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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом загальних зборів  

ОСББ «ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»   

№ 2/17  від «13» листопада 2017 року 

Порядок використання спільного майна 

Цей Порядок використання спільного майна (далі – Порядок) регулює 

правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав 

та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку ОСББ 

«Голосіївська Фортеця» щодо спільного майна багатоквартирного будинку. 
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І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 В цьому Порядоку наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 

Багатоквартирний 

будинок: 

житловий будинок, в якому розташовано три чи більше 

квартири; 

Об’єднання 

(ОСББ): 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 

36791839); 

Співвласник: власник житлового (квартири або частини квартири) 

або нежитлового приміщення у багатоквартирному 

будинку Об’єднання; 
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Користувач: особа, яка за законній підставі здійснює користування 

житловим чи нежитловим приміщенням, що 

розташоване в будинку Об’єднання; 

Послуги на 

утримання та 

обслуговування 

будинку та 

прибудинкової 

території: 

результат господарської діяльності, спрямованої на 

забезпечення умов проживання та перебування осіб у 

жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, 

комплексах будинків і споруд відповідно до 

нормативів, норм, стандартів, порядків і правил; 

Правління ОСББ: постійно діючий виконавчий орган Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 

36791839); 

Управління 

багатоквартирним 

будинком: 

вчинення співвласниками багатоквартирного будинку 

(в тому числі, через орган, який здійснює поточне 

управління – Правління ОСББ)  дій щодо реалізації 

прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних 

з володінням, користуванням і розпорядженням 

спільним майном багатоквартирного будинку. 

Внески: кошти, за надані співвласникам та користувачам 

житлових та нежитлових приміщень, послуги по 

утриманню багатоквартирного будинку. 

Спільне майно 

багатоквартирного 

будинку 

приміщення загального користування (у тому числі 

допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-

огороджувальні конструкції будинку, механічне, 

електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині 

або за межами будинку, яке обслуговує більше одного 

житлового або нежитлового приміщення, а також 

будівлі і споруди, які призначені для задоволення 

потреб співвласників багатоквартирного будинку та 

розташовані на прибудинковій території, а також права 

на земельну ділянку, на якій розташовані 

багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі 

та споруди і його прибудинкова територія; 

Частка 

співвласника 

частка, яку становить площа квартири та/або 

нежитлового приміщення співвласника у загальній 

площі всіх квартир та нежитлових приміщень, 

розташованих у багатоквартирному будинку. 

1.2 Інші терміни, що використовуються в цоьму Порядку, вживаються у 

значенні, наведеному у відповідності до Цивільного кодексу України, 
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Житлового кодексу України, Господарського кодексу України, Закону 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону 

України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному 

будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та інших 

нормативно-правових актів. 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВОВІ ЗАСАДИ) 

2.1 Цей Порядок визначає та регламентує доступ та користування 

співвласників спільним майном багатоквартирного будинку м. Київ, вул. 

Голосіївська, 13.  

2.2 Задля досягнення мети встановлення цього Порядку Загальні збори 

ОСББ уповноважують виконавчий орган управління Об’єднання (Правління 

ОСББ): 

a) контролювати виконання цього Порядку; 

b) приймати рішення, що стосуються користування спільним майном, 

згідно цього Порядку; 

c) нараховувати розміри внесків за користування спільним майном 

згідно цього Порядку; 

d) здійснювати контроль за дотриманням і виконанням цього Порядку; 

e) здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення виконання цього 

Порядку. 

2.3 Цей Порядок обов’язковий для виконання наступними категоріями осіб: 

⎯ особами - cпіввласниками Об’єднання; 

⎯ особами, які на законних підставах користуються житловими та 

нежитловими приміщеннями, розташованими в будинку Об’єднання; 

⎯ особами, які обрані cпіввласниками Об’єднання до виконавчого органу 

управління Об’єднання – Правління Об’єднання. 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СВІВВЛАСНИКІВ ЩОДО 

СПІЛЬНОГО МАЙНА 

3.1 Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною 

власністю співвласників. 

3.2 Всі співвласники мають рівні права і обов’язки щодо спільного майна. 

3.3 Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між 

співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в 

натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку. 

3.4 Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із 

спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення 

стягнення на неї. 
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3.5 Співвласники мають дотуп до спільного майна у порядку, що 

визначається цим Порядком. 

3.6 Співвласники мають право вільно користуватися спільним майном 

багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, 

встановлених законом або рішенням співвласників. 

3.7 Співвласники через управляючі органи зобов’язані забезпечувати 

належне утримання та належний санітарний, протипожежний і 

технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку. 

3.8 Співвласники через управляючі органи зобов’язані забезпечувати 

технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і 

капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку. 

