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Проект «Інформаційні карти для львів’ян»

 У 2007 році стартував проект зі створення для мешканців міста Львова 
інформаційно-довідкових матеріалів щодо порядку отримання тих чи інших дозволів, 
проходження адміністративних процедур, так званих інформаційних карт.
 Основною метою випуску інформаційно-довідкових матеріалів є систематизація 
всієї корисної для мешканця інформації в одному збірнику, послідовний опис 
необхідних кроків для отримання у найкоротші терміни дозволу чи іншого 
документу.
 Розробка інформаційних карт здійснювалась спеціалістами експертно-
аналітичного відділу управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради. 
Представлена інформаційна карта є результатом здійсненої роботи.
 Зі свого боку, щиро сподіваюсь, що даний матеріал буде корисним та зможе 
зекономити Ваш час або витрати, а також стане ще одним кроком до спрощення 
адміністративних процедур, наближення влади до людей.

З повагою

Секретар ради   
Володимир Квурт

      Львівська міська рада
      Управління «Секретаріат ради»
      Експертно-аналітичний відділ
      пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006, Україна
      тел..: +38(032) 297 51 29
      факс: +38(032) 297 57 63
      e-mail: sekretariat@city-adm.lviv.ua
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Вступ

 Процес створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (на-
далі – ОСББ) розпочався ще у 1996 році і на сьогодні у Львові вже налічується 
понад 200 юридичних осіб зі статусом ОСББ. 

 Необхідність їх виникнення пов’язана з тим, що ЖЕКи вже не спроможні забез-
печити достатній рівень обслуговування житлового фонду і вирішувати наболілі 
питання мешканців (протікаючі дахи, забиті каналізації, непрацюючі ліфти тощо).
 Тому перехід контролю за якістю та своєчасністю робіт у будинку від органів 
влади до мешканців будинку є чи не єдиним виходом, що може змінити ситуацію.

 Згідно статті 1 закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку” ОСББ  – це юридична особа, створена власниками для сприяння 
використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання 
неподільного та загального майна.

Основними перевагами створення об’єднання є те, що мешканці мають можли-
вість: 
 Створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання 
будинку та прибудинкової території.
 Отримати у власність земельну ділянку, на якій розташований будинок, а та-
кож  прибудинкову територію. 
 Самостійно визначати кошторис утримання свого житла, розмір внесків на 
утримання будинку.
 Обирати на конкурсній основі виконавців житлово-експлуатаційних послуг 
для покращання якості утримання будинку та скорочення загальних витрат.
 Формувати штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну 
плату.
 Контролювати якість робіт у будинку.
 Покращити фізичний стан будинку та умови проживання у ньому, самостійно 
визначати черговість проведення поточного ремонту.
 Контролювати використання коштів за послуги з утримання будинку та при-
будинкової території. 
 Отримувати кредит на проведення ремонтів, встановлення лічильників, об-
лаштування прибудинкової території.
 Після прийому будинку на свій баланс здавати в оренду допоміжні приміщен-
ня і скеровувати ці кошти на покращення технічного стану житла.

4



Район Відповідальна особа Адреса та телефон
Сихівський Хміль С. М. вул. Зубрівська, 9

тел.: 221 94 35
Франківський Радюк М. вул. Г. Чупринки, 85

тел.: 237 43 18
Шевченківський Сахончік І.А. вул. Липинського, 11

тел.: 52 44 80
Залізничний Гриб І.В. вул. Виговського, 34

тел.: 295 82 15
Личаківський Гонтар Р.Р. вул. Левицького, 67

тел.: 275 09 05
Галицький Волосюк Л.С. вул. Ф. Ліста,1

тел.: 261 10 53
Львівська міська рада: тел. довідки 297 59 95

Прийом в райадміністраціях: щодня (крім суботи та неділі) 
     з 9.00 год. до 18.00 год., 
     обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

 Крім цього, у Львівській міській раді діє сектор підтримки муніципальних про-
ектів, до якого можуть звернутися вже існуючі ОСББ для отримання фінансування 
своїх проектів.

Прийом:   у вівторок, четвер з 10.00 год. до 17.00 год. 
     обідня перерва – 13.00 год. - 14.00 год.

Адреса:    м. Львів, площа Ринок, 1, кімната 107 В, 

Відповідальна особа:   Галина Когут, телефон 297 59 95.

КРОК ПЕРШИЙ:
попередня консультація

 Перш за все, особи що вирішили створити об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків (надалі – ОСББ), можуть звернутися за попередньою кон-
сультацією щодо можливості створення та роботи ОСББ до працівника районної 
адміністрації за місцезнаходженням об’єднання.
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КРОК ДРУГИЙ:
створення ініціативної групи, 

підготовка до установчих зборів ОСББ

Членами ОСББ можуть бути: 
 фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (примі-
щень) у багатоквартирному будинку;
 юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками кварти-
ри (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Не можуть бути членами ОСББ:
 мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на пiдставi ви-
даних їм ордерів;
 особи, котрі орендують приміщення.
 З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ 
з-поміж власників квартир можна обрати, так звану “ініціативну групу” хоча б з 
трьох осіб.

 На  ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:
1) попередня оцінка економічного стану будинку – тобто необхідно порівняти об-
сяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною 
собівартістю обслуговування будинку ЖЕКом.
Розшифровані платежі по квартплаті можна взяти в ЖЕКу, а також довідатись про 
послуги, які щомісячно надаються ЖЕКом, та їх вартість.
 Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг 
платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути 
скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за ство-
рення ОСББ. 

Увага! При цьому слід пам’ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по 
сплаті квартплати.

2) збір інформації про:
 власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір 
належної їм площі)
 власників нежитлових приміщень (реквізити свідоцтв про право власності на 
приміщення, розмір належної їм площі) та орендарів таких приміщень
 кількість неприватизованих квартир
 кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії
 Якщо попри всі зусилля не вдається з’ясувати власників деяких квартир (з при-
чин їх довгої відсутності, неможливості зв’язатися, тощо), то як виняток, можна 
скористатися даними паспортного відділення міліції відповідного району.
Також ці дані можна взяти з поверхового плану, який повинен знаходитись в 
ЖЕКу.
3)  підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:
 Статуту ОСББ (див зразок  додаток 1)
Копії проекту статуту можна роздати власникам житлових і нежитлових примі-
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щень будинку для ознайомлення перед установчими зборами.
 протоколу установчих зборів; (див. зразок додаток 2)
 список реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обра-
хунку частки участі в Об’єднанні. (див. зразок додаток 3)
Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квар-
тири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових 
приміщень будинку. 
Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на 
утримання будинку і прилеглої території. 

Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться. 

4) підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури 
уповноваженого для проведення державної реєстрації
5) організація і проведення установчих зборів ОСББ

КРОК ТРЕТІЙ: 
проведення установчих зборів

1. Повідомлення про проведення установчих зборів.
 Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово по-
відомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку хоча б за 14 
днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під’їздах, 
рознести особисто по квартирах, розіслати поштовим відправленням).
  В письмовому повідомленні, як правило, зазначають місце, дату, час прове-
дення зборів та пропонований перелік питань порядку денного зборів 
 Запрошують на установчі збори також працівника відповідної районної адміні-
страції відповідального за роботу з ОСББ.
2. Реєстрація учасників установчих зборів
 З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група може 
провести письмово реєстрацію присутніх учасників зборів  (див. вище крок 2 та 
зразок додаток 3).
 Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення 
ставить підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів навпроти свого 
імені.
3. Визначення кворуму. 
 Кворум – це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах 
власників житлових чи нежитлових приміщень
 Кворум наявний  за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників 
приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% +один голос).
Приклад: В будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками 
яких згідно свідоцтв про право власності на житло виступають 50 осіб, та 10 не-
приватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень нема.
Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, 
необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50 :2 + 1 влас-
ник)
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Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не врахо-
вуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, 
але мають право бути присутніми на зборах.

