
 Стаття 47 Конституції України говорить:

«Кожен має право на житло. 

Держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту,

житло надається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для 

них плату відповідно до закону.»

 Стаття 41 Конституції України говорить:

«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності.

 Статтею 382 Цивільного кодексу України встановлено:

«Усі власники квартир та нежитлових приміщень у 

багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної 

сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

 Закон України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку» визначає 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку, регулює правові, організаційні та економічні 

відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням 

обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо 

його утримання та управління.
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 ВКЛЮЧАЄ такі закони України:

1. Про особливості здійснення права

власності у багатоквартирному будинку

2. Про об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку

3. Про кооперацію (відсилає)

4. Про житловий фонд соціального

призначення

5. Про забезпечення реалізації житлових

прав мешканців гуртожитків

6. Проєкт закону «Про орендні будинки»

7. Проєкт Закону «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України

щодо здійснення державного контролю

(нагляду) у сфері житлово-комунального

господарства»

 урегульовує правовідносини, що виникають під час 

реалізації громадянами України своїх конституційних прав 

на житло;

удосконалює здійснення права власності співвласниками у

багатоквартирному будинку;

систематизує законодавство щодо об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку;

приводить у відповідність сучасним європейським нормам

та стандартам проживання у гуртожитках та

функціонування житлово-будівельних кооперативів;

вводить державний реєстр багатоквартирних житлових

будинків;

запроваджує оцінку відповідності (сертифікація діяльності)

управління багатократними житловими будинками;

формує правові засади створення фонду орендного житла в

Україні;

закріплює державний контроль і нагляд у житловій сфері

та відповідальність за порушення житлового законодавства.

Проєкт Житлового кодексу: 
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Система житлового фонду

залежно від суб’єктів права 

власності житловий фонд:
державний, комунальний, приватний

залежно від цільового 

використання житловий фонд: 

спеціального призначення - належить на праві 

власності державі або територіальній громаді та 

надається окремим категоріям працівників, 

військовослужбовцям, а також студентам державних та 

комунальних навчальних закладів, а також для 

тимчасового користування за особливих умов –
за жодних умов не підлягає піднайму, обміну, приватизації, 

продажу, даруванню, викупу та заставі

соціального призначення - надається 

громадянам, які відповідно до закону потребують 

соціального захисту, на умовах найму 

– за жодних умов не підлягає піднайму, обміну, 

приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі

загального призначення - житло, яке 

використовується його власниками для 

особистого проживання, а також 

юридичними та фізичними особами, 

територіальною громадою, державою для 

проживання громадян на підставі 

цивільних чи трудових договорів

тимчасового користування

(виселення з аварійного житла, 

надзвичайні ситуації, стягнення 

за іпотекою)

службового користування

ти

гуртожитки

(на період навчання)
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 Проблема: Низька доступність житла для громадян
 Понад 650 тис. сімей та одинаків перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов 

 Необхідним є облаштування внутрішньо переміщених осіб (близько 1,5 млн. осіб) 

 Для участі у державних житлових програмах (у відкритих реєстрах Держмолодьжитла) 

зареєстровано понад 42 тис. заяв громадян, які мають намір скористатися житловими програмами 

Реалізація права на житло

 Відсутність системності:

• різні законодавчіакти України, які 

спрямовані на «точкове» вирішення

«житлового» питання окремих категорій 

громадян (є чинними 22 акти законодавства, 

що регулюють надання житла окремим 

категоріям громадян)

• кошти виділяються 

за 25  окремими програми, субвенціями, 

тощо

• критично низький рівень фінансування

 Фінансування програми пільгового молодіжного кредитування 

починаючи з 2015 року видатками Державного бюджету України 

не передбачається.

 За програмою  «доступного житла» у 2019 році було 

передбачено фінансування в обсязі 400,0 млн. грн., у 2020 – 100,0 

млн. грн. скорочено, у 2021 – не передбачено.  

З 2010 року і до сьогодні за цією програмою державну підтримку     

надано лише 5 190 родин.

 У 2019 році впроваджено програму надання пільгового кредиту 

ВПО, АТО/ООС – 200 млн. грн.; у 2020 – 100,0 млн.грн.  

скорочено; у 2021 – тільки спецфонд (за рахунок повернення

раніше наданих кредитів)
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Розділ: Реалізація права на житло

Стаття 47:

Кожен має право на житло. 

