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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом загальних зборів  

ОСББ «ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»   

№ 2/17 від «13 » листопада 2017 року 

ПОРЯДОК ЗМІН ФАСАДУ 

Цей Порядок змін фасаду (надалі – Порядок) регулює правові, 

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

виконанням обов’язків Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», співвласників 

багатоквартирного будинку ОСББ «Голосіївська Фортеця» та інших 

категорій осіб щодо змін фасаду багатоквартирного будинку ОСББ 

«Голосіївська фортеця», що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, вул. 

Голосіївська, 13. 

ЗМІСТ 

Розділ Назва розділу Сторінка 

І ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 1 

ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВОВІ ЗАСАДИ) 3 

ІІІ 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПІВВЛАСТИКІВ ТА 

КОРИСТУВАЧІВ 4 

ІV ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ  ПОГОДЖЕННЯ, ДОЗВОЛУ 5 

V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ 6 

VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 6 

   

   

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 В даному Порядку 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); 
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Обладнання 

фасаду: 

ремонтні роботи та раніше не передбачені при 

будівництві будинку архітектурні елементи, 

технологічні елементи (трубопроводи, кабельні мережі, 

елементи кріплення різного призначення, тощо); 

Користувач: особа, яка за законній підставі здійснює користування 

житловим чи нежитловим приміщенням, що 

розташоване в будинку Об’єднання; 

Правління ОСББ: постійно діючий виконавчий орган Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 

36791839); 

Ремонт фасаду: комплекс організаційно-технічних заходів та ремонтно-

будівельних робіт щодо усунення незначних руйнувань 

елементів фасаду будинку, які погіршують його 

естетику, загрожують безпеці власників (користувачів) 

будинків, споруд, приміщень та пересуванню пішоходів 

Реконструкція 

фасаду: 

комплекс заходів, спрямованих на трансформацію 

структурної побудови фасаду з улаштуванням нових 

елементів і деталей (входів, прорізів, балконів 

рекламних та інформаційних конструкцій тощо); 

Співвласник: власник житлового (квартири або частини квартири) 

або нежитлового приміщення у багатоквартирному 

будинку Об’єднання; 

Спільне майно: приміщення загального користування, будівлі і споруди, 

які призначені для задоволення потреб співвласників 

багатоквартирного будинку та розташовані на 

прибудинковій території; 

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. 

Фасад будинку, 

споруди: 

зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами 

від покрівлі до вимощення. 
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1.2 Інші терміни, що використовуються в даному Порядку, вживаються у 

значенні, наведеному у відповідності до Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», 

Державних будівельних норм України та інших нормативно-правових актів. 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВОВІ ЗАСАДИ) 

2.1 Цей Порядок змін фасаду визначає та регламентує порядок змін 

фасаду багатоквартирного будинку Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

2.2 Метою встановлення даного Порядку є: 

⎯ визначення чіткого порядку ремонту, обладнання та реконструкції 

фасаду багатоквартирного будинку Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця»; 

⎯ визначення повноважень Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», прав та обов’язків 

співвласників та користувачів житлових та нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку; 

⎯ визначення порядку притягнення до відповідальності за порушення 

вимог даного Порядку. 

 

2.3     Задля досягнення мети встановлення даного Порядку загальні збори 

ОСББ уповноважують виконавчий орган управління Об’єднання (далі – 

Правління ОСББ): 

1) погоджувати ремонт фасаду; 

2) надавати дозвіл на обладнання фасаду; 

3) ініціювати реконструкцію фасаду з подальшим винесенням проекту на 

Загальні збори; 

4) надавати дозвіл на реконструкцію фасаду в тих об’ємах, які не 

вимагають системної реконструкції, розробки проекту і погодження 

його в органах архітектурно-будівельного контролю; 

5) у разі порушення цього Порядку зобов'язувати власника або 

користувача за  свій   рахунок   привести зовнішній вигляд фасаду  до 

попереднього стану; 

6) до осіб, які порушують даний Порядок, притягувати до 

відповідальності, у порядку та розмірах визначених даним Порядком; 

7) здійснювати контроль за дотриманням і виконанням цього Порядку; 

8) здійснювати теплоаудит багатоквартирного будинку; 

9) брати участь у державних програмах щодо енергозбереження; 
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10) здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення виконання 

цього Порядку. 

2.4     Цей Порядок є обов’язковим для виконання наступними категоріями 

осіб: 

1) особами - Співвласниками Об’єднання (далі – співвласники); 

2) особами, які на законних підставах користуються житловими та 

нежитловими приміщеннями, розташованими в будинку Об’єднання 

(далі – користувачі); 

3) особами, які обрані Співвласниками Об’єднання до виконавчого органу 

управління Об’єднання – Правління Об’єднання. 