3.9 Співвласники зобов’язані використовувати спільне майно 

багатоквартирного будинку за призначенням. 

3.10 Співвласники зобов’язані відшкодовувати збитки, завдані спільному 

майну багатоквартирного будинку. 

3.11 Співвласники, які використовують свої житлові/нежитлові приміщення з 

комерційною метою (отримання прибутку) не мають права 

використовувати спільне майно (зелені зони, дитячі ігрові майданчики, 

тощо) в якості послуги (окремо взятої або в числі інших), за яку вони 

отримують грошову винагороду (прибуток). За наявності скарг від 

співвласників щодо неможливості використання спільного майна 

комплексу для особистих потреб в наслідок його використання з 

комерційною метою, Правління ОСББ уповноважене вживати 

передбачених законом заходів по припиненню непогодженого 

використання спільного майна окремими співвласниками для отримання 

прибутку, в точу числі накладання штрафу. 

ІV. ПРИМІЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

4.1 Примішення загального користування: прибудинкова територія, 

коридори, сходові клітини, ліфтові холи, кімнати сміттєпроводів, 

допоміжні приміщення (комори). 

4.2 Доступ до приміщень загального користування є відкритий для всіх 

співвласників та осіб, що постійно проживають у будинку. 

4.3 Доступ до приміщень загального користування третіх осіб можливий 

тільки на запрошення співвласників та з їх відома. 

4.4 Приміщення загального користування мають бути вільні для проходу, не 

захаращуватись сторонніми предметами. 

4.5 Закриття, обмеження доступу представникам ОСББ, захаращення і 

ускладнення проходів у коридори, сходові клітини, ліфтові холи не 

допускається. 

Створення кладових: 
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4.6 Створення кладових співвласниками в принципі можливе в таких 

приміщеннях: 

• кімнати сміттєпроводів; 

• глухі частини коридорів. 

4.7 По під’їздах принципова можливість для створення кладових є: 

− 1-ий під’їзд: сміттєві кімнати; 

− 2-ий під’їзд: сміттєві кімнати; закуток із вікном у ліфтовому холі. 

− 3-ий під’їзд: сміттєві кімнати; закуток із вікном у ліфтовому холі. 

− 4-ий під’їзд: сміттєві кімнати; закуток із вікном у ліфтовому холі. 

4.8 Улаштування кладової робиться за погодженням ОСББ і сусідів по 

поверху. 

4.9 Улаштування кладової можливе виключно по типовому проекту, який 

буде надано ОСББ. Проект відповідатиме загальним протипожежним 

вимогам та матиме естетичне типове рішення. 

4.10 Співвласник-користувач частиною місць загального користування у виді 

кладових щомісяця має сплачувати додатковий внесок, який 

використовуватися для обслуовування багатоквартирного будинку. 

Розмір додаткового внеску на обслуговвування для співвасників-

користувачів встановлюється Правлінням. 

4.11 Співвласники на кожному поверсі мають право на пропорційну частину 

кладової площі.  

4.12 Вартість користування кладовою розподіляється пропорційно кількості 

співвласників на поверсі, що користуються кладовою. 

4.13 Порядок погодження і улаштування кладової: 

− Заява в ОСББ; 

− Збір підписів співвласником-ініціатором в сусідів про їх участь у 

влаштуванні і використанні кладової, або відмову від участі; 

− Отримання і обговорення типового проекту в ОСББ; 

− Виконання робіт із влаштування кладової згідно проекту за кошти 

співвласників, сдача робіт представнику ОСББ; 

− Підпис у відповідній формі про те, що співвласники ознайомлені із 

правилами пожежної безпеки в частині користування кладовими і 

зберігання пожежо- і вибухонебезпечних речовин. 

4.14 Співвласники мають надавати доступ представникам ОСББ до кладових 

для проведення обслуговуючих робіт (освітлення, датчики диму, батареї, 

вікна і т.п.). 

4.15 Співвласники мають надавати доступ представникам ОСББ до кладових 

для інспекції відсутності небезпеки протипожежному стану. 
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V. НЕСУЧІ, ОГОРОДЖУВАЛЬНІ ТА НЕСУЧЕ-ОГОРОДЖУВАЛЬНІ 

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКУ 

5.1 Несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку є 

спільним майном багатоквартирного будинку. Співвласники не мають 

права змінювати конструкцію та зовнішній вигляд даних конструкцій, 

оскількі ці констукції визначають несучі, теплоізоляційні на 

архутектурні характеристики будинку. 

5.2 Будь-яка дія із цими конструкціями потребує щонайменше:  

− Погодження ОСББ; 

− Розробки відповідного проекту; 

− Погодження проекту з відповідними органами контролю 

(держархбудінспекцією, пожежною інспекцією, рхітектуною 

інспекцією). 