4. Обрання голови установчих зборів.
 За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установ-
чих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів.
 Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх 
власників або їх уповноважених осіб (50% +1). Кожен учасник зборів має один 
голос незалежно від належної йому площі.
Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 уповноважених власни-
ків квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде під-
тримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1)
5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.
 Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропо-
нує проголосувати за порядок денний установчих зборів.
 Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установ-
чих зборів.
Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир 
для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3 х2)
 Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить 
до розгляду питань порядку денного. 
 Кожне питання голосується окремо та поіменно – тобто кожен, хто бере участь 
у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням резуль-
тату голосування за те чи інше питання порядку денного (“за” чи “проти”). (див. 
вище крок 2 та зразок додаток 2)
 Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів 
учасників установчих зборів
Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, 
рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо 
“за” проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3 х2)
6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах
 1) Про створення ОСББ і затвердження Статуту;
 2) Про вибори голови та членів правління ОСББ, ревізора ОСББ;
 2.1. Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається прав-
ління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ, 
а також голова правління.
Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і скла-
дає, як правило, не менше 3-5 осіб 
Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, 
який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або 
від 5 квартир.
Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та 
термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.
 2.2. Також для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 
правління ОСББ обирається з числа членів ОСББ ревізор або приймається рі-
шення про залучення аудитора.
 3) Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення 
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дій, пов’язаних з реєстрацією ОСББ;
Як правило, це голова зборів або голова правління.
 4) Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, зі створен-
ня ОСББ.
йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчен-
ня установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, від-
криття рахунку тощо;
 5)  Інші питання.

 За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол зборів 
в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів  (див. 
зразок додаток 2).
 1 примірник необхідно передати в управління державної реєстрації для про-
ведення реєстрації, а 1 – залишається в документах ОСББ

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: державна реєстрація ОСББ

 Державна реєстрація ОСББ проводиться у два етапи:
1. Державна реєстрація ОСББ в Управлінні державної реєстрації.
2. Державна реєстрація ОСББ у державного реєстратора.

1-ий етап - Державна реєстрація ОСББ 
в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради.

Адреса:   79008, м. Львів, вул. Валова,2
    ІІ поверх, кабінет № 3, телефон 72 17 18

Дні прийому:  щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00

Термін реєстрації:  протягом 14 календарних днів, але не більше
    30 календарних днів з дня подання документів.

 Для реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпо-
середньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до управління держав-
ної реєстрації Львівської міської ради наступні документи: 

1. реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію ОСББ. 
(див зразок додаток 4)
 Зразок цієї картки можна отримати безпосередньо при подачі документів в 
управління державної реєстрації.
2. оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про 
створення ОСББ та затвердження його статуту. (див. вище крок 3)
3. два примірники оригіналу і три копії статуту ОСББ. (див. зразок додаток 1)
Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис пови-
нен бути посвідчений нотаріусом. 
Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до 
нотаріуса та пред’явити паспорт громадянина України.
Послуга платна. 9



4. список членів об’єднання (див. зразок додаток 3)
Державна реєстрація ОСББ є безкоштовною.
Після реєстрації об’єднання в управлінні державної реєстрації видається свідо-
цтво про державну реєстрацію ОСББ.

2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ в державного реєстратора.

Адреса:   79008, м. Львів, вул. Валова,2, ІІ поверх

Дні прийому:   щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00

 З метою внесення відомостей про ОСББ в єдиний реєстр юридичних осіб піс-
ля отримання свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ уповноваженій особі 
необхідно подати державному реєстратору свого району (за місцезнаходженням 
ОСББ): 
1) заповнену реєстраційну картку форми № 6 про внесення відомостей про юри-
дичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб під-
приємців у 2 примірниках (див. зразок додаток 5)
1 примірник залишається у державного реєстратора, а 1 примірник подається в 
управління статистики. 

Увага! Зразок форми №6 реєстраційної картки можна отримати у державного 
реєстратора.

2) оригінал та 1 ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ виданий 
управлінням державної реєстрації  (див. 1-ий етап державної реєстрації);

При подачі вищевказаних документів необхідно мати при собі:
1) паспорт;
2) оригінал протоколу установчих зборів

 В трьохденний термін державний реєстратор проводить включення і видає 
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (єдиний зразок) та 1 заві-
рений примірник реєстраційної картки форми №6.

На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною.
Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов’язаний передати 
відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фон-
ду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки 
форми №6 про юридичну особу (ОСББ) . 

КРОК П’ЯТИЙ: отримання довідки головного управління 
статистики Львівської області про включення до ЄДРПОУ

Адреса:   79058, м. Львів, проспект В.Чорновола, 4, 
    кім. №23, ІІ поверх, 2 корпус

10



Дні прийому:   щодня (крім вихідних) – з 10.00 до 13.00 год.

Термін розгляду та прийняття рішення:  3 дні з дня подачі документів.

За подвійну плату довідка може бути видана протягом 1 дня
 Без довідки управління статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, від-
крити банківський рахунок тощо.
 Для отримання довідки головного управління статистики про внесення юри-
дичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ 
(ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи:
1. ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію
Оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки
2. завірену державним реєстратором реєстраційну картку (форма №6) (див. 
вище 2-ий етап державної реєстрації)
3. облікову картку. 
Видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики.
4. квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її за-
вірених копій.
Оплатити можна безпосередньо в управлінні статистики суму в розмірі: 
15 гривень 56 копійок (при оформленні довідки протягом 3 днів), або
20 гривень 23 копійки (при оформленні – протягом 2 днів),або
31 гривня 13 копійок (при оформленні – протягом 1 дня)
Додатково за видачу кожної окремої копії довідки – 1 гривня 55 копійок  

 Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених 
копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її 
оформлення є дешевшим в три рази.  
Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печа-
ток та штампів, відкриття рахунку тощо.

Увага!  Крім цього, обов’язково працівнику управління статистики необхідно 
пред’явити:
1) оригінал статуту ОСББ – для звірки видів діяльності, що вказані у статуті 
з тими, що будуть вказані в довідці головного управління статистики
2) оригінал протоколу установчих зборів – для підтвердження повноважень 
особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).

КРОК ШОСТИЙ: реєстрація в податковій інспекції

Орган, що приймає рішення: ДПІ відповідного району м.Львова
     (за місцезнаходженням ОСББ)

Адреса:    м. Львів, вул. Стрийська, 35, цокольне приміщення

Прийом:    щодня (крім суботи та неділі) 
     з 15.30 год. до 18.00 год., 
     п’ятниця – з 15.30 до 16.45 год.
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Термін:     до 10 календарних днів з дня отримання свідо- 
     цтва про державну реєстрацію юридичної особи

 Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здій-
снюється у кімнатах 141-145 (залежно від району м. Львова) при умові написання 
заяви та пред’явлення уповноваженим представником ОСББ наступних докумен-
тів:
 оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;
 документу, що посвідчує особу (паспорт);
 документа, що підтверджує повноваження особи – тобто оригіналу протоколу 
установчих зборів ОСББ

КРОК СЬОМИЙ: отримання дозволу 
на виготовлення печатки і штампу

Орган, що приймає рішення:  працівник дозвільної системи МВС

Адреса:    м. Львів, вул. Валова,2, ІІ поверх

Прийом:    щодня (крім суботи та неділі) 
     з 10.00 год. до 13.00 год

Термін прийняття рішення: 5 робочих днів від дня одержання документів.

 За подвійну плату дозвіл може бути виданий протягом 3 робочих днів

Перелік документів, які подаються уповноваженою особою:
1. заява, підписана уповноваженою особою (див зразок додаток 7);
2. оригінал та нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (єдиного зразка);
засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред’явленні оригіналу свідоцтва 
та паспорта особою, що бажає отримати таку копію
вартість послуг нотаріуса – від 5 гривень за 1 копію 
3. копія довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи 
до ЄДРПОУ;
подається 1 екземпляр завіреної копії довідки, що була отримана в управлінні 
статистики (див. крок 5)
4. нотаріально завірена копія статуту ОСББ;
засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред’явленні оригіналу статуту та 
паспорта особою, що бажає отримати таку копію
вартість послуг нотаріуса складає від 5 гривень за кожну сторінку Статуту
5. два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші 
формату А4;.
розробка і друк зразків печаток (штампів) здійснюється безпосередньо ліцензова-
ними організаціями, що їх виготовляють.
така послуга може бути безкоштовною при умові наступного виготовлення печа-
ток в цій організації
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6. оригінал платіжного доручення / квитанції;
за оформлення дозволу стягується плата у розмірі 51 гривня
реквізити рахунку, на який вноситься плата за послуги дозвільної системи, можна 
довідатись в працівника, який приймає документи або на інформаційному стенді, 
який розміщений в цьому ж приміщенні (вул. Валова, 2, ІІ поверх)

 В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал сві-
доцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи 
МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з пе-
чаткою дозвільної системи МВС.
 Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної 
системи МВС залишається в ліцензованої організації, що безпосередньо виготов-
ляє печатки.
 Плата за виготовлення печаток і штампів визначається самостійно організаці-
єю, що виготовляє.
вартість виготовлення 1 круглої печатки і 1 штампу разом із пристроєм, на якій 
кріпиться печатка і штамп, сягає суми в розмірі від 185 гривень

КРОК ВОСЬМИЙ: реєстрація в Пенсійному фонді

Орган, що реєструє:   працівник районного відділу Пенсійного фонду

Адреса:    м. Львів, вул. Валова,2, ІІ поверх

Прийом:    щодня (крім суботи та неділі) 
     з 10.00 год. до 13.00 год

Термін:     3 дні з дня подачі документів.

