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ВСТУП 

Актуальність теми. Шлях реформування економіки передбачає 

конструктивне розв’язання проблем, які існують у сучасному суспільстві. 

Проблеми у житлово-комунальному господарстві накопичувалися роками та 

процес їх вирішення відбувається повільно. Свої особливості у роботу галузі 

вносить стан нестабільності в країні, зменшуючи ї без того обмежені можливості 

її ресурсного забезпечення. Одним із актуальних питань сьогодення є створення 

сприятливих умов за допомогою ефективних напрямів та інструментів для 

забезпечення сталого розвитку житлово-комунальної інфраструктури в цілому та 

житлового фонду зокрема.  

Подолання проблем низької ефективності діяльності житлово-

комунального господарства, повільного узгодження нормативно-законодавчих 

актів,  дефіциту бюджетних коштів на розвиток житлового фонду, створення 

конкурентного середовища у сфері надання комунальних послуг потребує 

розробки науково обґрунтованих підходів до формування фінансового механізму 

розвитку об’єктів житлового фонду в умовах євроінтеграції. 

Питанням розробки методичних і практичних аспектів фінансово-

економічних питань реформування житлово-комунального господарства  

приділено увагу в працях вчених: О.В. Димченко, В.В. Лойко, К.С. Савенко, 

О.В. Твердь, О.Є. Кущ, В.М. Філатов та інших науковців. В умовах швидких 

змін економічної ситуації в країні та зважаючи на зовнішні дестабілізаційні 

фактори, необхідно доповнювати праці науковців сучасними дослідженнями 

щодо реформування фінансово-економічних умов розвитку житлового 

господарства, приділити увагу чинникам, що впливають на стабільність та 

ефективність, зокрема створення ОСББ. 

Метою наукової роботи є наукове обґрунтування та розробка заходів 

щодо підвищення ефективності функціонування фінансового механізму 

розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції. 
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Досягнення цієї мети зумовило вирішення наступних основних завдань:  

- з’ясувати економічну сутність фінансового механізму розвитку 

об’єктів житлового фонду в умовах євроінтеграції; 

- узагальнити методичні засади та законодавче забезпечення 

процесу державного регулювання розвитку житлового фонду міста; 

- проаналізувати динаміку розвитку житлово-комунального 

господарства України  та сучасний стан об’єктів житлового фонду міста 

Києва; 

- розробити заходи щодо підвищення ефективності функціонування 

фінансового механізму розвитку житлового фонду міста Києва в умовах 

євроінтеграції. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку житлового фонду міста Києва в 

умовах євроінтеграції. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні і практичні основи 

формування фінансового механізму розвитку житлового фонду міста Києва в 

умовах євроінтеграції. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти України, статистичні дані, дані Київської міської державної 

адміністрації, документи Київської міської ради, статистичні дані районних 

державних адміністрацій міста Києва, наукові та інтернет-джерела. 

 Наукова новизна одержаних результатів містить такі елементи: 

удосконалено: 

- науково-методичний підхід до процесу формування фінансового 

механізму розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції, 

який на відміну від існуючих, містить в собі виокремлені елементи  

           набуло подальшого розвитку: 

- термінологічний апарат, зокрема, поняття «фінансовий механізм розвитку 

житлового фонду міста Києва», що на відміну від існуючих трактувань 

відображає процеси аналізу, моніторингу та прогнозування стану, можливості і 

готовності об’єктів житлового фонду, зокрема ОСББ, забезпечити свої 
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фінансові потреби  для  сталого розвитку, з урахуванням впливу потенційних 

загроз або позитивних впливів. 

Методи дослідження. Сукупність загальнонаукових та спеціальних 

методів пізнання є методичною основою дослідження. Використовувалися 

методи аналізу та синтезу, узагальнення та наукової абстракції.  В процесі 

дослідження було використано статистичні методи,  метод експертних оцінок 

та системного аналізу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

практичних рекомендацій для Київської міської ради при підготовці рішень 

Київради «Про надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам» (рішення 

№ 689/3696) і забезпеченні депутатського контролю за його реалізацією, що 

підтверджено довідкою про впровадження (від 20.12.2018 р. № 08/279/08/040-

1-836). 

Наукові публікації. За результатами проведеного дослідження 

опубліковано 1 статтю у фаховому виданні, 1 тези доповіді на Міжнародній 

науково-практичній конференції та 3 тез доповідей на Всеукраїнських 

науково-практичній конференціях. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

1.1. Економічна сутність фінансового механізму розвитку об’єктів 

житлового фонду в умовах євроінтеграції 

 

Поняття фінансового механізму розглядається в працях багатьох вчених, 

зокрема у працях В.Д. Базилевича, Л.О. Баластрик, В.М. Опаріна, Г.Г. 

Кірейцева, В.І. Оспіщевої, О.П. Близнюк та інших. Вчені по різному формують 

саме визначення поняття «фінансовий механізм», проте всі підкреслюють, що 

структуру фінансового механізму складають п’ять взаємозалежних елементів: 

фінансові методи, фінансові важелі, фінансові стимули, фінансові санкції, 

нормативно-правове забезпечення. Чітка взаємодія всіх складових забезпечує 

ефективне функціонування фінансового механізму. 

Фінансовий механізм визначено як «сукупність організаційних форм 

фінансових відносин: порядок формування та використання фондів грошових 

коштів; методи фінансового планування; форми управління фінансами; 

фінансове законодавство» [1]. Складовими фінансового механізму є джерела 

фінансового забезпечення та модель фінансового регулювання. До джерел 

фінансового забезпечення комунально-житлової сфери відносяться: бюджетні 

кошти, власні кошти ОСББ, запозичені кошти (кредитування). Модель 

фінансового регулювання передбачає застосування фінансове планування, 

фінансовий контроль, фінансові важелі, інструменти, стимули та санкції. 

