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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом загальних зборів  

ОСББ «ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»   

№ 2/17  від «13 » листопада 2017 року 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ БУДИНКУ 

Ці Правила благоустрою будинку (надалі – Правила) регулюють 

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

та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку ОСББ 

«Голосіївська Фортеця» та інших категорій осіб щодо благоустрою будинку 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 

фортеця», що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13. 
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І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 В цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 

Багатоквартирний 

будинок: 

житловий будинок, в якому розташовано три чи більше 

квартири; 

Благоустрій: комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 

осушення та озеленення території, а також соціально-

економічних, організаційно-правових та екологічних 

заходів з покращання мікроклімату, санітарного 

очищення, зниження рівня шуму та інше, що 

здійснюється на території міста з метою її раціонального 

використання, належного утримання та охорони, 
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створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини довкілля; 

Заходи з 

благоустрою 

міста: 

роботи щодо відновлення, належного утримання та 

раціонального використання територій, охорони та 

організації впорядкування об'єктів благоустрою з 

урахуванням особливостей їх використання; 

Об’єднання 

(ОСББ): 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 36791839); 

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); 

Прибудинкова 

територія: 

територія навколо багатоквартирного будинку, визначена 

на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної 

документації, у межах земельної ділянки, на якій 

розташовані багатоквартирний будинок і належні до 

нього будівлі та споруди, що необхідна для 

обслуговування багатоквартирного будинку та 

задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, 

а також нежитлових приміщень, розташованих у 

багатоквартирному будинку; 

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. 
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Утримання в 

належному стані 

території: 

використання її за призначенням відповідно до 

Генерального плану міста, іншої містобудівної 

документації, місцевих правил забудови, правил 

благоустрою території міста, а також санітарне очищення 

території, її озеленення, збереження та відновлення 

об'єктів благоустрою. 

1.2 Інші терміни, що використовуються в цих правилах, 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», 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської 

ради № 1051/1051 від 25 грудня 2008 року, Правил утримання жилих 

будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державним 

комітетом України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 

17.05.2005 року та інших нормативно-правових актів. 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВОВІ ЗАСАДИ) 

2.1 Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у 

сфері благоустрою багатоквартирного будинку  та прибудинкової 

території за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13, визначають 

комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території та іншому 

спільному майні співвласників ОСББ. 

2.2 Метою встановлення цих Правил є: 

⎯ визначення чіткого порядку здійснення заходів благоустрою 

співвласниками щодо багатоквартирного будинку (включаючи всі його 

частини), прибудинкової території та іншого спільного майна 

співвласників ОСББ; 

⎯ визначення чіткого комплексу заходів благоустрою багатоквартирного 

будинку, прибудинкової території та іншого спільного майна 

співвласників ОСББ; 

⎯ визначення характеру та видів відповідальності за порушення порядку 

благоустрою багатоквартирного будинку, прибудинковій території та 

іншому спільному майні співвласників ОСББ. 

 

2.3       Задля досягнення мети встановлення цих Правил загальні збори ОСББ 

уповноважують виконавчий орган управління Об’єднання: 
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1) визначати та затверджувати в протокольній формі Загальний порядок 
здійснення благоустрою багатоквартирного будинку, прибудинковій 

території та іншому спільному майні співвласників ОСББ; 

2) зобов’язувати співвласників та користувачів нежитлових приміщень 

виконувати заходи благоустрою, визначені Правлінням ОСББ; 

3) перевіряти своєчасність та якість виконання, співвласниками або 
користувачами нежитлових приміщень, заходів благоустрою, 

визначені Правлінням ОСББ; 

4) звертатися до державних органів контролю в сфері здійснення 

благоустрою, в інтересах співвласників, у разі не виконання 

співвласниками або користувачами нежитлових приміщень, заходів 
благоустрою, визначені Правлінням ОСББ; 

5) застосування штрафних санкцій до співвласників або користувачів 
нежитлових приміщень, які ухиляються від виконання положень, 
визначених даними Правилами; 

6) здійснювати заходи щодо забезпечення відшкодування, 
співвласниками та користувачами нежитлових приміщень, шкоди, 
завданої іншим співвласникам та користувачам житлових приміщень 

багатоквартирного будинку ОСББ (в тому числі, звертатися до суду); 

7) здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення виконання цих 

Правил. 

2.4   Суб’єкти здійснення благоустрою: 

• Правління ОСББ; 

• власники (співвласник) та користувачі нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку ОСББ; 

• власники (співвласник) та користувачі житлових приміщень 

багатоквартирного будинку ОСББ 

• інші категорії осіб. 

