
 

 

 

Твій    будинок    ----    твоя    

власність....    Створюй    

ОСББ    та    керуй    спільно!!!!    

 

ОСББ створюється для 

забезпечення і захисту прав 

співвласників та дотримання 

їхніх обов'язків, належного 

утримання та використання 

спільного майна, забезпечення 

своєчасного надходження коштів 

для сплати всіх платежів, 

передбачених законодавством та 

статутними документами. 

Об’єднання співвласників багато-

квартирного будинку (далі - ОСББ) - 
юридична особа, створена власниками 

квартир та/або нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку для сприяння 

використанню їхнього власного майна та 

управління, утримання і використання 

спільного майна.  

ОСББ створюється як непідприємницьке 

товариство для здійснення функцій, 

визначених законом. 

 

ОСББ може бути створено лише 

власниками квартир та нежитлових 

приміщень у багатоквартирному будинку.  
 

В одному багатоквартирному будинку 

може бути створено тільки одне ОСББ. 

Власники квартир та нежитлових приміщень у 

двох і більше багатоквартирних будинках, 

об’єднаних спільною прибудинковою 

територією, елементами благоустрою, 

обладнанням, інженерною інфраструктурою, 

можуть створити одне об’єднання. 

Як створити ОСББ??? 

Для створення ОСББ скликаються 

установчі збори. 

Скликання установчих зборів 

здійснюється ініціативною групою, яка 

складається не менш як з трьох власників 

квартир або нежилих приміщень. 

Повідомлення про проведення установчих 

зборів направляється ініціативною групою не 

менше ніж за 14 днів до дати 

проведення установчих зборів 

кожному співвласнику під 

розписку або шляхом поштового 

відправлення (рекомендованим 

листом). У повідомленні про 

проведення установчих зборів 

зазначається, з чиєї ініціативи 

скликаються збори, місце і час проведення, 

проект порядку денного. 

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. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало більше половини 

загальної кількості усіх співвласників. 

Установчі збори приймають рішення про 

створення ОСББ і затверджують його статут. 



 

 

Органи управління ОСББ - загальні 

збори співвласників, правління, ревізійна 

комісія об'єднання. 

Вищим органом управління ОСББ є 

загальні збори. 

Загальні збори скликаються і проводяться в 

порядку, передбаченому Законом 

України «Про об'єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку» для установчих 

зборів, правлінням 

об’єднання або 

ініціативною групою з не 

менш як трьох 

співвласників. 

Загальні збори 

скликаються не рідше 

одного разу на рік. 

Рішення загальних зборів, прийняте 

відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх 

співвласників. 

Рішення загальних зборів оприлюднюється. 

У передбачених статутом або рішенням 

загальних зборів випадках воно може бути 

надане співвласникам під розписку або 

направлене поштою (рекомендованим листом). 

Співвласники мають право знайомитися з 

рішеннями (протоколами) загальних зборів, 

затвердженими такими рішеннями документами 

та робити з них копії. 

 

 

 

Компетенція

загальних зборів ОСББ :

- затвердження статуту об'єднання, 

внесення змін до нього;

- обрання членів правління об'єднання;

- питання про використання спільного 

майна;

- затвердження кошторису, балансу 

об'єднання та річного звіту;

- затвердження статуту об'єднання, 

внесення змін- попереднє (до їх 

укладення) погодження умов договорів, 

укладених на суму, що перевищує 

зазначену в статуті об’єднання, 

договорів, предметом яких є цінні 

папери, майнові права або спільне майно 

співвласників чи їх частина; до нього;

Компетенція

загальних зборів ОСББ :

- визначення порядку сплати, переліку та 

розмірів внесків і платежів співвласників;

- прийняття рішення про реконструкцію та 

ремонт багатоквартирного будинку або 

про зведення господарських споруд;

- визначення розміру матеріального та 

іншого заохочення голови та членів 

правління;

- визначення обмежень на користування 

спільним майном;

- обрання та відкликання управителя, 

затвердження та зміна умов договору з 

управителем, прийняття рішення про 

передачу функцій з управління спільним 

майном багатоквартирного будинку 

повністю або частково асоціації;

- прийняття рішень про заснування інших 

юридичних осіб або участь у товариствах.