Фінансове планування передбачає використання централізованих і 

нецентралізованих фінансових ресурсів  для задоволення фінансових потреб 

житлово-комунального сектору економіки. Фінансовий контроль – державний 

та недержавний нагляд відповідного рівня фінансової дисципліни та цільового 

використання фінансових ресурсів. До фінансових важелів відносяться ставки 

по кредитним ресурсам, тарифи на надання комунальних послуг. До 

фінансових стимулів можна віднести рівень заробітної плати працівників 
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житлово-комунального сектору економіки, фінансування підготовки та 

перепідготовки кадрів. Фінансові санкції охоплюють штрафи та пені. Процес 

формування фінансового механізму розвитку житлового фонду   міста Києва в 

умовах євроінтеграції передбачає наступні складові: 

1) всебічний аналіз поточного стану житлового фонду; 

2) система моніторингу за станом житлового фонду та фінансовими 

розрахунками; 

3) система прогнозування фінансових надходжень та фінансових витрат 

на поточні періоди (бюджетування) з урахуванням діючого законодавства та 

нормативно-правової бази. 

Таким чином фінансовий механізм розвитку житлового фонду міста 

Києва відображає процеси аналізу, моніторингу та прогнозування стану, 

можливості і готовності об’єктів житлового фонду, зокрема ОСББ, забезпечити 

свої фінансові потреби  для  сталого розвитку, з урахуванням впливу 

потенційних загроз або позитивних впливів. 

Сучасний процес реформування житлово-комунального господарства в 

Україні пов'язаний із створенням об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ). ґрунтовно сутність ОСББ визначено Проектом Житлового 

кодексу України, де передбачено, що об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, утвореною 

відповідно до закону та з урахуванням цього кодексу власниками 

(співвласниками) багатоквартирного будинку (будинків) з метою спільного 

користування, володіння та розпорядження об’єктами спільної власності в 

багатоквартирному будинку (будинках), і не має на меті отримання прибутку 

для подальшого розподілу між членами об’єднання, за винятком спрямування  

отриманого прибутку на утримання та забезпечення експлуатації спільного 

майна у багатоквартирному будинку (будинках) [2, ст. 56]. 

Фінансові ресурси є абсолютно ліквідним активом, що дозволяє при 

належному використанні ефективно здійснювати господарську діяльність. 

Відповідно фінансова діяльність комунальних підприємств, ОСББ містить 
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процеси, пов’язані із забезпеченням руху грошових коштів, зокрема: 

підтримка ліквідності, платоспроможності, незалежності, створення умов 

подальшого розвитку, що залежить від структури капіталу, витрат суб’єкта 

ринку й у сукупності сприяє досягненню основних цілей функціонування. 

Варто також враховувати, що ризики, пов’язані з цим за своїми негативними 

наслідками відносяться до категорії найбільш небезпечних за своїми 

наслідками. Дослідження фінансового стану більшості ОСББ  

продемонструвало, що збільшення частки матеріальних витрат та нестача 

фінансово-інвестиційних ресурсів є першочерговою проблемою комунальних 

підприємств та ОСББ через неможливість застосування якісних матеріалів, 

оновлення технологічного обладнання, залучення інновацій та поліпшення 

кадрового складу [3,4]. 

У житловій сфері міста Києва спостерігаються тенденції зростання 

обсягів будівництва та введення в експлуатацію нових будинків, як правило, 

багатоповерхових. Проте зберігаються і проблеми старого та аварійного 

житлового фонду. У силу різних причин, у тому числі і недостатнього рівня 

фінансування, питома вага аварійного та старого житла із ріку у рік зростає. 

Таким чином ми маємо дві протилежні проблеми у житловому фонді країни: з 

одного боку зростання обсягів введення в експлуатації нового житлового 

фонду, а з іншого нарощування темпів старіння та збільшення аварійного 

фонду. Це протиставлення двох різних проблем збільшує обсяг завдань з 

управління житловим фондом. Управління державним та комунальним 

житловим фондом здійснювалось житлово-експлуатаційними організаціями, 

які діяли на основі господарського розрахунку. Вони зберігаються і зараз, але 

в меншої кількості. Управляти численними житлово-експлуатаційними 

організаціями було важко і неефективно. Потрібно зауважити, що до 90-х 

років минулого століття у державній власності перебував майже весь 

житловий фонд. Держава виступала як замовник будівництва, інвестор, 

проектувальник житла, забезпечувала експлуатацію і була власником 

житлового фонду. У житловому секторі перехід від державної до приватної 
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власності відбувся із прийняттям Закону «Про власність в СРСР» від 6 березня 

1990 року № 1305-1 було законодавчо закріплено перехід України до зміни 

форм власності та ліквідацію безроздільного панування державної власності. 

Закон «Про приватизацію державного житлового фонду», від 19 червня 1992 

року № 2482-ХІІ можна вважати початком ринкових перетворень саме у 

житловому секторі України [5]. 

За Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 року №280/97-ВР державного житлового фонду було передано у 

комунальну власність органам місцевого самоврядування [6]. Законом 

передбачено, що управління об’єктами житлово-комунального господарства 

здійснюється за рахунок бюджетів  виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. Житловий  фонд, що перебуває у комунальній власності 

відповідних територіальних громад, повинен утримуватися за рахунок 

територіальних громад, ефективно експлуатуватися, а населення – отримувати 

послуги необхідного рівня та якості.  Процес переведення житлового фонду із 

державної власності у комунальну відбувався достатньо повільно. Це 

пов’язано із тим, що місцеві органи влади не мали достатньої кількості коштів, 

щоб забезпечити належний рівень ремонтів та поточного утримання 

житлового фонду. Однією із умов при передачі житлового фонду із державної 

власності до комунальної було виділення із бюджетів коштів на проведення 

капітальних ремонтів. Зважаючи на те, що житловий фонд у більшості 

випадків був у незадовільному стані, а коштів на проведення капітальних 

ремонтів не вистачало, то здійснення передачі прав власності проходило дуже 

повільними темпами. 

У Господарському кодексі України учасниками відносин у сфері 

господарювання виділено наступних учасників відносин: споживачі, суб’єкти 

господарювання, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, громадські організації, окремі громадяни, інші організації, 

що виступають засновниками суб’єктів господарювання  чи здійснюють щодо 

них організаційно–господарські повноваження на основі відносин власності 
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[7, ст. 2]. Учасниками господарських відносин у сфері житлово-комунального 

господарства відповідно до Закону України «Про житлово–комунальні 

послуги» є органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, власники, 

виробники, виконавці та споживачі житлово–комунальних послуг [8, ст. 3]. 

Проте на теперішній час конкретний перелік суб’єктів управління 

житловим фондом є відсутнім. За проведеним аналізом нормативно-

законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері житлового господарства, 

можна виділити наступні суб’єкти господарювання: 

1. Власник житлового будинку або житлового комплексу.  

2. Співвласник багатоквартирного будинку.  

3. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.  

4. Житлово-комунальні підприємства.  

5. Управитель. 

6. Виконавець комунальної послуги.  

7. Споживач.  

8. Виконавець.  

Доцільно  серед учасників відносин у сфері надання послуг з управління 

житлом особливо слід виокремити таких суб’єктів, як споживач, виробник та 

виконавець житлово–комунальних послуг. 

Споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір 

отримати житлово–комунальну послугу [8, ст. 1]. 

Серед споживачів – фізичних осіб визначальну роль, на нашу думку, 

відіграють мешканці, до яких належать власники, співвласники, наймачі, 

орендарі окремих житлових і нежитлових приміщень, які проживають у 

будинку. Споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово–

комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, 

а також оплачувати житлово–комунальні послуги у строки, встановлені 

договором або законом. 

Виконавець комунальної послуги – суб'єкт господарювання, який 

виробляє або створює житлово–комунальні послуги [8, ст.1]. Виробник 
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зобов’язаний укласти договір з виконавцем або споживачем про умови 

надання житлово–комунальних послуг та виробити ці послуги відповідно до 

умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил. 

Виконавець зобов’язаний забезпечувати своєчасність та відповідну 

якість житлово–комунальних послуг згідно із законодавством та умовами 

договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю 

відповідно до національних або міжнародних стандартів. Виконавцем послуг 

з управління житловим фондом може бути суб’єкт господарювання, з яким 

досягнуто згоди про надання таких послуг та укладено відповідний договір. 

Однак в Україні і нині, незважаючи на дискусії про формування 

конкурентного середовища в житлово–комунальному господарстві, майже 

весь житловий фонд перебуває на балансі житлово–комунальних підприємств, 

які визначені виконавцями послуг з утримання об’єктів житлового фонду. 

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України житлово–

комунальні підприємства – це суб'єкти господарювання, які безпосередньо 

виробляють, створюють та/або надають житлово–комунальні послуги [9, ст. 

14]. Ці підприємства укладають договори від імені мешканців з усіма 

суміжними комунальними службами, деякі роботи виконують самостійно. 

Організаційні принципи роботи житлово–експлуатаційних підприємств є 

застарілими і це свідчить про необхідність реформування системи управління 

житловим фондом, демонополізації ринків попиту і пропозиції на житлово–

комунальні послуги, упровадження належної системи договірних відносин та 

підготовки і залучення професійних управителів у цю сферу. 

 

1.2. Методичні засади  та законодавче забезпечення процесу державного 

регулювання розвитку житлового фонду міста 

 

За часів існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), 

інституту приватної власності, як такого, не було. Люди звикли, що житловий 

багатоквартирний будинок і все, що в ньому знаходиться, у більшості 
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випадків, належить державі і тільки держава має дбати про збереженість цього 

майна. Не дивлячись на те, що ще в 2003 р. в ЦК України законодавець чітко 

передбачив, що багатоквартирний житловий будинок перебуває у спільній 

сумісній власності співвласників житлових і нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку, і досі деякі громадяни вважають, що їм належить 

лише квартира, а комунікації, підвали, горища, сходові клітини тощо – 

державі, місту чи ЖЕКу. Такий прояв низького рівня правової культури людей 

є  негативним явищем, оскільки власники квартир не відчувають своєї 

відповідальності за цілісний майновий комплекс, в якому проживають.  Така 

свідомість людей прямо суперечить частині 4 статті 319 Цивільного кодексу 

України, в якій зазначено, що власність зобов’язує [10]. 

У 1996 р. Верховною Радою України прийнято основний закон держави 

– Конституцію України. В статті 42 Конституції України, законодавець 

визначив, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. В 

зазначеній статті відображено норму, що ніхто не може бути протиправно 

позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним [11]. 

Узагальнення змін у законодавчих та нормативних актах України щодо 

управління об’єктами житлового фонду наведено у хронологічній 

послідовності у табл. 1.1. 

