Юлія Самойлова

М.Харків

Teл.: +38 0999291164

Moб: +38 0976082685