Для реєстрації необхідно подати наступні документи:
1. заява за формою
Бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, 
який приймає документи
2. завірені копії таких документів:
 свідоцтва про державну реєстрацію;
 протоколу установчих зборів;
 довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ 
(див. крок 5);
 статуту ОСББ.

 При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред’явити паспорт та 
оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протоколу установчих 
зборів).
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КРОК ДЕВ’ЯТИЙ:  реєстрація у Фонді 
соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності

Орган, що реєструє:  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
    працездатності відповідного району 
    (за місцезнаходженням ОСББ)
Адреса:    Галицького та Сихівського районів 
    м. Львів, вул. Чайковського, 4, ІІІ поверх, приймальня

    Франківського, Залізничного та Шевченківського районів
    м. Львів, вул. Сахарова, 42, ІІ поверх, приймальня

Прийом:   щодня з 10.00 год. до 16.00 год.
    обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

Термін розгляду:  не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

  Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстра-
тора (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
 Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік стра-
хувальників при поданні наступних документів:
 ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;
 ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до 
ЄДРПОУ.

КРОК ДЕСЯТИЙ:  реєстрація у Фонді 
соціального страхування на випадок безробіття

Орган, що реєструє:  Фонд соціального страхування на випадок 
    безробіття відповідного району (за місцезнаходженням 
    ОСББ), відділ взаємодії з працедавцями району.

Адреса:   79060, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 122

Термін розгляду:  не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

 Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато-
ра (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

 Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про реєстрацію платни-
ком страхових внесків при поданні наступних документів:
 ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;
 ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до 
ЄДРПОУ.
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КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ: реєстрація у Фонді 
соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань 

Орган, що реєструє:  Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
    на виробництві та професійних захворювань 
    України (за місцезнаходженням ОСББ)

Адреса:   м. Львів, вул. Чайковського, 27

Термін розгляду:  не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного
    отримання відомостей від державного реєстратора

 Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато-
ра (див. крок 4) Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.
 Оригінал страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію у фонді буде наді-
слано ОСББ рекомендованим листом з повідомлення про вручення.

КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ: відкриття рахунку в банку

 Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному бан-
ку за розсудом правління.
 При виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслу-
говування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо.
 Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та при наявності го-
ловний бухгалтер.

 Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:
• заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови 
правління та головного бухгалтера;
бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку.
• нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 
особи;
• нотаріально завірена копія  статуту ОСББ;
• 2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), 
бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ; 
зразки підписів повинні бути нотаріально завірені.
При відсутності посади головного бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису 
головного бухгалтера ставиться помітка наступного змісту “посада головного 
бухгалтера не передбачена штатним розписом”
• нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП)
• копія довідки головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ 
обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії довідки уповно-
важеним працівником банку;
або подати, при наявності, 1 з екземплярів завіреної управлінням статистики копії 
довідки, що була оформлена (див. крок 5)
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• оригінал або копія протоколу установчих зборів, завірена печаткою ОСББ, а 
також при наявності посади головного бухгалтера – наказ про призначення на по-
саду головного бухгалтера;
• копія паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копія ідентифікаційного коду голови прав-
ління та головного бухгалтера (при наявності такої посади);
• копія довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді;
обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії довідки уповно-
важеним працівником банку
• копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії свідоцтва уповно-
важеним працівником банку.

Увага! Після відкриття банківського рахунку керівник ОСББ зобов’язаний про-
тягом 3-х робочих днів повідомити про це податкову інспекцію (у банку Вам 
допоможуть оформити повідомлення). 
 Внесення грошових коштів (у готівковій і безготівковій формах) на рахунок 
можливе відразу, а от видаткові операції – тільки після одержання банком ко-
рінця повідомлення про відкриття рахунку, завіреного печаткою ДПІ.

КРОК ТРИНАДЦЯТИЙ: внесення ОСББ 
до Реєстру неприбуткових організацій

Орган, що приймає рішення: ДПІ відповідного району м.Львова
     (за місцезнаходженням ОСББ)

Адреса:    м. Львів, вул. Стрийська, 35, 
     цокольне приміщення
     кім.141-145 (залежно від району м.Львова)

Прийом:    щодня (крім суботи та неділі) 
     з 15.30 год. до 18.00 год., 
     п’ятниця – з 15.30 до 16.45 год.

Термін:     до 10 календарних днів з дня подачі документів

 Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ  дозволяє 
здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на 
квартал.
     
Перелік документів, які подаються:
1. реєстраційна заява за формою 1-РН (див. зразок додаток 6);
Бланк цієї заяви можна купити безпосередньо в кіосках, які розташовані в при-
міщенні податкової інспекції 
2. ксерокопія зареєстрованого статуту ОСББ.

 Рішення готується у 2 примірниках – перший надається уповноваженому пред-
ставнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби.
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Додаток 1

      «Затверджено»
      Загальними зборами
      Об’єднання співвласників 
      багатоквартирного будинку
      «Мальви»
      Протокол №1 від « 5 » липня 2007 р.
      Голова зборів
      Петров О.Б.          ПІБ.

СТАТУТ
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

«Мальви»

м. Львів - 2007 
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1. Загальні положення,
назва та місцезнаходження об’єднання

 1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мальви» створено 
власниками квартир та/або приміщень багатоквартирного будинку № 28 (далі - 
житловий комплекс) на вулиці Батальна, в місті Львові відповідно до Закону Укра-
їни “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.
 Місцезнаходження об’єднання:    79000     Україна, м.Львів, вул.     Батальна, 28  
Повне найменування об’єднання: Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Мальви».Скорочене найменування : ОСББ  «Мальви».
 1.2. Діяльність об’єднання регулюється Законом України “Про об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку”, Цивільним, Житловим, Земельним кодек-
сами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
 1.3. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень зобов’язані викону-
вати вимоги чинного законодавства України та Статуту об’єднання, який затвер-
джується рішенням установчих зборів членів об’єднання.
 1.4. Об’єднання є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про держав-
ну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку 
з власним найменуванням та інші необхідні реквізити.
 1.5. Об’єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення 
власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними чи 
юридичними особами.
 1.6. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання при-
бутку для його розподілу між членами об’єднання.
 1.7. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном 
об’єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, ви-
ступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за 
зобов’язання його членів, як і члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями 
об’єднання.
 1.8. Майно об’єднання утворюється з:
 - майна, переданого йому членами об’єднання у власність;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2. Мета створення,
завдання та предмет діяльності об’єднання

 2.1. Метою створення об’єднання є забезпечення захисту прав його членів, 
відповідно до пункту 11.1 цього Статуту, та дотримання ними обов’язків щодо на-
лежного утримання та використання неподільного і загального майна житлового 
комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх плате-
жів, передбачених законодавством та статутними документами.
 2.2. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:
 - належне утримання будинку та прибудинкової території;
 - забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на володіння та 
користування спільним майном членів об’єднання;
 - забезпечення сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних 
та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними 
своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання;
 - здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.
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 2.3. Об’єднання має право, відповідно до законодавства та Статуту, шляхом 
скликання загальних зборів:
 - створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
 - приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об’єднання;
 - визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і за-
гального майна відповідно до Статуту;
 - встановлювати розміри платежів і внесків членів об’єднання, а також відра-
хувань до резервного і ремонтного фондів;
 - виключати зі свого складу членів об’єднання, які не виконують своїх 
обов’язків;
 - брати на баланс майно об’єднання;
 - для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську ді-
яльність у порядку, визначеному законом.
 2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом: 
 - визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, 
обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою 
відповідно до статуту та законодавства;
 - здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
 - ініціювати скликання загальних зборів;
 - захищати права, представляти законні інтереси власників в органах виконав-
чої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форми власності;
 - за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є члена-
ми об’єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб 
органів управління об’єднання.
 2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків 
об’єднання має право:
 - робити членам об’єднання попередження про порушення ними статутних 
або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
 - вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному май-
ну об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
 - вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених Законом 
та Статутом об’єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а та-
кож відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 - звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників 
приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у по-
вному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом об’єднання 
платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
 - виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.
 2.6. Об’єднання зобов’язане:
 - забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан непо-
дільного та загального майна, що належить членам об’єднання;
 - звітувати загальним зборам про виконання кошторису об’єднання за рік;
 - забезпечувати виконання вимог Статуту об’єднання;
 - виконувати свої договірні зобов’язання;
 - забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об’єднання, при встановлен-
ні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, 
розподілі між членами об’єднання, витрат на експлуатацію та ремонт неподільно-
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го та загального майна;
 - у випадках, передбачених законодавством, Статутом об’єднання представляти 
інтереси членів об’єднання, відповідно до наданих повноважень у відносинах з 
третіми особами.