2.5    Дані Правила є загальнообов’язковими для всіх суб’єктів, визначених     

п. 1.4 даних Правил на території багатоквартирного будинку та 

прибудинковій території за адресою: 03039, м. Київ, вул.       Голосіївська, 

13. 

2.6      Дані правила складені у відповідності до Закону України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України 

«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради № 1051/1051 від 25 грудня 2008 року, Правил 

утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених 

наказом Державним комітетом України з питань житлово-комунального 

господарства № 76 від 17.05.2005 року, Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів. 
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ІІІ.  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ТА УТРИМАННЯ 

ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЙ  

 

Порядок здійснення заходів комплексного благоустрою 

3.1  До об’єктів комплексного благоустрою належать: 

• об’єкти загального користування багатоквартирного будинку; 

• прибудинкова територія багатоквартирного будинку (крім її частин, 

якими здійснюють користування власники (співвласники) та 

користувачі нежитлових приміщень багатоквартирного будинку); 

• інші об’єкти спільного майна, які є спільною сумісною власністю 

співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. 

3.2 Заходи комплексного благоустрою щодо об’єктів визначених п. 1.1 

даного розділу цих Правил здійснює Правління ОСББ на основі визначеного 

загального порядку благоустрою, у відповідності до кошторису 

затвердженого загальними зборами Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця». 

3.3  До заходів комплексного благоустрою належать: 

• утримання будинку в належному технічному стані, у відповідності до 

будівельних норм та стандартів, визначених чинним законодавством 

України; 

• здійснення поточного та капітального ремонту багатоквартирного 

будинку та інших об’єктів спільного, у відповідності до норм чинного 

законодавства України та внутрішніх правил Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, за рахунок коштів, передбачених 

кошторисом, затвердженим загальними зборами Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця»; 

• утримання прибудинкової території багатоквартирного будинку; 

• підтримання належного санітарно-гігієнічного стану, у відповідності 

до стандартів, визначених чинним законодавством України; 

• забезпечення належного освітлення будинку та прибудинкової 

території, у відповідності до стандартів, визначених чинним 

законодавством України 

• інші заходи, визначені Загальним порядком здійснення благоустрою 

багатоквартирного будинку, прибудинкової території та іншого 

спільного майна співвласників ОСББ. 

 

Порядок здійснення заходів індивідуального благоустрою 

 

3.4    Заходи індивідуального благоустрою здійснюються власниками 

(співвласниками) та користувачами нежитлових приміщень за власні 

кошти, у межах приміщень, які знаходяться у їх власності або 

користування (в тому числі, зовнішній фасад багатоквартирного будинку), 
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у відповідності до Загального порядку здійснення благоустрою 

багатоквартирного будинку, прибудинкової території та іншого спільного 

майна співвласників ОСББ, визначеного Правлінням ОСББ. 

3.5    До заходів індивідуального благоустрою належать: 

• утримання нежитлових приміщень в належному стані, у відповідності 

до норм та стандартів, визначених чинним законодавством України; 

• здійснювати поточний та капітальний ремонт нежитлових приміщень 

(у тому числі, зовнішній фасад будинку), у відповідності до норм та 

стандартів, визначених чинним законодавством України, та внутрішніх 

правил Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 

• підтримання чистоти прибудинкової території, що знаходиться в 

користуванні власника (співвласника) та користувача нежитлових 

приміщень; 

• забезпечувати належний рівень освітлення в вечірньо-нічний період, у 

відповідності до санітарних норм, визначених чинним законодавством 

України; 

• здійснення чистки снігового покриву з пішохідних доріжок в зимовий 

період, в межах прибудинкової території, що знаходиться в 

користуванні власника (співвласника) та користувача нежитлових 

приміщень; 

• утримувати в належному стані зелені насадження, у межах 

прибудинкової території, що знаходиться в користуванні власника 

(співвласника) та користувача нежитлових приміщень; 

• інші заходи, визначені Загальним порядком здійснення благоустрою 

багатоквартирного будинку, прибудинкової території та іншого 

спільного майна співвласників ОСББ. 

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

4.1 До власників (співвласників) та користувачів нежитлових приміщень, які 

порушують Правила благоустрою будинку застосовуються наступні штрафні 

санкції: 

• грошове стягнення на громадян від двадцяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, 

громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

V.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1  Дані Правила благоустрою будинку складені на 6 сторінках. 

5.2 Правила благоустрою будинку починають діяти з моменту затвердження 

їх рішенням загальних зборів. 

5.3 Дані Правила благоустрою будинку можуть бути змінені, доповнені та 

відмінені рішенням загальних зборів. 
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«14» листопада 2017 р.                   ____________________ Поліщук Ю.Л. 


