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Вступ. Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні однією з 

актуальніших проблем є реформування житлово – комунального 
господарства, так як функціонування саме цієї галузі має великий вплив на 
соціальну сферу. Оскільки нинішній стан галузі здійснює негативний вплив 
на регіональний розвиток, постає необхідність пошуку нових механізмів 
реформування житлово-комунального господарства, що в свою чергу 
позитивно позначиться на соціально-економічному розвиток регіонів та 
потенційних можливостях підвищення їх конкурентоспроможності. 
Кінцевим результатом реформи має стати оновлення стандартів надання 
послуг та покращення рівня життя населення. На сьогоднішній день 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) є новим 
механізмом покращення ситуації у сфері житлово – комунального 
господарства України та надання першочергових житлових послуг 
громадянам.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження реформування 
житлово-комунального господарства та створення об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку проводиться політичними діячами та 
дослідниками багатьох галузей наукового знання: юристами, політологами, 
економістами, соціологами, історикам, географами, як вітчизняними так і 
зарубіжними, серед яких виділяються роботи Вересюк С.М., Данилишина 
Б.М., Долішнього М.І., Лисенко Н., Полуянова В.П., Качала Т.М., Буга Н.Ю, 
Тодосієнко О.А., Шнайдера І.М.та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є дослідження 
створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), як 
альтернатива діяльності житлово–будівельного кооперативу (ЖБК) та 
житлово-експлуатаційної контори (ЖЕК). Основні переваги та недоліки 
впровадження механізму створення ОСББ, для соціально-економічного 
розвитку території та надання послуг населенню.  

Виклад основного матеріалу. Створення комфортних, гідних умов 
проживання людини є найголовнішим завдання сучасності й майбутнього. 
Першочергове значення у вирішенні цього завдання в містах та селищах має 
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великий, багатопрофільний і складний житлово-комунальний господарський 
комплекс (ЖКГК) або житлово-комунальне господарство (ЖКГ).  

Житлово-комунальне господарство – галузь, а вірніше, сукупність 
галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних 
умовах, а також постачання підприємств галузей господарства країни 
необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.  

Житлово комунальне господарство – це комплекс, що розосереджений 
по усіх регіонах України і формує більшу частину інфраструктури держави.  

На сьогоднішній день житлово-комунальне господарство є найбільш 
технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які стали 
особливо актуальними. Яскравими ознаками загострення проблеми є те, що 
на сьогодні в Україні в аварійному стані перебувають 30% водопровідних і 
27% каналізаційних мереж, 14 тис. км теплових мереж житлово-
комунального господарства [2]. 

Основними проблемами житлово – комунального господарства є: 
зношеність основних фондів галузі, застарілість технологій і як наслідок 
значні витрати (води, теплової енергії тощо) та низька енергоефективність 
(близько 70 % житлового фонду збудовано до 1970 р., зношеність основних 
фондів перевищує 60 %, енергоємність послуг у 2,5-3 рази перевищує 
показники європейських держав; високий ступінь регіональної диференціації 
стану забезпеченості та якості надання житлово-комунальних послуг; 
невідповідність наявних інфраструктурних потужностей зростаючим 
вимогам та потребам; утриманське відношення користувачів до житла, що 
призводить до його швидкого фізичного та морального зносу; погана 
керованість, неконтрольованість, низька якість роботи підприємств житлово-
комунальної галузі та послуг, що ними надаються; недосконалість порядку 
формування тарифів та невідповідність розмірів платежів за користування 
житлом фактичним витратам на його утримання; неефективна система 
управління.[4] 