3. Майно об’єднання
 3.1. Майно об’єднання складається з неподільного та загального майна:
 - неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складаєть-
ся з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, техніч-
ного обладнання, що забезпечують належне функціонування житлового будинку. 
Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багато-
квартирного будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню;
 - загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що 
можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених цим 
статутом (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).
 3.2. Перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності (неподільне 
майно), права та обов’язки членів об’єднання щодо цього майна.
 3.2.1. До неподільного майна належить:
 - частина допоміжних приміщень, конструктивних елементів, технічного облад-
нання будинку, які не можуть бути поділені між власниками приміщень будинку та 
без яких не може бути належного утримання будинку і прибудинкової території;
 - конструктивні елементи будинку - частини споруди, які забезпечують її ці-
лісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, 
міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в’їздна група 
тощо);
 - технічне обладнання будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, які 
забезпечують санітарно-гігієнічні умови та безпечну експлуатацію квартир (за-
гальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та еле-
ваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та кана-
ли для димовидалення, ліфти, центральні розподільчі щити електропостачання, 
а також елементи благоустрою прибудинкової території).
 3.2.2. Члени об’єднання приймають рішення щодо управління неподільним 
майном будинку. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання 
і ремонт неподільного майна будинку встановлюється пропорційно до загальної 
площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних 
або юридичних осіб.
 3.2.3. Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у спільній влас-
ності, зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі.
 3.3. Перелік майна, яке перебуває у спільній частковій власності (загальне 
майно), права та обов’язки членів об’єднання щодо цього майна.
 3.3.1. Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, 
що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у 
цьому статуті (кладові, майстерні тощо).
 3.3.2. Неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка скла-
дається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів та техніч-
ного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового 
будинку.
 3.3.3. Члени об’єднання приймають рішення щодо управління загальним май-
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ном та зобов’язані брати участь в його утриманні.
 3.3.4. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт 
загального майна встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та 
нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

4. Статутні органи об’єднання, 
їх повноваження та порядок формування

 4.1. Органами управління об’єднання є загальні збори його членів, правління 
та ревізійна комісія об’єднання.
 4.2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.
 4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами цього стату-
ту та чинного законодавства.
 4.4. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше половини членів 
об’єднання.
 4.5. До виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання належить:
 1) затвердження Статуту об’єднання, внесення змін до нього;
 2) обрання членів правління об’єднання, голови правління і його заступника;
 3) питання про використання об’єктів, що перебувають у спільній власності 
членів об’єднання;
 4) затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
 5) визначення розмірів внесків та платежів членів об’єднання;
 6) прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення 
господарських споруд;
 7) визначення розміру матеріального або іншого заохочення членів об’єднання 
і правління;
 8) встановлення обмежень на користування об’єктами, які перебувають у 
спільній власності членів об’єднання;
 9) прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спіль-
ній власності членів об’єднання, фізичним і юридичним особам;
 10) прийняття рішень про взаємодію з громадськими організаціями.
 4.6. До компетенції правління об’єднання належить:
 1) підготовка кошторису, балансу та річного звіту об’єднання;
 2) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об’єднання внесків 
і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним за-
конодавством;
 3) розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загаль-
ними зборами об’єднання кошторису;
 4) укладання договорів із суб’єктами підприємництва, які виконують роботи, в 
тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення 
контролю за їх виконанням;
 5) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність 
об’єднання;
 6) скликання та організація проведення загальних зборів членів об’єднання, 
або зборів представників, у тому числі які можуть бути обрані від об’єднання за 
рішенням загальних зборів.
 4.7. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів 
об’єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об’єднання, укладає 
в межах своєї компетенції договори, розпоряджається коштами об’єднання відпо-
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відно до затвердженого кошторису.
 4.8. У відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.
 4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз у три місяці і 
скликається головою. Рішення правління об’єднання приймається 2/3 голосів від 
загальної чисельності членів правління.
 4.10. Правління об’єднання на договірній основі може найняти на роботу упра-
вителя - юридичну особу, яка частково здійснюватиме функції з управління не-
подільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника 
(власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.
 4.11. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю прав-
ління об’єднання, на загальних зборах обирається з числа його членів ревізійна 
комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок ді-
яльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними збо-
рами. Рішення загальних зборів членів об’єднання про затвердження річного звіту, 
кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та платежів членів об’єднання 
приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора) або аудитора.
 4.12. Ревізійна комісія (ревізор) зобов’язана ініціювати позачергове скликання 
загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам об’єднання або виявлення 
зловживань, учинених посадовими особами.
 4.13. Керівництво поточною діяльністю об’єднання здійснює його правління. 
Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання за ви-
нятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління є 
виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.
 4.14. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та 
терміни обрання встановлюються загальними зборами.

5. Порядок скликання та проведення загальних зборів.
Періодичність проведення зборів.

Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.
Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована

більшість голосів
 5.1. Чергові загальні збори членів об’єднання скликаються правлінням не рід-
ше ніж 1 раз на рік, як правило по закінченні календарного року для розгляду 
наслідків діяльності об’єднання. Позачергові загальні збори членів об’єднання 
можуть бути скликані за вимогою членів об’єднання, які мають більше 20 відсо-
тків голосів від їх загальної кількості або за вимогою ревізійної комісії (ревізора) 
об’єднання.
 5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів членів об’єднання над-
силається в письмовій формі і вручається кожному члену об’єднання під розписку 
або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) на вказану адре-
су. Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення 
загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається 
порядок денний, дата та місце їх проведення.
 5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше 50 (п’ятидесяти) 
відсотків членів об’єднання. Рішення загальних зборів приймаються 2/3 голосів 
від загальної кількості голосів членів об’єднання, які присутні на загальних збо-
рах. 
 5.4. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів Правління 
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визначає нову дату і час їх проведення, про що члени об’єднання повідомляють-
ся додатково. Нові збори призначаються не раніше 14 днів і не пізніше 30 днів з 
моменту зборів, що не відбулися, і є чинними, якщо на них присутні не менше 30 
відсотків членів об’єднання. На таких зборах рішення приймаються 3/4 голосів 
присутніх членів об’єднання.
 5.5. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами кваліфікова-
ною більшістю голосів (3/4 голосів присутніх на зборах членів об’єднання):
 - рішення про форму управління житловим комплексом;
 - затвердження кошторису об’єднання, балансу та річного звіту;
 - визначення розміру внесків та платежів членів об’єднання;
 - проведення капітального ремонту будинку, реконструкції або його віднов-
лення після руйнування, зведення господарських споруд;
 - внесення змін і доповнень до Статуту об’єднання;
 - реорганізація об’єднання; 
 - визначення обмежень на використання об’єктів, які перебувають у спільній 
власності членів об’єднання, та передачу їх у користування фізичним і юридич-
ним особам;
 - ліквідація об’єднання у випадку фізичного знищення або руйнування будин-
ку, яке унеможливлює його відновлення.
 5.6. Рішення членів об’єднання може бути прийнято шляхом їх письмового 
опитування. Порядок проведення письмового опитування затверджується за-
гальними зборами.
 5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються головою правління 
та секретарем загальних зборів і підлягають постійному зберіганню.
 5.8. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для всіх членів 
об’єднання.
 5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється. За рішенням зборів воно може 
бути надане членам об’єднання під розписку або направлене поштою (рекомен-
дованим листом).
 5.10. Рішення загальних зборів про проведення реконструкції будинку, в тому 
числі надбудови чи добудови, вважається прийнятим за умови наявності згоди 
всіх власників приміщень. Якщо власник житлового приміщення відмовляється 
відселитися чи власник нежитлового приміщення відмовляється тимчасово за-
лишити його для проведення реконструкції будинку, спір може бути вирішено в 
судовому порядку. Рішення про проведення ремонту будинку приймається, ви-
ходячи з технічного стану елементів будинку.

6. Джерела фінансування об’єднання,
порядок використання майна та коштів об’єднання

 6.1. Кошти об’єднання містяться на рахунках у банківських установах і вико-
ристовуються виключно за їх призначенням.
 6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до ста-
туту та затвердженого кошторису.
 6.3. Доходи або майно об’єднання не підлягають розподілу між його засно-
вниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди 
будь-якого окремого засновника, учасника або члена об’єднання, його посадових 
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
 6.4. Кошти об’єднання складаються з:
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 - залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
 - статутних внесків і обов’язкових платежів членів об’єднання; 
 - коштів, одержаних об’єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних при-
міщень;
 - субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за грома-
дян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово-комунальних 
послуг у їх частці в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ре-
монт неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору 
між власником приміщення та об’єднанням;
 - доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань об’єднання, 
отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є об’єднання;
 - добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.

