
Форми управління багатоквартирним будинком 

 1.Здійснення управління багатоквартирним будинком 

співвласниками.  Усі рішення щодо управління багатоквартирним будинком 

приймаються на зборах співвласників. Рішення вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосували власники квартир та нежилих приміщень, площа 

яких разом перевищує 75% загальної площі всіх квартир та нежитлових 

приміщень багатоквартирного будинку. Рішення є обов’язковим для всіх 

співвласників, включаючи тих, які набули права власності на квартиру чи 

нежитлове приміщення після прийняття рішення. 

        2.Управління багатоквартирним будинком управителем. За 

рішенням співвласників усі або частина функцій з управління 

багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю. Управителем 

багатоквартирного будинку може бути фізична особа-підприємець або 

юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із 

співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна 

багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови 

проживання і задоволення господарсько-побутових потреб. Управління 

багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору 

про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Вартість 

послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою 

сторін та зазначається у договорі з управителем, який укладається строком на 
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3. Створення співвласниками багатоквартирних будинків об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань 

співвласників багатоквартирного будинку) 
Змінами до Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» передбачено, що в одному багатоквартирному 

будинку може бути створено лише власниками квартир та нежитлових 

приміщень тільки одне об’єднання. 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.  Майно, 

придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є 

спільною власністю співвласників. Установчі збори об’єднання у 

новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після 

державної реєстрації права власності на більше половини квартир та 

нежитлових приміщень у такому будинку 

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів 

співвласників, порядок управління та користування спільним майном, 

передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а 

також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку 

або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, 

а в разі, якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень – більшістю 



голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини загальної кількості співвласників. 

Також змінами передбачено, що 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. Для фінансування 

самозабезпечення об’єднання співвласники сплачують відповідні внески і 

платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою 

правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків і 

платежів виконувати окремі роботи.        Об’єднання оплачує холодну та 

гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні 

послуги за цінами (тарифами), встановленими для населення, крім частини 

таких послуг, що оплачуються власниками нежитлових приміщень. 

З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних будинках, в 

яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування витрат на 

управління багатоквартирним будинком, внески і платежі визначаються у 

розмірах, затверджених загальними зборами об’єднання, але не більше 

встановленого згідно із законодавством граничного розміру відповідних 

витрат. З метою надання населенню, що проживає в багатоквартирних 

будинках, у яких створено об’єднання, пільг та субсидій для відшкодування 

витрат на оплату комунальних послуг, визначається розмір внесків 

(платежів) на відповідні потреби, затверджений загальними зборами 

об’єднання, але не більше найвищого у відповідному населеному пункті 

тарифу на відповідні комунальні послуги, встановленого відповідним 

державним органом або органом місцевого самоврядування для суб’єктів 

господарювання. 

У разі, якщо протягом одного року співвласники багатоквартирного будинку, 

в якому не створено об’єднання співвласників та не прийняли рішення про 

форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком 

здійснюється управителем, який призначається на конкурсних 

засадах виконавчим органом місцевої  ради на території, на якій 

розташований багатоквартирний будинок. 
 