У 2002 р., прийнявши Закон України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», законодавець надав співвласникам 

багатоквартирного будинку механізм самостійного управління своїм спільним 

майном через створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

або ОСББ. За цим законом, співвласникам багатоквартирного будинку 

надається можливість створити об’єднання, взяти будинок або цілісний 

майновий комплекс на баланс і не лише обслуговувати його, а й 

розпоряджатися спільною сумісною власністю [8].  
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Таблиця 1.1 

Результати узагальнення змін у законодавчих та нормативних актах 

України щодо управління об’єктами житлового фонду у 

хронологічній послідовності 

Джерело Сутність закріпленої норми права 
Конституція України 

(1996) [11] 
Кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 

42). 
«Правила та порядок розподілу 

території житлового кварталу 

(мікрорайону)» затверджені 

Наказом Держкомбуду України  

№ 228 від 16.09.1999 р. 

(діяли до 2005 р., на теперішній 

час альтернативного документу не 

прийнято)  

Визначають юридичні,  містобудівні,  технічні 

правила і планувальний механізм встановлення 

меж земельних ділянок в  існуючій  і   новій   

багатоквартирній   забудові   на   основі 

затвердженої  містобудівної  документації у 

відповідності з чинним законодавством і 

державними нормами з метою розподілу  вказаних  

територій  на окремі земельні ділянки, які 

знаходяться  у  колективній  (приватній,  спільній  

приватній) власності  та  забезпечення  реєстрації  

прав  власників  житлових будинків на землю і 

нерухоме майно. 
Рішення Київської міської ради  

від  29.11.2001  №   151/1585 «Про  

затвердження переліку нежитлових 

будівель комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва» (2001) [12] 

Затверджено перелік нежитлових будівель 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. 

Рішення Київської міської ради  

від 27.12.2001 № 208/1642 «Про 

формування комунальної власності 

територіальних громад районів м. 

Києва» (2001) [13] 

Всі житлові будинки в місті Києві були віднесені до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва 

Закон України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку» 

(2002) [14] 

Надано механізм самостійного управління своїм 

спільним майном через створення об’єднання 

співвласників. Надається можливість створити 

об’єднання, взяти будинок або цілісний майновий 

комплекс на баланс і не лише обслуговувати його, 

а й розпоряджатися спільною сумісною власністю. 

 
Постанова КМУ № 1521 від 11 

жовтня (2002) [15] 
Порядок передачі житлового комплексу або його 

частини з балансу на баланс. 
Цивільний кодекс України (2003) 

[10] 
Регулює особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на юридичній 

рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. Визначає що окреме 

приміщення в житловому будинку, придатне для 

постійного проживання, є квартирою. Приміщення 

загального користування (горища, підвали, 

колясочні) та нежитлові приміщення є спільною 

сумісною власністю співвласників квартир (стаття 
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382). 

Закон України «Про особливості 

здійснення права власності в 

багатоквартирному будинку» 

(2015) [16] 

 

Процедура прийняття рішень щодо розпорядження 

спільною сумісною власністю співвласників 

багатоквартирного будинку була удосконалена. 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

[17] 

До виключної компетенції місцевих рад віднесено 

вирішення на сесійних засіданнях відповідно до 

закону питань регулювання земельних відносин. 

Норми Закону надають можливість ОСББ, що 

діють в місті Києві, звернутися до Київської міської 

ради та отримати у власність чи постійне 

користування земельну ділянку, що є 

прибудинковою територією (така можливість 

існувала до 2005 р.). 
Рішення Київської міської ради № 

780/1784 від 22 грудня 2016 р. 

«Про затвердження Положення 

про співфінансування 

реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення 

спільного майна у 

багатоквартирних будинках міста 

Києва» [18] 

Поширюється на будинки, які  експлуатуються 

більше десяти років, та передбачає 

співфінансування робіт у розмірі 30 % очікуваної 

вартості робіт за рахунок коштів співвласників 

багатоквартирного будинку та решти вартості робіт 

(виходячи з остаточної вартості робіт, визначеної 

згідно з абзацом другим пункту 6 цього 

Положення) - за рахунок коштів бюджету міста 

Києва. 

Джерело: складено автором за даними [11-18] 

 

Разом з тим, в зазначеному законі було допущено низку прогалин, що 

стали причиною формування у людей негативного ставлення до ОСББ. 

Зокрема, у невеликих за площами багатоквартирних будинках стали частими 

випадки порушення майнових прав співвласників недобропорядним 

керівництвом ОСББ. Для створення ОСББ ініціативна група мала провести 

збори, на яких відповідне рішення приймали не більше ніж 50 % співвласників. 

Кожен співвласник мав один голос не залежно від того, яка частка власності в 

будинку йому належить. На нашу думку, ця норма закону прямо суперечила 

Цивільному кодексу України та була не логічною взагалі. Оскільки 

законодавець раніше визначив, що власність зобов’язує, і весь час 

співвласники сплачували кошти на утримання будинку пропорційно площі 

належної їм квартири, то і кількість голосів на загальних зборах, при створенні 
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ОСББ, вони б повинні мати пропорційну площі належним їм житловим та 

нежитловим приміщенням.  

Згідно з рішеннями Київської міської ради  від  29.11.2001  №   151/1585 

«Про  затвердження переліку нежитлових будівель комунальної власності 

територіальної громади міста Києва»  та  від 27.12.2001 № 208/1642 «Про 

формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва», 

всі житлові будинки в місті Києві були віднесені до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. В подальшому, житлові будинки разом з 

вбудованими нежитловими приміщеннями були передані на баланс 

комунальним підприємствам, якій здійснюють обслуговування цих будинків. 