7. Порядок прийняття кошторису, 
створення та використання фондів об’єднання, 

включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат
 7.1. Правління об’єднання складає щорічний кошторис надходжень і витрат на 
наступний фінансовий рік і визначає розміри платежів кожного члена об’єднання. 
Кошторис об’єднання складається до 25 грудня поточного року з подальшим за-
твердженням на чергових загальних зборах членів об’єднання.
 7.2. Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної ре-
єстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки відповідають календар-
ним.
 7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:
 а) поточні витрати;
 б) витрати на оплату комунальних та інших послуг;
 в) витрати та накопичення на ремонт будинку;
 г) інші витрати.
 7.4. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і 
термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених 
обставин, в обов’язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди 
об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об’єднання у банківських 
установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.
 7.5. Перелік та розміри обов’язкових платежів на обслуговування і ремонт не-
подільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються від-
повідно до Статуту об’єднання.
 7.6. За рішенням загальних зборів об’єднання можуть створюватися спеціаль-
ні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Кошти 
цих фондів акумулюються на банківських рахунках об’єднання.

8. Порядок та умови укладення договорів між об’єднанням
та кожним власником квартири, приміщення

 8.1. У разі прийняття на власний баланс об’єднання всього житлового комплек-
су та вибору форми управління неподільним та загальним майном через статутні 
органи об’єднання між об’єднанням та кожним власником житлового чи нежитло-
вого приміщення, укладається договір на основі Типового договору, затвердже-
ного спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
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житлово-комунального господарства. Договір повинен містити істотні умови, ви-
значені законодавством.
 8.2. У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати 
обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної 
частки загального майна об’єднання має право звернутися до суду для стягнення 
нарахованих платежів у судовому порядку.
Право на звернення до суду виникає в об’єднання через шістдесят днів з дня при-
пинення платежів або відмови в укладенні договору.

9. Перелік питань, 
які можуть вирішуватись зборами представників

 9.1. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від 
об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативно-
го розв’язання нагальних питань шляхом скликання зборів представників.
 9.2. Збори представників представляють інтереси членів об’єднання в межах 
компетенції, визначеної цим Статутом, контролюють і регулюють діяльність прав-
ління.
 9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження затверджуються за-
гальними зборами.
 9.4. Представники об’єднання не можуть бути членами виконавчого органу та 
ревізійної комісії (ревізором).
 9.5. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників:
 1) прийняття рішень щодо виконання та дотримання об’єднанням рішень за-
гальних зборів членів об’єднання, дотримання вимог статуту та чинного законо-
давства;
 2) прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі правління об’єднання;
 3) тимчасове обрання нових членів правління об’єднання чи ревізійної комісії 
(ревізора), які вибули з членів об’єднання у зв’язку з продажем власності в будин-
ку чи не можуть виконувати свої обов’язки з інших підстав;
 4) вирішення всіх питань щодо діяльності об’єднання, з приводу яких зверну-
лося до зборів представників правління об’єднання, власники квартир та інших 
приміщень будинку, крім питань, віднесених цим Статутом до виключної компе-
тенції загальних зборів членів об’єднання та до компетенції правління і ревізійної 
комісії.

10. Порядок прийняття 
у члени об’єднання та виключення з нього

 10.1. Членом об’єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є влас-
ником квартири (квартир) або нежитлового приміщення (приміщень) у житловому 
комплексі. Наймачі та орендарі приміщень не можуть бути членами об’єднання.
 10.2. Членство в об’єднанні є добровільним і може набуватися одночасно зі 
створенням об’єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально 
на основі письмової заяви власника житлового чи нежитлового приміщення, за 
згодою об’єднання, у будь-який момент після його створення.
 10.3. Членство в об’єднанні розпочинається на підставі подання письмової 
заяви власника житлового чи нежитлового приміщення. Порядок прийняття до 
об’єднання визначається загальними зборами.
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 10.4. Членство в об’єднанні припиняється після подання про це письмової за-
яви власником житлового чи нежитлового приміщення або з інших підстав відпо-
відно до Статуту об’єднання.
 10.5. Власники житлових чи нежитлових приміщень, розташованих у межах 
одного житлового комплексу, які не є членами об’єднання, та орендарі можуть 
укладати з об’єднанням договір про участь у витратах на утримання будинку та 
прибудинкової території та надання послуг.
 10.6. Членство в об’єднанні припиняється з часу втрати членом об’єднання 
права власності на квартиру, житлове чи нежитлове приміщення у зв’язку з від-
чуженням квартири, житлового або нежитлового приміщення або з інших підстав, 
передбачених чинним законодавством, реорганізації або ліквідації об’єднання, 
виключення з членів за рішенням об’єднання.
 10.7. Якщо частина квартир чи нежитлових приміщень будинку перебувають 
у державній чи комунальній власності або перебувають у власності юридичних 
осіб, то ці власники визначають уповноважену особу, яка буде представляти їх 
інтереси в діяльності об’єднання. Письмова копія такого рішення з визначеним 
терміном повноважень цієї особи зберігається у справах об’єднання.

11. Права і обов’язки членів об’єднання
 11.1. Член об’єднання має право:
 - брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному Законом “Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” і Статутом об’єднання;
 - обирати та бути обраним до складу статутних органів об’єднання;
 - знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
 - одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єд-
нання;
 - вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами 
об’єднання правил добросусідства;
 - вийти в установленому статутом порядку з об’єднання;
 - вимагати від Правління об’єднання ознайомлення з усіма фінансовими звітами.
 11.2. Порядок здійснення прав власників визначається законодавством. Здій-
снення прав власника не може порушувати права інших власників. Спори щодо 
здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.
 11.3. Член об’єднання зобов’язаний:
 - виконувати вимоги Статуту об’єднання;
 - виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їх повноважень;
 - використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил ко-
ристування ними;
 - забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
 - забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства 
при ремонті чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення 
законних прав та інтересів інших власників;
 - додержуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і при-
будинковими територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.10.92 № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватиза-
цію державного житлового фонду”;
 - своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
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 - відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, завдані майну 
інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує примі-
щення на законних підставах або з відома власника;
 - виконувати згідно з укладеним з об’єднанням договором власні договірні 
зобов’язання перед об’єднанням;
 - запобігати псуванню неподільного та загального майна, інформувати органи 
управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
 - додержуватись чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний 
час (з 23 до 7 години).

12. Відповідальність за порушення Статуту 
та рішень статутних органів

 12.1. Члени об’єднання за порушення Статуту та законних рішень статутних 
органів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 12.2. Рішенням загальних зборів членів об’єднання може ініціюватися звер-
нення до суду щодо встановлення матеріального відшкодування збитків, завда-
них об’єднанню його членами, спричинених порушеннями Статуту та рішень ста-
тутних органів.
 12.3. У разі систематичного невиконання положень Статуту та рішень статут-
них органів член об’єднання може бути виключений з об’єднання за рішенням за-
гальних зборів.

13. Порядок внесення змін до Статуту
 13.1. Зміни до Статуту об’єднання вносяться за рішенням загальних зборів та 
приймаються 2/3 голосів членів об’єднання за умови, що на них присутні більше 
50% власників, які беруть участь у зборах.
 13.2. Зміни до Статуту об’єднання реєструються у встановленому законодав-
ством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженими ор-
ганами державної реєстрації.

14. Підстави та порядок ліквідації,
реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і

вирішення майнових питань, пов’язаних з цим
 14.1. Об’єднання ліквідується у разі:
 - фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможлив-
лює його відновлення або ремонт;
 - відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
 - придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.
 14.2. Ліквідація об’єднання здійснюється призначеною загальними зборами 
членів об’єднання ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності 
об’єднання за рішенням господарського суду - ліквідатором, що призначається 
цим судом.
 З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повно-
важення з управління справами об’єднання. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) пу-
блікує інформацію про ліквідацію об’єднання з зазначенням строку подачі заяв 
кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його де-
біторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та 
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подає його загальним зборам членів об’єднання або суду, що призначив ліквіда-
тора.
 14.3. У разі ліквідації об’єднання його активи повинні бути передані іншій не-
прибутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 
Майно, передане об’єднанню у користування, повертається власникам у нату-
ральній формі без винагороди.
 14.4. Ліквідація об’єднання вважається завершеною, а об’єднання таким, що 
припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного 
реєстру.
 14.5. Реорганізація об’єднання проводиться лише за рішенням загальних збо-
рів. При реорганізації (злитті, поділі) об’єднання вся сукупність прав та обов’язків 
об’єднання переходить до його правонаступників.