5.3 До власників та користувачів житлових та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку можуть бути застосовані штрафні санкції за 

зміну згаданих конструкцій.  

5.4 Нарахування штрафу не звільняє власників та користувачів житлових та 

нежитлових приміщень багатоквартирного будинку від обов’язку за свій 

рахунок приводити змінені конструкції і відповідність до проектної 

документації. 

5.5 Під шкодою в даному випадку розуміється наступне: необхідність у 

додаткових ремонтних роботах конструкцій, крім власне відновлення 

проектного стану конструкцій; пошкодження інженерного обладнання, 

що використовується для обслуговування будинку; додаткові втрати 

тепла, спричинені зміною теплоізоляційних характеристик будинку. 

5.6 Співвласники зобов’язані надавати безперешкодний доступ до несучих, 

огороджувальних та несуче-огороджувальних конструкцій будинку 

через приміщення, власниками яких вони є. При виконанні робіт з 

обслуговування час доступу може бути погоджений. При аварійних 

ситуаціях, доступ має надаватися негайно на вимогу ремонтних бригад. 

 

VI. МЕХАНІЧНЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ, САНТЕХНІЧНЕ ТА ІНЩЕ 

ОБЛАДНАННЯ 

6.1 Механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання до точок входу 

в квартири є спільним майном багатоквартирного будинку. 

Обслуговування обладнання і поточний ремонт проводить ОСББ за 

рахунок внесків на обслуговування і ремонтного фонду відповідно. 

Рішення про реконструкцію та зміну технічних характеристик 

обладнання приймаються на загальних зборах.  
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6.2 Співвласники не мають права змінювати характристики обладнання на 

свій розсуд, не мають права проводити зміни технологічних схем 

опалення та водопостачання. Самовільні зміни характеристик 

обладнання можуть призводити до додаткових витрат на обслуговуання 

будинку, збільшеного споживання теплоносіїв, погіршення якісних 

характаристик експлуатації будинку. 

6.3 Будь-яка дія із зміни технічних характеристик обладнання має:  

− Пройти погодження ОСББ; 

− Бути виконаною персоналом ОСББ або під його наглядом. 

6.4 До власників та користувачів житлових та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку можуть бути застосовані штрафні санкції за 

самовільну зміну характеристик згаданого обладнання, у вигляді 

накладення штрафу.  

6.5 Нарахування штрафу не звільняє власників та користувачів житлових та 

нежитлових приміщень багатоквартирного будинку від обов’язку за свій 

рахунок приводити схеми обладнання і відповідність до проектної 

документації.  

6.6 Розмір штрафу визначається у 200% співвідношенні від розміру шкоди, 

що була заподіяна, з урахуванням терміну дії такої шкоди. 

6.7 Під шкодою в даному випадку розуміється наступне: втрати тепла при 

подовженні трас теплопостачання і гарячого водопостачання; втрати 

електроенергії при зміні систем електропостачання і обліку електричної 

енергії; втрати майна та пошкодження від неспрацювання систем 

протипожежної сигналізації та оповіщення. 

6.8 Співвласники зобов’язані надавати безперешкодний доступ для 

облуговування і ремонту обладнання у разі, якщо доступ до нього є 

через приміщення власниками яких вони є. При виконання робіт з 

обслуговування час доступу може бути погодджений. При аварійних 

ситуаціях, доступ має надаватися негайно на вимогу ремонтних бригад. 

6.9 Доступ до технічних приміщень, у яких встановлено механічне, 

електричне, сантехнічне обладнання на горищі, у підвалі та інших 

місцях, є зазвичай обмежений. Будь-який співвласник має право доступу 

у ці приміщення із візуальною інспекцією, у супроводі відповідного 

технічного спеціаліста, у попередньо погоджений час та за умови 

дотримання техніки безпеки. 

 

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

7.1  До власників (співвласників) та користувачів житлових та нежитлових 

приміщень, які порушують Правила використання спільного майна 

будинку застосовуються наступні штрафні санкції у розмірі – від десяти 

до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
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7.2  Розмір штрафу за зміну несучих, огороджувальних та несуче-

огороджувальних конструкцій визначається у 200% співвідношенні від 

розміру шкоди, що була заподіяна, з урахуванням терміну дії такої шкоди. 

7.3  До осіб, які порушили вимоги даного Порядку, можуть застосовуватися 

інші види відповідальності, визначені нормами чинного законодавства 

України. 

VІIІ.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1  Даний Порядок складений на 8 сторінках. 

8.2  Порядок використання спільного майна починаює діяти з моменту 

затвердження його рішенням загальних зборів. 

8.3  Даний Порядок може бути змінений, доповнений та відмінений рішенням 

загальних зборів. 

 

«14» листопада 2017 р.                   ____________________ Поліщук Ю.Л. 

 

 
 