ІІІ.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПІВВЛАСТИКІВ ТА 

КОРИСТУВАЧІВ 

3.1 Співвласники та користувачі зобов'язані: 

3.1.1 утримувати частини фасаду, що примикають до приміщень, що 

перебувають у їх власності чи користуванні в належному стані, 

своєчасно провадити ремонт фасаду, захищати його від пошкодження, 

руйнування або знищення; 

3.1.2 повідомляти та отримувати погодження від Правління ОСББ про 

необхідність здійснення ремонту фасаду що примикає до приміщень, 

що належать співвласникам  чи перебувають у користуванні; 

3.1.3 здійснювати ремонт фасаду лише за умови дотримання  цілісності   і   

зовнішнього   вигляду  фасаду, вимог теплової і гідроізоляції, вимог 

протипожежної  безпеки  та  засобів  протипожежного  захисту. Ремонт 

фасаду, який може призвести до порушення цих вимог та  тривкості 

або руйнації  несучих  конструкцій  будинку,  не допускається; 

3.1.4 отримувати дозвіл Правління ОСББ на обладнання фасаду за умови 

обгрунтування необхідності його здійснення та відповідності проекту 

вимогам цього Порядку; 

3.1.5 отримувати дозвіл Правління ОСББ на реконструкцію фасаду за умов 

визначених у цьому Порядку, при цьому така реконструкція повинна 

носити системний характер, єдиний для всього будинку; 

3.1.6 у разі порушення вимог передбачених цим порядком та 

несанкціонованого/самовільного здійснення ремонту, обладнання чи 

реконструкції фасаду будинку власник та/або користувач зобов'язаний  

за  свій   рахунок   привести   фасад   до попереднього стану. 

3.1.7 при здійсненні ремонту, обладнання чи реконструкції фасаду будинку 

заборонено: 
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3.1.8 утеплення і скління існуючих балконів і лоджій; 

3.1.9 улаштування нових і розширення існуючих балконів і лоджій, їх 

скління; 

3.1.10 улаштування нових віконних прорізів і розширення існуючих віконних 

і балконних прорізів; 

3.1.11 зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей; 

3.1.12 та інші дії, що суперечать Державним будівельним нормам України. 

3.2    Співвласники та користувачі мають право: 

3.2.1 отримувати інформацію про умови і документи, які є необхідними для 

погодження чи отримання дозволу на здійснення ремонту, обладнання 

чи реконструкції фасаду будинку; 

3.2.2 подавати документи визначені цим Порядком до Правління ОСББ з 

метою погодження чи отримання дозволу на здійснення ремонту, 

обладнання чи реконструкції фасаду будинку; 

3.2.3 у разі отримання відмови у погодженні чи наданні дозволу 

обґрунтування такої відповіді. 

ІV. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ  ПОГОДЖЕННЯ, ДОЗВОЛУ 

4.1 Для отримання погодження чи дозволу на здійснення ремонту, 

обладнання чи реконструкції фасаду будинку необхідно особисто або 

рекомендованим листом надати Правлінню ОСББ такі документи: 

4.1.1 копія свідоцтва на право власності або  договору  найму (оренди) 

приміщення; 

4.1.2 проект ремонту, обладнання чи реконструкції фасаду, який має містити 

в собі інформацію про кінцевий результат вигляду фасаду та бути 

складеним з дотриманням усіх вимог визначених цим порядком; 

4.2 Розгляд таких документів відбувається на засіданні Правління ОСББ.  

Погодження для здійснення ремонту фасаду або дозвіл на обладнання чи 

реконструкції фасаду багатоквартирного будинку або відмова у наданні 

такого погодження чи дозволу, здійснюється протокольним рішенням 

Правління ОСББ; 

4.3 Правління може відмовити в наданні погодження чи дозволу, 

визначених в п. 4.2 даного розділу, якщо проект ремонту (обладнання, 

реконструкції) фасаду не відповідає вимогам, які визначені цим 

Порядком, зокрема ремонт, обладнання та реконструкція фасаду будинку: 
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4.3.1 повинні носити системний характер, єдиний для всього будинку; 

4.3.2 повинне бути дотримання  цілісності   і   зовнішнього   вигляду  фасаду,    

вимог теплової та гідроізоляції, вимог протипожежної  безпеки  та  

засобів  протипожежного  захисту, та інших вимог чинного 

законодавства України. 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ 

5.1    До осіб визначених в п. 2.4 даного Порядку, які порушили вимоги 

даного Порядоку, шляхом самовільного здійснення ремонту, обладнання 

або реконструкції фасаду багатоквартирного будинку, зобов’язані 

відновити фасад багатоквартирного будинку до первинного 

(попереднього) вигляду. 

5.2   До осіб визначених в п. 2.4 даного Порядку, які порушили вимоги даного 

Порядку, а також норми чинного законодавства України, протокольним 

рішенням Правління ОСББ, застосовується штраф у розмірі – від десяти 

до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

5.3    До осіб визначених в п. 2.4 даного Порядку, які порушили вимоги 

даного Порядку, можуть застосовуватися інші види відповідальності, 

визначені нормами чинного законодавства України. 

 

VІ.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1 Даний Порядок змін фасаду складені на 6 сторінках. 

6.2 Порядок змін фасаду починає діяти з моменту затвердження їх рішенням 

загальних зборів. 

6.3 Даний Порядок змін фасаду може бути змінений, доповнений та відмінені 

рішенням загальних зборів. 

 

«13» листопада 20177 р.                   ____________________ ____________ 
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