15. Прикінцеві положення.
 Члени об’єднання повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати 
між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо члени об’єднання не 
прийшли до згоди, то спори між ними розв’язуються згідно з нормами чинного за-
конодавства у судовому порядку.

Головуючий на установчих
зборах об’єднання (П. І. Б.)
        Петров О.Б.                    /Підпис/
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Додаток 2

ПРОТОКОЛ
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ №     28    на вул.      Батальна  
“   5   “   липня   2007р.                                            м.        Львів          

Присутні - власники житлових і нежитлових приміщень будинку 38 (тридцять вісім) 
осіб (список присутніх з результатами голосування додається) із загальної кіль-
кості власників житла - 54 особи, а також                                                                          
запрошені:                                                                                                                                           
Керівник ініціативної групи по створенню ОСББ Іванов В.І. проінформував присут-
ніх про попередню роботу, яку провела ініціативна група з підготовки установчих 
зборів, зокрема, про те, що всім власникам приміщень будинку за два тижні були 
направлені запрошення для участі у зборах, та запропонував обрати головою 
зборів власника кв. №   3  Петрова О.Б., секретарем - власника кв. №   7  Сидоро-
ва А.П.
Голосували за кандидатуру голови та секретаря:  “за” -  38
        “проти” - немає
Голова зборів сповістив присутніх про мету зборів, підтримав необхідність ство-
рення ОСББ та запропонував питання порядку денного:
1. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
2. Затвердження статуту ОСББ.
3. Обрання Голови та членів Правління ОСББ і ревізора ОСББ
4. Обрання уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, 
пов’язаних з реєстрацією ОСББ.
Голосували: за порядок денний    “за” -   38
        “проти” - немає
1. Слухали: інформацію керівника ініціативної групи Іванова В.І. - власника квар-
тири №    17    щодо створення у будинку об”єднання співвласників.
В обговоренні прийняли участь власники квартир:     № 10 Васильченко В.І. ; №34 
Пилипенко О. Й.  
Всі виступаючі підтримали створення об’єднання співвласників та висловили 
впевненість, що воно поліпшить умови проживання.

Постановили: 
1.1. Створити об”єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул. 
  Батальна, 28                                                                                              
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає
1.2. Ухвалити назву об”єднання - “Мальви”
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає
2. Слухали: інформацію власника кв. № 3 Петрова О.Б. про підготовлену редак-
цію статуту ОСББ “Мальви”.
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Постановили: Затвердити статут ОСББ “Мальви” у запропонованій редакції
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає
3. Слухали: пропозицію власника кв. №   12  Дмитренко С.С.   про обрання Івано-
ва В.І. головою правління ОСББ
Постановили: Обрати Іванова В.І. головою правління ОСББ “Мальви”
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає
Слухали: пропозицію власника кв. №   12    про обрання Правління ОСББ у скла-
ді:
1. Васильченко В.І. кв. № 10
2. Пилипенко О. Й. кв. № 34
3. Петров О.Б. кв. № 3  
4. Сидоров А.П. кв. № 7  
5. Дмитренко С.С. кв. № 12
При обговоренні кандидатур   Петров О.Б.   заявив самовідвід, власник кв. №  10  
запропонував обрати членом Правління власника кв. №   25 Кононенка Р.Р.
Постановили: Обрати Правління ОСББ “Мальви” у складі:
1. Васильченко В.І. кв. № 10
2. Пилипенко О. Й. кв. № 34
3. Кононенко Р.Р. кв. № 25
4. Сидоров А.П. кв. № 7  
5. Дмитренко С.С. кв. № 12
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає
Слухали:  пропозицію власника квартири №   25  про обрання ревізором ОСББ    
Петраш В.М.  кв. № 35   
Постановили: обрати Петраш В.М. ревізором ОСББ.
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає
1. Слухали: пропозицію власника кв. №   25   про визначення Іванова О.А.  упо-
вноваженим представником установчих зборів на здійснення дій, пов’язаних з ре-
єстрацією ОСББ.
Постановили: доручити Іванову В.І. провести державну реєстрацію ОСББ в Управ-
лінні державної реєстрації Львівської міської ради, державного реєстратора, Го-
ловному управлінні статистики Львівської області, Пенсійному фонді, Фондах со-
ціального страхування, Державній податковій інспекції, а також отримати дозвіл 
на виготовлення печатки та відкрити рахунок в банківській установі.
Голосували:      “за” -  38
        “проти” -  немає

Додатки до протоколу: Список голосування

Голова зборів                                                         Петров О.Б.
Секретар зборів                                                     Сидоров А.П. 
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Додаток 3

Додаток 2 
до Порядку державної реєстрації об’єднань

співвласників багатоквартирного будинку

СПИСОК
членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

                 м. Львів, вул. Батальна, 28          
(адреса)

                                                                                                   

N 
п/п

Номер 
квартири 
чи назва 

нежитлового 
приміщення

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

власника або 
уповноваженої 

ним особи

Інші 
власники 

цього 
приміщення

Розмір 
загальної 

площі 
житлового чи 
нежитлового 
приміщення, 

кв. метрів

Частка 
житлового чи 
нежитлового 
приміщення у 

загальній площі 
житлових чи 
нежитлових 
приміщень 

будинку, відсотків

Підпис 
власника або 

уповноваженої 
ним особи

Голова установчих зборів 
               (підпис) 

        
(ініціали та прізвище)

“ ”   200_ р.
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Додаток 4

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

Реєстрація - перереєстрація - внесення змін до статуту 
(необхідне підкреслити) 

        Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Мальви”     
       (найменування об’єднання)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Місцезнаходження  м. Львів, вул. Батальна, 28              
      (повна адреса)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Поштовий індекс     79000       телефон      222 00 22    факс      222 00 23      
Електронна адреса            malvu@ukr.net                                                     
Власник (балансоутримувач) будинку                                                                             
Дата проведення установчих (загальних) зборів            5 липня 2007 року           
Картку заповнив                            Іванов Василь Іванович                                        
      (прізвище, ім’я, по батькові)
          паспорт серія КВ , № 234567 , виданий 22.10.1997р. Личаківським
 РВ ЛМУ МВС України у Львівській обл.                                                  
    (назва і номер документа, що посвідчує особу)

 м. Львів, вул. Батальна буд. 28 кв. 7           222 22 22       
              (адреса)     (номер телефону)

                                               2007 р.                                                                                  
       (підпис)

Відомості перевірено                                                                                                  
    (підпис)  (ініціали та прізвище посадової
      особи органу державної реєстрації)

Дата складення і номер у реєстрі об’єднань співвласників багатоквартирного бу-
динку 
                                                                                                                                                      

Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ                                           

М. П. 
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Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказом Держпідприємництва України 20.04.2007 № 54 

Форма № 6-включення                                        РЕЄСТРАЦІЙНА  КАРТКА  
про включення відомостей про юридичну особу 

I. Відомості  про юридичну особу (заповнюється юридичними особами, які вносять відомості до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про себе вперше) 
 
 

Повне найменування юридичної особи 
Організаційно-правова форма юридичної особи  

Назва юридичної особи 

Скорочене найменування юридичної особи (відповідно до установчих, розпорядчих документів) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вулиця ( інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

 
 

 

Відомості  про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної 
особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами (згідно з відомостями, що 
містяться в установчих або у розпорядчих документах), — про керівника юридичної особи 
 
Прізвище 

Ім’ я, по батькові 

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

 
 

Відомості  про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без 
довіреності, у тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або в розпорядчих 
документах)** 
 
Прізвище 

Ім’ я, по батькові 

 

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

 
 

*Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо. 
** У  разі, якщо таких осіб більше 1, заповнюється відповідна кількість аркушів 1-ї сторінки реєстраційної картки 
„Форма № 6-включення”.  
 