Відповідно, у разі створення ОСББ та прийняття ним рішення про 

готовність прийняти на свій баланс цілісний майновий комплекс, такий 

майновий комплекс чи його частина передається з балансу підприємства. 

Варто зазначити, що земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки, 

не перебувають на балансі у комунальних підприємств, які є 

балансоутримувачами цих будинків. В розумінні  Земельного кодексу 

України, Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», такі земельні ділянки не можуть вважатися 

прибудинковими територіями, оскільки їхні межі не визначені відповідно до 

землевпорядної документації. Елементарним підтвердженням цього 

умовиводу є відсутність у балансоутримувачів багатоквартирних будинків 

державних актів про право власності на земельні ділянки і відсутність у таких 

земельних ділянок кадастрових номерів. Такі території комунальні 

підприємства міста Києва – балансоутримувачі житлових будинків лише 

обслуговують на підставі рішень органів місцевого самоврядування про 

закріплення територій для прибирання. 

З наведеного слідує, що комунальні підприємства Києва, які є 

балансоутримувачами житлових будинків, можуть передати на баланс ОСББ 

лише те, що реально мають на своєму балансі, а саме житловий будинок з 

допоміжними приміщеннями, тобто частину цілісного майнового комплексу. 
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 В розумінні статті 80 Земельного кодексу України, територіальна 

громада міста Києва, від імені якої діє Київська міська рада, є суб’єктом права 

власності на землю. Статтею 12 цього Кодексу серед повноважень органу 

місцевого самоврядування у галузі земельних відносин передбачено право 

розпорядження землями територіальних громад [19]. Згідно пункту 1 частини 

1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до 

виключної компетенції місцевих рад віднесено вирішення на сесійних 

засіданнях відповідно до закону питань регулювання земельних відносин [18]. 

Здавалось би, норми Земельного кодексу України та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» надають можливість ОСББ, що діють в 

місті Києві, звернутися до Київської міської ради та отримати у власність чи 

постійне користування земельну ділянку, що є прибудинковою територією. 

На жаль, така можливість існувала до 2005 р. Це зумовлено тим, що 

Київська міська рада, як орган місцевого самоврядування, приймає рішення 

про надання згоди на розроблення ОСББ проекту землеустрою, а потім 

рішення про надання земельної ділянки у власність чи постійне користування. 

До 2005 р. діяли «Правила та порядок розподілу території житлового кварталу 

(мікрорайону)» затверджені Наказом Держкомбуду України № 228 від 

16.09.1999 року, які в розумінні пункту 1.1.3. зокрема визначають юридичні,  

містобудівні,  технічні правила і планувальний механізм встановлення меж 

земельних ділянок в  існуючій  і   новій   багатоквартирній   забудові   на   основі 

затвердженої  містобудівної  документації у відповідності з чинним 

законодавством і державними нормами з метою розподілу  вказаних  територій  

на окремі земельні ділянки, які перебувають  у  колективній  (приватній,  

спільній  приватній) власності  та  забезпечення  реєстрації  прав  власників  

житлових будинків на землю і нерухоме майно [4]. 

Мінбуд України, правонаступником якого є Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

(Мінрегіонбуд) видав наказ № 146 від 26.08. 2005 р., яким було скасовано 

зазначені вище «Правила та порядок розподілу території житлового кварталу 
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(мікрорайону)», єдиний документ, який визначав порядок розподілу території 

між кількома поруч розташованими будинками. До цього часу 

Мінрегіонбудом не прийнято нових правил, відповідно не лише в Києві, а й у 

всіх містах і населених пунктах України відсутній механізм поділу 

прибудинкової території між кількома будинками. Скасування «Правил та 

порядку розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)» призводить 

до того, що ОСББ не має можливості замовити проект землеустрою, а Київська 

міська рада - прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність чи 

постійне користування ОСББ. Якщо ж визначення прибудинкових територій 

буде здійснюватися Київрадою хаотично, без чіткого регулювання 

спеціальним нормативно-правовим актом, яким будуть визначені однакові 

підходи визначення прибудинкової території для всієї країни, є обґрунтовані 

ризики непрозорого та несправедливого розподілу прибудинкових територій 

між житловими будинками, надання переваги одним ОСББ над іншими. Це 

може призвести до порушення, або ж навіть позбавлення співвласників 

окремих будинків права мати у спільній сумісній власності земельну ділянку, 

що є прибудинковою територією багатоквартирного будинку. Як показує 

досвід протистоянь в Києві окремих груп людей із забудовниками та іншими 

особами, відсутність чіткого регулювання земельних відносин призводить й 

до небезпечного зростання соціальної напруги [23]. 

Наведене вище доводить, що об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, що діють не лише в Києві, а й в Україні, не можуть повною мірою 

скористатися визначеним Законом України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» правом отримати цілісний майновий комплекс на 

свій баланс. Люди позбавлені повною мірою реалізувати своє конституційне 

право володіти, користуватися та розпоряджатися будинком, як об’єктом 

спільної сумісної власності.  

Співвласники багатоквартирного будинку можуть здійснювати 

управління житловим фондом самостійно – або безпосередньо ухвалюючи 

певні рішення на зборах і виконуючи їх за взаємною згодою, або через 
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створення для управління спільним майном юридичної особи – об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – і надання їй відповідних 

повноважень. Однак співвласники або ОСББ не є управителями у прямому 

розумінні. Щодо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

управління належить розглядати як діяльність ОСББ для досягнення мети його 

створення, щодо співвласників – як невід'ємну від права власності функцію. 