Враховуючи важливість нормального функціонування житлово – 
комунального господарства та його вплив на соціальну сферу України, галузь 
потребує кардинального реформування. Реанімувати застаріле комунальне 
господарство кожна країна намагається по-своєму. Спільною особливістю, 
більшої частини країн, що проводять реформування житлово – комунального 
господарств є впровадження механізму самоорганізації населення, що 
дозволяє вирішити проблему за принципом “bottom up”(знизу -
догори).Самоорганізацію можна розглядати і як процес і як явище. Як 
процес самоорганізація полягає у формуванні, підтримці або ліквідації 
сукупності дій, що ведуть до створення стійких, виробничих і 
міжособистісних відносин колективів на основі вільного вибору правил і 
процедур. Як явище самоорганізація являє собою набір елементів, що 
служать для реалізації програми або мети. До таких елементів відносяться 
неформальні структурні управління, учасників цього процесу, ресурси та ін.. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
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 Основними проявами або формами самоорганізації населення є 
громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації 
населення, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), 
кооперативи. Шукаючи виходу із складної ситуації, яка склалася на 
сьогодні Україна зробила ставку на заміну ЖЕКів об’єднаннями 
співвласників багатоповерхових будинків.  

Об'є́днання співвла́сників багатокварти́рного будинку (ОСББ) – це 
неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та 
нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та 
управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для 
юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову 
територію.[6]  

Ще десять років тому, ніхто в Україні й не знав, що існує таке поняття 
як об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а така загадкова 
абревіатура як ОСББ викликала здивування, підозру та різноманітні асоціації 
(громадська організація, орган самоорганізації населення, альтернатива 
ЖЕКу, “колгосп” у будинку ).  

Сьогодні ж об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
незважаючи на своє вузьке “цільове призначення”, можна розглядати як одну 
з форм самоорганізації громад для вирішення завдань місцевого розвитку. 
Таку форму можна використовувати в населених пунктах з 
багатоквартирними будинками і для реалізації проектів місцевого розвитку, 
які пов’язані з такими будинками (наприклад, ремонт комунальних мереж, 
будівництво дитячого майданчика тощо).  

Україна не стала “першопрохідцем” обравши механізмом,вирішення 
проблем житлово-комунального господарства, створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Аналогами таких 
самоорганізаційних форм у різних країнах є :Польща – спільнота 
мешканьова, Канада – кондомініум, Естонія – квартирне товариство,Румунія 
–асоціація співвласників, США – кондомініум, Латвія – товариство власників 
квартир, Італія – кондомініум, Росія – товариство співвласників житла. 
Особливістю українських та російських самоорганізаційних форм є те, що 
вони є добровільними, на відміну від вище перечислених зарубіжних 
аналогів, що є обов’язковими. [2]  

Процес створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
розпочався у 1995 році і станом на 01.01.2012 року в Україні налічувалось 
14250 об’єднань, що становило понад 12 % житлових будинків країни, які 
мають п’ять і більше поверхів. [3]  

Відповідно до регіональних програм реформування ЖКГ найвищий 
показник створення ОСББ у Донецькій (2184), Львівській (800), 
Дніпропетровській (701),Миколаївська(662), Одеській (630) областях та АР 
Крим (630), найменший показник показали Кіровоградська (99),Закарпатська 
(126) області [2]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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Основним чинниками , що спричинили високі показники створення 
ОСББ є те, що у вище зазначених регіонах: велика кількість міського 
населення і відповідно міської інфраструктури; об’єкти житлово-
комунального господарства у своїй більшості дісталась у спадок від 
Радянського Союзу і мало піддавалась ремонту в сучасний період; надання 
комунальних послуг населенню закріплювалось за підприємствами, що 
знаходились на їх території і за сучасних умов є закритими або в стані 
занепаду і не в змозі забезпечити повноцінне постачання послуг; мобільність 
та сучасність у своїх діях населення, що проживає на відповідних територіях 
та владних органів; використання зарубіжного досвіду та співпраця з 
іноземними колегами в різноманітних сферах господарювання, що дозволяє 
подолати боязнь до впровадження “нового”. 
  Основними чинниками, що впливають на низькі показники створення 
ОСББ в Закарпатській області є низький рівень міського населення (37%), що 
ж стосується Кіровоградської області, то при високих показниках міського 
населення (62%) в структурі переважає населення старшого віку, що є 
“пасивним” до створення самоорганізаційних форм. 
Основною перевагою ОСББ є ініціювання їх створення “знизу”, що дозволяє 
здійснювати в ЖКГ більш економічнодоцільні, ефективні та відкриті для 
населення реформи, що неможливо здійснювати при державному ініціюванні 
“зверху”.   

