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Законодавчі передумови 

• Закон України "Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку" 

• Типовий статут ОСББ (у редакції наказу 

Мінрегіону № 238 від 23.09.2015) 

 

• Податковий кодекс України 

• Цивільний кодекс України 

• Закон України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань"  
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Відступ від змісту Типового статуту: чи можна? 

• ч.1 ст.7 ЗУ про ОСББ: статут складається "відповідно до" 

типового... 

• … але статус "типових статутів" законодавчо не визначений 

• ч.2 ст.7 ЗУ про ОСББ: можна включити "інші" положення 

• ЗУ про ОСББ і Типовий статут містять 

диспозитивні норми 

Висновки: 

• Можна доповнювати, уточнювати, 

скорочувати 

• У кожному разі повинні бути розкриті всі 

позиції ч.1 ст.7 ЗУ про ОСББ 
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Відступ від змісту Типового статуту: чи варто? 

• Дослівне дотримання Типового 

статуту = презумпція утворення 

"в порядку, визначеному законом" 

= дотримано вимогу п.133.4.1 ПКУ 

• Більше деталей в статуті - важче 

їх потім змінювати (державна 

реєстрація змін) 

• Відступ від презумпцій закону та 

Типового статуту доцільно закріплювати на рівні статуту, а не 

"рядових" рішень загальних зборів 

Висновки: 

• Доцільно якнайменше відступати від положень Типового статуту 

• Доцільно дотримуватися тієї ж структури, що й Типовий статут 
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Структура Типового статуту: абзаци замість підпунктів 

• Типовий статут не містить наскрізної 

нумерації (починається заново в 

кожному розділі) 

• Типовий статут не містить позначень 

підпунктів ("а", "б" тощо) 

• Необхідно правильно рахувати абзаци☺ 

Приклад: 

(1)   3. До виключної компетенції 

    загальних зборів належать:  

(2)   затвердження Статуту Об’єднання, 

    внесення змін до нього;  

(3)   обрання членів правління Об’єднання; 

(4)   питання про використання спільного 

    майна; 
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Пропоновані зміни: загальні положення 

• НЕ-відповідальність співвласників за 

зобов’язаннями ОСББ 

• Місцезнаходження ОСББ 

• Перелік прав ОСББ 
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Пропоновані зміни: прийняття рішень 

• Право співвласників окремих під’їздів і секцій 

приймати самостійні рішення  

• Розподіл голосів: площі, власники, 

приміщення... 

• "Більшість [голосів] співвласників" 

• Порядок письмового опитування 

• Перелік питань, про які повідомляють під 

розписку / рекомендованим листом 
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Пропоновані зміни: компетенція правління 

• Призначення письмового опитування - чи 

виключна компетенція? 

• Формування штату - правління чи голова? 

• Заступник голови - чи потрібен? 

• Обрання голови правління - загальні збори 

чи правління? 
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Пропоновані зміни: обов’язки та відповідальність 

• Додаткові обов’язки співвласників? 

• Пеня? 

• Обмеження користування майном? 

• Статутна відповідальність членів органів 

управління - чи виправдане "відсторонення"? 
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Дякую за увагу! 
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