Якщо ж управління здійснює сторонній суб'єкт господарювання, то його 

діяльність вже стає послугою. Враховуючи наведене, на думку дослідників [2, 

с. 12], «управитель» – це суб'єкт господарювання, який надає комплексну 

послугу з управління. 

Незважаючи на позитивну динаміку кількісного зростання  ОСББ,  цей  

процес  поки  що  не  дав  очікуваних  результатів. В процесі створення 

об’єднань виникає ще багато питань, які пов’язані із недосконалістю 

сучасного законодавства і з накопиченням певного досвіду господарювання 

вже створених ОСББ. В зв’язку із зростанням витрат населення на оплату 

житлово-комунальних послуг  постає питання щодо встановлення соціальної 

справедливості при передачі цілісного майнового комплексу на баланс ОСББ 

в Україні, зокрема у місті Києві [20,22]. Удосконалення законодавства України 

в цій частині надасть можливість ОСББ регулювати витрати співвласників та 

заощаджувати кошти. 

Співвласники повинні бути зацікавлені у підтриманні та поліпшенні 

технічного стану своїх будинків, утриманні в належному стані прибудинкових 

територій та розміщених на ній об'єктів благоустрою, а також у безпечному та 

комфортному проживанні мешканців у цьому житлі, забезпеченні їх житлово–

комунальними послугами відповідно до стандартів, нормативів, норм, 

порядків і правил. Процес управління житловим фондом характеризується 

наявністю ієрархії рівнів управління та багатофункціональністю.  
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

МІСТА КИЄВА ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО  ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕХАНІЗМУ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Аналіз розвитку житлово-комунального господарства 

України та сучасного стану об’єктів житлового фонду міста 

Києва 

 

Аналіз розвитку житлово-комунального господарства ґрунтується на 

загальних економічних законах  та спирається на основні принципи 

діалектики: в динаміці та розвитку та взаємозв’язках та взаємозалежності; 

кількісних і якісних змін; дії механізмів мотивації та інтересу. Предметом 

аналізу є реальна господарська діяльність підприємств житлово-комунального 

господарства та зв’язки між різними економічними процесами. 

Ефективність  функціонування житлово-комунального комплексу 

України характеризується окремими показниками, динаміка яких за період 

2013-2017 рр. наведена у табл. 2.1. Житлово-комунальний комплекс 

переважно є збитковими. Кредиторська заборгованість перевищує 

дебіторську. Незначні прибутки є зовсім недостатніми, щоб забезпечити 

розвиток та інвестиції. Без інвестиційних вкладень підприємства ЖКГ 

приречені на технічну технологічну деградацію, погіршення якості послуг. За 

даними офіційної статистики, у 2016–2017 рр. збитки підприємств ЖКГ у 

2016-му сягнули 3 млрд. грн., у 2017-му – 4,2 млрд., за дев'ять місяців 2018-го 

– перевищили 5,5 млрд. грн. Дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ за 

2015-2017 рр. досягнула 13,3 млрд. грн., а кредиторська – 28 млрд. 

Організаціям ЖКГ за 9 місяців 2018 року нараховано 52,5 млрд. грн., з них 

12,2 млрд. грн. – тільки за 3 квартал 2018-го. При цьому перераховано лише 

37,5 млрд грн (за листопад – 7,9 млрд). Заборгованість бюджетів усіх рівнів 

перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, на кінець 2017 

р. становила 22,6 млрд грн. 
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Таблиця 2.1 

Динаміка показників діяльності житлово-комунального комплексу 

України за період 2013-2017 рр. 

Назва 

показника 

Роки Відхилення 

даних 2017 

від даних 

2013 р., % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг 

реалізованих  

послуг ЖКК, 

млн. грн. 

 

31441,1 

 

34049,2 

 

34188,4 

 

38143,4 

 

48168,5 

 

53,20 

Середньооблікова 

чисельність 

працівників 

ЖКК, осіб 

 

381203 

 

333781 

 

320658 

 

310432 

 

301723 

 

-20,84 

Збитковість 

ЖКК, % 

-17,3  -4,0 -19,7 -21,5 -18,7 8,09 

Фінансовий 

результат роботи 

від звичайної 

діяльності до 

оподаткування 

підприємств 

ЖКГ, млн. грн. 

прибуток  

збиток 

 

 

 

 

 

 

 
703,3 

2559,1 

 

 

 

 

 

 
 

676,7 

2313,8 

 

 

 

 

 

 

 

268,3 

5023,0 

 

 

 

 

 

 

 

268,3 

5023,0 

 

 

 

 

 

 

 

268,3 

5023,0 

 

 

 

 

 

 

 

38,15 

96,27 

Дебіторська 

заборгованість за 

послуги ЖКГ, 

млн грн 

 

13543,3 

 

13208,0 

 

13623,1 

 

13623,1 

 

13623,1 

 

0,58 

Кредиторська 

заборгованість за 

послуги ЖКГ, 

млн грн 

 

19855,9 

 

17019,0 

 

24220,9 

 

21156,7 

 

22435,9 

 

12,99 

Індекс 

капітальних 

інвестицій 

підприємств 

комунальної 

теплоенергетики 

 

 

77,6 

 

 

136,3 

 

 

176,4 

 

 

198,5 

 

 

201,2 

 

 

159,27 

Індекс 

капітальних 

інвестицій 

підприємств 

водопостачання і 

водовідведення  

 

 

 

 

132,8 

 

 

 

 

163,4 

 

 

 

 

133,8 

 

 

 

 

141,3 

 

 

 

 

148,4 

 

 

 

 

11,74 

Джерело: складено автором за даними [21] 
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Враховуючи, що населення залишалося доволі сумлінним платником, 

рівень платежів населення за оплату житлово-комунальних послуг в 2017 р. 