Переваги ОСББ можна поділити на матеріальні та нематеріальні 
аспекти. До матеріальних аспектів відносять - вирішення житлово – 
соціальних проблем, високий рівень надання послуг,заощадження коштів, 
прозорий бюджет і витрати, самостійне вирішення питання. Нематеріальні 
аспекти – відокремленість від ЖЕКу, автономність, самоорганізація, 
контроль, зацікавленість у покращені стану об’єкту.У разі створення ОСББ: 
істотно підвищується зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, 
ефективність управління спільною власністю, поліпшується житлово-
комунальне обслуговування; завдяки фінансовому контролю та прозорості 
використання коштів (а також з огляду на статус неприбуткової організації) 
з'являються гарантії надійної діяльності об'єднання, зростає кількість 
сумлінних платників; учасники об'єднання можуть наперед запланувати 
заходи для поліпшення стану свого будинку, тобто для модернізації та 
ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення систем 
енергозбереження; ОСББ має можливість отримати у власність або 
довгострокове користування прибудинкову територію, а це захищає прилеглу 
земельну ділянку від зведення на ній додаткових споруд — так званого 
ущільнення забудови, яке сьогодні створює проблеми багатьом 
мешканцям.[2] 

Раціональна діяльність ОСББ сприяє збалансованій і пропорційній 
структурі житлово – комунального комплексу, що в свою чергу сприяє 
вирівнювання рівнів житлово-комунального обслуговування населення, що 
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означає зближення регіонів, окремих територій як за інтегральними 
показниками житлово-комунального обслуговування населення, так і за 
окремими його елементами. ОСББ забезпечує матеріальні умови життя 
населення, сприяє збільшенню вільного часу населення та його 
раціональному використанню, підвищенню культури побуту, зменшенню 
масштабів і трудомісткості домашнього господарства. Поліпшення житлово-
комунального обслуговування забезпечує необхідну основу для 
відтворювального процесу, позитивно впливає на шлюбність, 
народжуваність, зміцнення здоров'я населення, а, отже, на демографічну 
ситуацію. 

Процес створення ОСББ характеризується позитивними тенденціями та 
сприятливими умовами для виникнення, про те цього замало для 
одночасного переходу, всієї країни до нової форми надання житлово-
комунальних послуг, так як такий перехід здійснюється досить повільними 
темпами.   

Головними причинами є : низька активність й відсутність причетності 
членів спільноти до вирішення спільних проблем; тенденція(радянський 
атавізм) до управління (нехай хтось управляє), замість самому управляти, а 
це сприяє відсутності зацікавлення і слабкому контролю за якістю; слабкі 
сусідські зв’язки і відсутність суспільної довіри; слабо розвинуте 
громадянське суспільство; різні соціальні прошарки та групи поколінь; 
недостатня фінансова підтримка з боку влади та взаємодія.[3] 

Висновки: Отже, на сьогоднішній день серед найважливіших 
напрямків багатогранного процесу соціально-економічних перетворень 
особливе місце займає реформування житлово-комунального господарства, 
оскільки саме тут нагромадилась величезна кількість проблем, які 
потребують термінового і сучасного вирішення в нових економічних умовах. 
Враховуючи зарубіжний досвід країн, що успішно провели реформу 
житлово-комунального господарства та сучасних самоорганізаційних 
тенденцій розвитку суспільства, українськими науковцями та владою було 
запропоновано створення об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку. Виникнення такої форми самоорганізації сприятиме активній участі 
населення у регіональному розвитку території, вирішенні локальних 
проблем, самостійному наданні першочергових житлово-комунальних 
послуг, ухвалені рішень щодо подальшого соціально-економічного розвитку. 
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господарства України 

У статті проаналізовано сучасні тенденції реорганізації житлово-
комунального господарства України, як однієї з найважливіших галузей 
національного господарства. Досліджено особливості та соціально- 
географічні аспекти створення об’єднання співвласників багатоквартирного 
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В статье проанализированы современные тенденции реорганизации 
жилищно-коммунального хозяйства Украины, как одной из важнейших 
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