Держава створює умови, за яких 

кожний громадянин матиме змогу 

побудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують 

соціального захисту, житло 

надається державою та органами 

місцевого самоврядування безоплатно 

або за доступну для них плату 

відповідно до закону.

Державна підтримка у забезпеченні житлом
набуття права власності 

Соціальне житло
на умовах найму 

для соціально незахищених верств населення, що не мають житла 

та  сукупний дохід яких менший за вартість найму

за жодних умов не підлягає піднайму, обміну, приватизації, 

продажу, даруванню, викупу та заставі

Грошова компенсація за належне для 

отримання житло
для тих, хто перебувають на квартирному обліку у 

списках поза- та першочерговиків

Житловий фонд спеціального призначення
на умовах найму 

окремим категоріям працівників, військовослужбовцям, а також 

студентам державних та комунальних навчальних закладів, а 

також для тимчасового користування за особливих умов 

за жодних умов не підлягає піднайму, обміну, приватизації, 

продажу, даруванню, викупу та заставі

Квартирний облік? 

Приватизація житла?

Орендний житловий фонд
на умовах оренди 

для різних категорій за потребами (працівники бюджетної сфери -

медики, педагоги, держслужбовці та ін., молоді сім’ї)  

можливий викуп
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Забезпечення реалізації 

житлових прав громадян 

та доступності житла

МЕТА ОБ’ЄКТ

житло, що будується або 

придбавається за підтримки 

держави

громадяни, включені 

до Єдиного реєстру 

кандидатів

КАТЕГОРІЇ

Право на участь у житлових програмах 

мають громадяни які:

•не мають у власності житла

•у власності не > санітарної норми 

житлової площі

МЕХАНІЗМИ

 надання пільгових кредитів;

 сплата за рахунок бюджетних коштів частини

вартості житла;

 компенсація відсотків за кредитами,

отриманими в банках;

 інші механізми, затверджені КМУ

фінансування

кошти 
фінансових 

установ

державний 
бюджет

місцевий 
бюджет

Планування видатків державного бюджету - можливість забезпечити

житлом у відповідному році не менш 10 відсотків сімей від загальної

кількості таких сімей у Єдиному реєстрі кандидатів!!!
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УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ

мета
збереження житлового фонду та продовження строку його експлуатації  через забезпечення 

професійного та ефективного управління будинками

Єдині вимоги, норми та правила управління

як для надання послуг, так і для здійснення 

функцій (незалежно від форми управління)

Дворівнева система сертифікації 

діяльності з управління житлом 

- окремо для фізичних та юридичних осіб

- для юридичних осіб окремо для 

керівника та фахівців

Стандарт управління житлом

вимоги до рівнів безпеки та комфортності 

житлового фонду

Державний нагляд (контроль) у 

житловій сфері

Реєстри, що містять відомості, які 

стосуються діяльності з управління 

житлом

Професійний 

управитель в 

кожному будинку

Посилення 

відповідальності

Державний реєстр житлових 

будинків

Попередження 

порушення прав та 

інтересів, виникнення 

аварійних ситуацій

Фінансові механізми 

підтримки власників у 

здійсненні заходів зі 

збереження житлового 

фонду

Накопичення та  

збереження відомостей 

про будинки
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ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Єдина державна інформаційна система, що забезпечує накопичення, обробку, збереження та надання відомостей про 

багатоквартирні житлові будинки на території України та їх основні характеристики

збір та накопичення 

достовірної інформації 

про багатоквартирні 

житлові будинки 

МЕТА

 Держатель реєстру – Мінрегіон

 Складова Єдиної державної

електронної системи у сфері

будівництва

СУБ’ЄКТИ

 виконавчі органи сільських, селищних та

міських рад, Київська, Севастопольська

міські, районні, районні у містах Києві та

Севастополі державні адміністрації

ОБ’ЄКТИ

закінчені будівництвом та введені в 

експлуатацію багатоквартирні 

житлові будинки

ПОРЯДОК

порядок доступу і отримання 

інформації з реєстру 

визначаються порядком, 

затвердженим КМУ

ДЕРЖАТЕЛЬ
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ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВНОСИТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

СУБ’ЄКТИ ОБ’ЄКТИ

ПОРЯДОКДЕРЖАТЕЛЬ

 ПОШТОВА АДРЕСА;

 РІК ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ;

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КВАРТИР;

 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СПІВВЛАСНИКІВ;

 ПЛОЩА МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ;

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІ ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, СПОРУДИ І ПРИМІЩЕННЯ ТА ЇХ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ;