зменшився порівняно з попередніми роками. Це очевидно, враховуючи 

зростання вартості послуг для населення – так, електроенергія здорожчала в 

1,6 рази, холодна вода й газ – в 1,42, гаряча вода – в 1,82, опалення – майже в 

1,9 рази. Не зважаючи на попередні підвищення тарифів, до 2016 року рівень 

платежів українців за житлово-комунальні послуги, із 2001 р. ніколи не 

опускався нижче 90%, натомість 2016-го він впав до 82,8%. Заборгованість 

населення зросла з 8,8 млрд грн у 2015 р. до 23,5 млрд у 2016 р. Сумарно 

заборгованість населення складає 23,4 млрд. грн., що звичайно, виникло не за 

рік, але лише за 2016-й «накопичилося» 12,5 млрд, тобто заборгованість зросла 

більш як удвічі. Несвоєчасна оплата послуг, обтяжена субсидіями, які 

проходять на рівні взаємозаліків між державою й постачальниками, вкрай 

негативно впливає на галузь ЖКГ. За даними Держстату, субсидії оформили 

103% тих, хто звернувся (з урахуванням заяв, які надійшли 2015-го). Більшість 

отримувачів субсидій – жителі міст (5 млн. родин), тобто переважно 

багатоквартирних будинків старої забудови, утеплити й модернізувати які 

найскладніше. Середній розмір призначеної субсидії на одне 

домогосподарство в грудні 2016-го збільшився порівняно з відповідним 

періодом минулого року на 25,1% і становив 1364 грн. У 2017-му з населенням 

було укладено 36 тис. договорів про погашення реструктуризованої 

заборгованості на загальну суму 165 млн. грн. [21] Дійшовши критичної межі 

технічний стан мереж і споруд, які використовуються підприємствами ЖКГ, 

продовжує погіршуватися стан житлового фонду як у великих містах, так і в 

малих містечках. У комунальних підприємств хронічно бракує коштів на 

підвищення енергоефективності та модернізацію своєї інфраструктури. 

Інфраструктура комунального господарства України зношена на 70%. Збитки 

українських підприємств ЖКГ з 2014 року постійно зростають, що робить 

модернізацію галузі практично неможливою. При цьому очікувати 

покращення ситуації з оплатою послуг споживачами не варто. НБУ в своєму 
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Інфляційному звіті зазначає, що обсяги споживання (не тільки послуг ЖКГ) з 

кінця 2014 р. випереджали зростання доходів населення. Подорожчання не 

лише комунальних послуг, а й інших товарів і послуг поступово виснажувало 

сімейні бюджети, що призвело до використання населенням заощаджень, 

накопичених у попередні роки. Тож платоспроможність людей зменшилась і 

продовжує падати. Серед інших причин погіршення фінансового стану 

комунальних підприємств можна виділити такі: – недосконале законодавство, 

не адекватне ринковим умовам; принципово не змінились відносини між 

комунальниками і споживачами, законодавство виписано однобоко – 

відповідальність людини-споживача та безвідповідальність підприємства-

постачальника послуг та енергоносіїв; – надалі діє витратна методика 

формування тарифів, коли в них закладаються усі валові витрати 

підприємства. Тарифи формуються за методом «середні витрати плюс 

рентабельність» (виробники додають до своєї собівартості граничний рівень 

рентабельності). За такого підходу, чим більш застаріле обладнання, старі 

технології, більші витрати в мережах, тобто більша собівартість, то вищі 

тарифи і доходи підприємства.  

Київською міською радою була прийнята низька рішень щодо 

підвищення ефективності використання майна територіальної громади м. 

Києва шляхом утворення ОСББ. Житловий фонд міста Києва станом на 

1.11.2018 р. налічував 11453 багатоповерхівок, 103- ветхих і 2 аварійних 

житлових будинки. За аналізом розподілу загальної площі житлового фонду 

місті Києва за формами власності обслуговуючих житлових організацій 

станом на 01.10.2017 р.  можна зробити наступні висновки. Комунальні 

керуючі компанії складають 57,47 % із загальної кількості компаній, ОСББ – 

15,07 %, ЖБК – 9,04 % та приватні експлуатаційні організації – 1,86 %. За 

останні три роки новостворених ОСББ значно збільшилося (табл.2.2). 

Динаміка підвищення питомої ваги витрат на сплату комунальних послуг у 

сукупних витратах домогосподарств України має тенденцію до зростання. 
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Таблиця 2.2 

Динаміка кількості ОСББ по районах Києва у хронологічній 

послідовності утворення 
Р
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1994 - - - - - 1 - - - 1 

1995 - 1 - - - 2 - - - 1 

1996 8 1 - 7 - 2 1 - - 3 

1997 6 1 - 9 3 9 2 1 - 4 

1998 6 3 - 13 4 8 1 - 1 5 

1999 9 2 - 1 - 6 2 1 - 6 

2000 3 1 - - - 3 - 1 1 6 

2001 10 - 1 - - 10 1 1 - 7 

2002 9 3 - 5 - 8 2 3 - 18 

2003 7 2 - 2 2 4 - 2 2 11 

2004 4 5 - 1 1 2 1 - 3 6 

2005 1 1 1 2 1 4 1 2 9 15 

2006 3 1 8 4 1 9 3 - 2 19 

2007 8 1 2 5 - 3 2 1 2 12 

2008 9 - 4 10 2 6 5 2 1 12 

2009 9 - 1 7 1 6 1 1 1 7 

2010 2 - 3 4 - 8 3 6 4 13 

2011 13 3 7 6 7 15 8 5 8 13 

2012 4 4 1 3 2 7 8 4 4 7 

2013 2 1 3 4 2 10 4 1 3 4 

2014 4 - 4 2 1 4 2 3 4 1 

2015 6 1 8 12 1 2 5 6 3 2 

2016 55 20 37 31 33 29 10 41 28 39 

2017 18 9 16 9 2 10 9 10 12 11 

Джерело: складено автором за даними районних державних 

адміністрацій м. Києва 

У 2010 р. питома вага витрат на сплату комунальних послуг складала 

9,2% бюджету витрат домогосподарств, в 2017 р. ця цифра склала вже 14,1% 

(зросла на 53,26 %) (табл.2.3).  