Сторінку заповнив                                      Іванов В .І .                                                                             
                                                                     ( прізвище, ініціали)                                  ( підпис)                               ( дата) 
 
 
 

Ідентифікаційний код юридичної особи          

О Б  ' Є  Д Н  А  Н  Н  Я   С  П  І  В В Л А С Н И К І  В            
Б  А  Г  А  Т  О К  В  А  Р Т  И  Р Н О Г О  Б У Д И Н К У           

“ М А  Л  Ь  В  И  "                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

О С  Б  Б   “ М А  Л  Ь  В  И  “                       
                                   
Місцезнаходження юридичної особи: У  К  Р А  Ї  Н А         
Область �                          Автономна Республіка Крим                  Поштовий індекс      
Л  Ь  В  І  В  С  Ь  К  А                            
Район області                                                                                                                        Район міста �
Л  И  Ч  А  К  І  В  С  Ь  К  И  Й                         
Місто �                                      Селище міського типу                Селище                                Село  
Л  Ь  В  І  В                                

Б  А  Т  А  Л  Ь  Н  А                             
                                   
Будинок 2 8   Корпус      Тип приміщення*         №     

І  В  А  Н  О В                               

В  А  С  И  Л  Ь   І  В  А  Н  О В  И Ч                     
Ідентифікаційний номер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                                   
                                   

І  В  А  Н  О В                               

В  А  С  И  Л  Ь   І  В  А  Н  О В  И Ч                     
Ідентифікаційний номер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                                   
                                   



 
Сторінка 2 реєстраційної картки „ Форма № 6-включення” 
II. Відомості  про реєстрацію* 
 

Найменування органу реєстрації  

 
 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або 
частка держави в статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків. 
Найменування органу 

 
 

 

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування 
(непотрібне викреслити) 
Найменування розпорядчого акта 

 
 
 

 
 

 
 

Види економічної діяльності юридичної особи 

 
 

Зв’ язок з юридичною особою 
Телефон 1                                                                                                               Телефон 2 

Факс                                                                          Адреса сторінки в інтернеті 

 

Інші  відомості 

 
 

*Відомості  про реквізити створення/реєстрації (легалізації) діючої юридичної особи, що була створена або 
зареєстрована (легалізована) відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України від 15 
травня 2003 року № 755-IV “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.  

 

Сторінку заповнив                               Іванов В .І .                                                                                  
                                                            ( прізвище, ініціали)                                      ( підпис)                                      ( дата) 
 

Дата реєстрації (ДД.ММ .РРРР      .   .   )

В  И  К  О Н  А  В  Ч  И  Й   К  О М І  Т Е Т  Л Ь В І  В С Ь  К  О Ї        
М І  С  Ь  К  О Ї   Р А  Д И                         
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Ідентифікаційний код органу          

                                   
                                   
                                   
Номер                                                Дата (ДД.ММ .РРРР)   .   .     
Дата створення (ДД.ММ .РРРР      .   .   )

Розмір статутного фонду (грн    ,             )

№ 
з/п 

Код виду 
економічної 
діяльності 

(заповнюється 
державним 

реєстратором 
відповідно до КВЕД ) 

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД  
(на момент уключення вид економічної діяльності, який записаний першим, 

уважається основним) 

 7 0 . 3 2 . 0 У  П  Р А  В Л І  Н Н Я  Н Е Р У Х О М И  М       
   .   .  М А  Й  Н  О М                     
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            

+ 3 8 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1               

                                   
Адреса електронної пошти                      

                                   
                                   
                                   



 
Сторінка 3 реєстраційної картки „ Форма № 6-включення” 
Засновники юридичної особи* 
Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’ я, по батькові засновника 

 

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника 

 
 
 
 
 
 
 

Вулиця ( інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

 

 
 

Повне найменування (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) або прізвище, ім’ я, по батькові засновника 

 

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника 

 
 
 
 
 
 
 

Вулиця ( інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

 

 
 

*У  разі якщо засновників більше 2, заповнюється відповідна кількість аркушів 2-ї сторінки реєстраційної картки 
„Форма № 6-включення”. 
** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється. 
*** Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо. 
 

Сторінку заповнив                           Іванов В .І .                                                                                     
                                                        ( прізвище, ініціали)                                          ( підпис)                             ( дата) 
 
 
 
 

В  С  Ь  О Г  О  В  Л  А  С  Н  И  К І  В  Ж И Т Л О В И Х           
( Н  Е  Ж И  Т  Л  О В  И  Х  )  П Р И М І  Щ Е Н Ь  5 4  О С  О Б  И     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Ідентифікаційний код ( ідентифікаційний номер) засновника**           

Країна резидентства або громадянство засновника                 або УКРАЇНА   
                                   
Область                         Автономна Республіка Крим                Поштовий індекс      
                                   
Район області                                                                                                                        Район міста  
                                   
Місто                                     Селище міського типу               Селище                                Село  
                                   

                                   
                                   
Будинок     Корпус      Тип приміщення***         №     
Розмір внеску до статутного фонду (грн    ,             )

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Ідентифікаційний код ( ідентифікаційний номер) засновника**           

Країна резидентства або громадянство засновника                                   або УКРАЇНА   
                                   
Область                          Автономна Республіка Крим                 Поштовий індекс      
                                   
Район області                                                                                                                        Район міста  
                                   
Місто                                     Селище міського типу                Селище                                Село  
                                   

                                   
                                   
Будинок     Корпус      Тип приміщення***         №     
Розмір внеску до статутного фонду (грн    ,             )



 
Сторінка 4 реєстраційної картки  „ Форма № 6-включення” 
III. Відомості  про створені відокремлені підрозділи юридичної особи*  
 

Повне найменування відокремленого підрозділу юридичної особи 

 
 

 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

 
 
 
 
 
 
 

Вулиця ( інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

 
 

 

Відомості  про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі 
підписувати договори, — про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи 
Прізвище 

Ім’ я, по батькові 

 
 

 

Види економічної діяльності відокремленого підрозділу юридичної особи 

 
 

Зв’ язок з відокремленим підрозділом юридичної особи 
Телефон 1                                                                                                                             Телефон 2 

Факс                                                                                  Адреса сторінки в інтернеті                                                                                           

 

Інші  відомості 

 
 

IV. Спосіб отримання свідоцтва (потрібне відмітити) 
 

 
 

 

*У  разі якщо відокремлених підрозділів юридичної особи більше 1, заповнюється відповідна кількість аркушів 4-ї сторінки 
реєстраційної картки „ Форма № 6-включення”. 
** Заповнюють тільки резиденти. 
*** Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо. 
 
Сторінки 1 2 3 4 картки заповнив        Іванов В .І                                                                 
                                                                                            ( прізвище, ініціали)                                ( підпис)                           ( дата) 

№ 
з/п 

Код виду економічної 
діяльності 

(заповнюється 
державним 

реєстратором 
відповідно до КВЕД ) 

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД  
(на момент уключення вид економічної діяльності, який записаний першим, уважається 

основним) 

   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            
   .   .                            

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи          **

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Дата створення відокремленого підрозділу юридичної особи (ДД.ММ .РРРР)   .   .     

Країна резидентства                                               або УКРАЇНА   

                                   

Область                                  Автономна Республіка Крим                     Поштовий індекс      

                                   

Район області                                                                                                                                       Район міста  

                                   

Місто                                              Селище міського типу                   Селище                                     Село  
                                   

                                   
                                   
Будинок     Корпус         Тип приміщення***         №     

                                   

                                   
Ідентифікаційний номер            

                         8 3 +

                                   
Адреса електронної пошти                       

                                   
                                   

Видати заявнику   
Надіслати рекомендованим листом  



Додаток 1 
до Положення про Реєстр 
неприбуткових організацій та 
установ 

 
Форма  N 1- РН  

 
РЕЄСТРАЦІЙНА  ЗАЯВА  

платника  податку  
 

          

         Мова заповнення  Українська Дія  Реєстрація  Зміни  Доповнення 
          

 

1. Ідентифікаційний код 
філії  платника податку  
з ЄДРПОУ  

                Ідентифікаційний код 
неприбуткової організації 
(установи) з ЄДРПОУ  

                

                       
    

 

2. Назва 

 Об’ єднання співвласників багатоквартирного  будинку « Мальви» 

  

3. Назва податкового органу, де реєструється платник 

 ДПІ  у Личаківському районі м. Львова  

  

4. Дані про державну реєстрацію 
  

Код та назва органу 
державної реєстрації 

            виконавчий комітет  Львівської міської ради 
   

  
Дата реєстрації 1  1 / 1  1 / 1  1 Номер рішення про реєстрацію 111111111111111 

    
  
Код та назва  
форми власності 

   приватна  
   

    
Організаційно-  
правова форма 

8  5  5 Об’ єднання спввласників багатоквартирного  будинку 
     

   
Ознака неприбуткової організації  
(установи та дата її  присвоєння) 

     / /  
    

  
              

 Види господарської 
діяльності 

Код основного 
                  виду 

7 0 3 2  Ознака зовнішньо- 
економічної діяльності 

  
     

 Неосновні 
 

Код 

Зовнішньо- 
економічна  
діяльність 

 
 

Код 

Зовнішньо- 
економічна  
діяльність 

 
 

Код 

Зовнішньо- 
економічна  
діяльність 

                           
                 
                           

       
   

Код та назва 
органу управління 

      
       

   
Назва відомства у  
складі орг. управління 

 Код форми фінансування 
(бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок 
членських внесків - 3, змішане - 9)  

  
  
  

       
Статутний  фонд 
(у грн.) 