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ГАЗИФІКАЦІЇ ПРИРОДНИМ ГАЗОМ;

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ, ФУНЦІОНУВАННЯ ЧИ

НЕФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ;

 ФОРМА УПРАВЛІННЯ;

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПРАВИТЕЛЯ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)
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СТАТУТ

ОСББ

Безпосереднє:
самими співвласниками

шляхом прийняття рішень
більшістю голосів

Через ОСББ:
шляхом об’єднання в ОСББ і 

прийняття рішень його 
статутними органами                

(створення юридичної особи)

Через управителя:
обрання управителя самими 

співвласниками або
обрання управителя органом місцевого 

самоврядування, якщо співвласники 
самостійно не визначилися з формою 

управління

Самостійне управління співвласниками Надання послуги з управління професійним 
управителем

РОЗДІЛ: УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ 

БУДИНКАМИ

Суб'єкт без реєстрації 

юридичної особи з 

обмеженою 

правомочністю?
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ПОСЛУГА З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ 

БУДИНКАМИ

Договір на управління 

багатоквартирним будинком 
(типовий, затверджується КМУ)СПІВВЛАСНИКИ

або

ОСББ 
або

ОРГАН МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
(якщо співвласники не визначилися 

самостійно) 

УПРАВИТЕЛЬ

Вибір співвласників підписує 

уповноважена особа

Вибір співвласників підписує 

голова ОСББ

Вибір за конкурсом підписує 

керівник ОМС

Співвласники мають право розірвати договір, 

повідомивши управителя у 2-місячний строк

Можливість укладення 

довгострокового договору

ЦІНА (ДОГОВІРНА) = ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ + ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ
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Розділ: ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ  (СЕРТИФІКАЦІЯ) ДІЯЛЬНОСТІ З 

УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ

Готовність та спроможність здійснювати діяльність з 

дотриманням встановленого рівня якості на безпеки 

щодо комфортності проживання

Наявність страхового полісу професійної 

відповідальності перед споживачем послуг 

/співвласниками БКБ

Наявність компетентного та кваліфікованого персоналу, 

що пройшли професійну атестацію згідно чинного 

законодавства

Діяльність з управління багатоквартирними будинками 

здійснюється управителем багатоквартирного будинку на підставі

Сертифікату відповідності 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ

СТВОРЕННЯ

Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну

політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері 

житлово-комунального господарства  

ДЕРЖАВНА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

та  її територіальні органи

МЕТА

виявлення та запобігання порушенням законодавства, стандартів, 

нормативів, норм, порядків і правил  у сфері житлово-комунального

господарства

захист прав та законних інтересів власників (співвласників, орендарів, 

наймачів) житла та  споживачів житлово-комунальних послуг

контроль за формуванням, встановленням та застосуванням цін/тарифів

на житлово-комунальні послуги
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Загальна кількість житлових будинків станом на 

01.01.2020 складає 9,2 млн. од. 
(у т.ч. індивідуальні житлові будинки, сільська місцевість)

Загальна кількість багатоквартирних будинків

понад 180 тис. од.

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

Нагально потребують проведення заходів з модернізації 120 тис. 

багатоквартирних житлових будинків площею 264 млн. кв. метрів. 

Орієнтовна загальна вартість проведення капітального ремонту, 

реконструкції багатоквартирного житлового фонду масової забудови 

радянських часів становить понад 300 млрд. гривень. 

вартість робіт з відновлення 

капітальної спроможності 

конструктивних елементів 

будинку - 1 300 грн/кв.м.

Середня вартість 

капітального

ремонту будинку -

2,7 млн. грн.

створено ОСББ

20%

управління  

здійснюється 

співвласниками 

самостійно

13%

управління 

здійснюється 

управителем

39%

не визначилися 

з формою 

управління

28%

Визначення форми управління будинком 

станом на 01.04.2021
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Фінансові механізми підтримки власників 

у здійсненні заходів зі збереження житлового фонду

фінансування 

заходів зі 

збереження 

житлового 

фонду

Власні кошти 

власників

місцевий та 

державний 

бюджети

Закон України «Про 

комплексну 

реконструкцію 

кварталів мікрорайонів 

застарілого житлового 

фонду»

Закон України 

«Про Фонд 

Енергоефективності»

С
п

е
ц

іа
л

ь
н

и
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ф
о

н
д

Рівень – Державний? Чи Місцевий?

Критерії відбору об'єктів для 

першочергового фінансування?
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