 Кількість  працюючих згідно зі штатним 
розкладом на момент реєстрації 

  

     

 

Додаток 6



 
5. Дані про банківські рахунки 

 МФО  банку Рахунок N 
  3  2  5  1 1  1        2 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1       
       
                               
       
                               
       
                               
       
                               
       
                               
                                                     

 
6. Адресні дані платника податку (місцезнаходження) 

     
   Поштовий індекс 7  9  1  1  1   Країна Україна  
  
 Область  
  
 Район  
  
 Місто Львів 
  
 Район міста Личаківський  
  
 Вулиця Батальна  
  
 Будинок 28 /   Корпус  Офіс/квартира 11  
  
  

 
7. Дані про керівників 

 КЕРІВНИК  ( Ідентифікаційний номер із Державного реєстру, прізвище, 1 1  1  1  1  1  1  1  1 1  
 ім'я та по батькові    )
 І ванов Василь  Іванович 
   
                      

 Контактні  телефони 1  1  1 - 1  1  1 1 Факс  -   Факс        
                      

   
 ГОЛОВНИЙ  БУХГАЛТЕР  ( Ідентифікаційний номер із Державного               
 реєстру, прізвище, ім'я та по батькові    )
  
    
                      

 Контактні  телефони      -     Факс  -   Факс     
                      

  

 
8. Дані про реєстрацію платника 

 Прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про платника в автоматизовану систему 
  
  
 Підпис  Дата 
  
 Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію платників податків 
  
  
 Підпис  Дата 
  

 
М. П. 

38



39

 
 
9. Інформація про засновників (юридичних осіб) 

                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                  
                      

  НАЗВА  засновників юридичних осіб немає 
   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                  
                      

  НАЗВА   
   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                  
                      

  НАЗВА   
   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                  
                      

  НАЗВА   
   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                  
                      

  НАЗВА   
   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                  
                      

  НАЗВА   
   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
 
 
Сторінка N Ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ                   

                
 



 
 

10. Інформація про засновників (фізичних осіб) 
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ                
                      

  ПРІЗВИЩЕ , ІМ 'Я  та   
  ПО  БАТЬКОВІ   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                
                      

  ПРІЗВИЩЕ , ІМ 'Я  та   
 ПО  БАТЬКОВІ   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                
                      

  ПРІЗВИЩЕ , ІМ 'Я  та   
  ПО  БАТЬКОВІ   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                
                      

  ПРІЗВИЩЕ , ІМ 'Я  та   
  ПО  БАТЬКОВІ   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                
                      

  ПРІЗВИЩЕ , ІМ 'Я  та   
  ПО  БАТЬКОВІ   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
                      

  Ідентифікаційний код засновника - ЮРИДИЧНОЇ  ОСОБИ  з ЄДРПОУ                
                      

  ПРІЗВИЩЕ , ІМ 'Я  та   
  ПО  БАТЬКОВІ   
   
  Внесок у  Назва валюти  
  статутний фонд     
  

  
 
 
Сторінка N Ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ                   
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Пояснення  до порядку  заповнення форми N 1- РН  

Форма N 1- РН " Реєстраційна заява платника податку" заповнюється в одному 
примірнику. Мова та дія заяви визначається позначкою "X" у відповідному полі. 
 
N  

гру
пи 

Назва групи показників Пояснення 

1 2 3 
1  

Ідентифікаційний код
філії  платника з 
ЄДРПОУ  

Наводиться з довідки про включення до ЄДРПОУ  

 

 

) з

Ідентифікаційний код
неприбуткової 
організації (установи
ЄДРПОУ  

Ідентифікаційний код неприбуткової організації 
(установи) з ЄДРПОУ  наводиться тільки для філій. 
Якщо платник податку не філія, поле повинно бути 
порожнім 

2 Назва Наводиться назва платника податку - юридичної 
особи з довідки про включення до ЄДРПОУ  

3 Назва податкового 
органу, де реєструється 
платник 

Наводиться назва ДПА , де реєструється платник 
податку 

4 Дані про державну 
реєстрацію; 

Наводяться з довідки про включення до ЄДРПОУ : 
• ідентифікаційний код органу державної реєстрації та 

його назва; 
• дата реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності 

та номер рішення в органах державного управління; 
• код і назва форми власності;  
• код і назва організаційно-правової форми; 
• ознака неприбуткової організації (установи) та дата її  

присвоєння; 
• підстави виникнення податкових зобов'язань; 
• коди видів господарської діяльності та ознака 

зовнішньоекономічної діяльності. Мінімальна 
кількість кодів - 1 ( заповнюють неприбуткові 
організації (установи), для яких відповідним 
законодавством надано право здійснювати інші  види 
діяльності); 

• код і назва органу управління. 
Код форми фінансування - у відповідному полі 

проставляється цифра: бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, 
за рахунок членських внесків - 3, змішане 
фінансування - 9. 

Для платників податку з державною формою 
власності проставляється назва головної організації 
(главку), якій вона безпосередньо підпорядкована. 

Кількість  працюючих згідно зі штатним розкладом на 
момент реєстрації. 

Наводиться розмір статутного фонду в національній 
валюті 

5 Дані про банківські 
рахунки платника 

Наводяться номери рахунків та коди МФО  
відповідних банків на дату заповнення заяви 

 



 

1 2 3 
6 Адресні дані платника 

податку 
Наводяться всі реквізити місця розташування 

платника податку; поштовий індекс, країна, область, 
район, місто або населений пункт, район міста, вулиця 
(проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, 
офіс/ квартира 

7 Дані про керівників Наводиться інформація про керівника та головного 
бухгалтера: 
• ідентифікаційний номер із Державного реєстру 

фізичних осіб; 
• прізвище, ім'я та по батькові; 
• контактні телефони. Ознака факсу "X" проставляється 

в разі, коли телефон одночасно є факсом 
8 Дані про реєстрацію 

платника 
Заповнюються працівником податкового органу, який 

здійснює реєстрацію. Наводиться: 
• підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який 

вводив дані про платника податку в автоматизовану 
систему; 

• підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, 
відповідального за реєстрацію платників податку 

9 Інформація про 
засновників 
(юридичних осіб) 

Наводиться ідентифікаційний код та назва засновника 
з ЄДРПОУ , контактні телефони, факс, сума та назва 
валюти внеску в статутний фонд. 

У  полі " Сторінка" вказується номер сторінки групи 9 
форми N 1- РН, якщо кількість засновників перевищує 
6. 

Для зв'язку групи 9 з іншими групами цієї форми у 
полі " Ідентифікаційний код платника податку з 
ЄДРПОУ  наводиться код платника податку. 

У  разі відсутності засновників - юридичних осіб 
потрібно у першому полі " Назва" групи 9 вказати 
"Засновників - юридичних осіб немає" 

10 Інформація про 
засновників (фізичних 
осіб) 

Наводиться ідентифікаційний номер засновника, 
фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб, 
прізвище, ім'я та по батькові, контактні телефони, 
факс, сума та назва валюти внеску засновника до 
статутного фонду. 

Поля " Сторінка" та " Ідентифікайний код платника 
податку з ЄДРПОУ " заповнюється аналогічно до групи 
9. 

У  разі відсутності засновників-фізичних осіб потрібно 
у першому полі " Назва" групи 10 вказати " Засновників-
фізичних осіб немає" 

 
Всі  поля форми N 1- РН повинні бути заповнені, якщо в описі полів цієї 

інструкції  не вказано інше. 
При внесенні змін або доповнень до форми N 1- РН у поле " Дія" вноситься 

відповідна позначка, обов'язково заповнюються показники 1 - 3 та поля, які 
зазнали змін та доповнень. 

У  кінці заяви обов'язково проставляється дата подачі заяви підпис, 
керівництва, відбиток печатки. 

Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідність 
нормативним та установчим документам. 

 



Додаток 7

        Начальнику ЛМУ УМВС
        у Львівській області

Заява

 Прошу Вас надати дозвіл на виготовлення однієї круглої печатки та одного штампу, 
які виготовляються вперше ОСББ “Мальви”, адреса: м.Львів, вул. Батальна, 28 
у зв’язку з веденням своєї діяльності.
Відповідальний за здачу та отримання документів: Іванов Василь Іванович, 20 
серпня 1979 р.н., адреса: м. Львів,вул. Батальна, 28/17, тел.: 222 00 19, паспорт: 
серія КВ , № 234567 , виданий 22.10.1997р. Личаківським РВ ЛМУ МВС України 
у Львівській обл.

 Дата        Підпис
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