 



24 

 

Таблиця 2.3 

Динаміка витрат на оплату комунальних послуг у сукупних витратах 

домогосподарств в Україні  

Назва показника 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Відхилен

ня даних 

2017р. 

від даних 

2010р., % 

Сукупні витрати 

в середньому за 

місяць у 

розрахунку на 

одне 

домогосподарств

о, грн. 

 

3073,3 

 

3458,0 

 

3592,1 

 

3820,3 

 

4048,9 

 

4952,0 

 

5720,4 

 

5576,5 

 

81,45 

Сукупні витрати 

домогосподарств 

на житло, воду, 

електроенергію, 

газ та інші види 

палива, % 

 

9,2 

 

9,6 

 

9,9 

 

9,5 

 

9,4 

 

11,7 

 

16,0 

 

14,1 

 

53,26 

Джерело: складено автором за даними [21] 

Підвищення рівня комунальних послуг в місті Києві призвело як до 

зростання обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій у 2017 р. на 47,06 % так і до зростання 

заборгованості населення за комунальні послуги відповідно у 2,2 рази. 

 

2.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування 

фінансового механізму розвитку житлового фонду міста Києва в умовах 

євроінтеграції 

 

Фактична відсутність інституту приватної власності на території 

України близько сімдесяти років призвела до знищення в свідомості 

громадянина поняття про права та обов’язки, якими має бути наділений 

власник нерухомого майна. Можна цілком погодитися із думкою фахівців, що 

сучасні проблеми реформування житлово-комунального господарства загалом 

пов’язуються із залежністю від попереднього розвитку та неефективністю 

використання наявних ресурсів [19]. Це призвело до того, що більше 27 років 

співвласники багатоквартирних будинків практично не інвестували кошти у 
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поточний та капітальний ремонт своїх будинків, сплачуючи лише за житлово-

комунальні послуги, згідно тарифу, до складової якого у більшості випадків 

капітальний ремонт включено не було, а коштів, визначених на поточний 

ремонт вистачало лише на усунення аварійних ситуацій та вибіркове 

проведення ремонтних робіт окремих об’єктів житлового фонду.  

Зі змінами в законодавстві, зокрема з прийняттям Закону України «Про 

особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» [16], з 

2018 р. населенню доведеться сплачувати 100 % вартості всіх житлово-

комунальних послуг та самостійно утримувати багатоквартирні будинки. 

Відтепер, органи місцевого самоврядування позбавлені законних підстав 

ремонтувати об’єкти житлового фонду повністю за кошти місцевого бюджету. 

Зі здобуттям незалежності, законодавець поступово розпочав 

перекладати на громадян відповідальність за стан багатоквартирних будинків, 

співвласниками яких вони є. Цивільним кодексом України [11], зокрема в 

частині 2 статті 382 якого визначено, що усі власники квартир та нежитлових 

приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної 

сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.  

Нами було проведено опитування, в якому взяли участь 1150 

респондентів – жителів Києва. Учасникам опитування було поставлено 

питання: кому належить їхня квартира, хто за неї відповідає та може 

розпоряджатися і в чиїй власності перебуває багатоквартирний будинок та хто 

може розпоряджатися підвалами, горищами, несе обов’язок по ремонту 

загальнобудинкових комунікацій чи даху. Результати опитування наступні: 

93,7% респондентів вважають себе повноправними власниками своїх квартир, 

проте лише 40,8% киян відповіли що є співвласниками цілісного майнового 

комплексу. Інші ж респонденти вважають, що будинок належить ЖЕКу, 

міській адміністрації чи взагалі не змогли відповісти на питання. І лише 22,3%  

опитаних усвідомлюють відповідальність за стан цілісного житлового 

комплексу, співвласниками якого вони є та готові сплачувати кошти на 

проведення поточного та капітального ремонту багатоквартирного будинку. 
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Інші ж респонденти вбачають, що ремонт місць загального користування, 

загальнобудинкових комунікацій, обладнання будинку має здійснювати 

держава, місцеві депутати чи ЖЕК. Крім того, частина респондентів вважає, 

що протікання даху є проблемою власників квартир верхнього поверху, а 

питання ремонту підвалу мають вирішувати співвласники, яким належать 

квартири першого поверху в багатоквартирному будинку.   

Проведене опитування ілюструє досить низький рівень правової 

культури киян, відсутність усвідомлення себе ефективними співвласниками 

багатоквартирних будинків та неготовність нести відповідальність за стан 

цілісного майнового комплексу, в якому вони проживають. Як наслідок, це 

призводить до надмірної зношеності об’єктив житлового фонду та 

неефективного використання коштів, як місцевого бюджету, так і самих 

співвласників будинку [24,25]. 

В Києві питанню виховання ефективного власника та забезпечення 

участі співвласників у співфінансуванні енергоефективних заходів та 

проведення капітальних ремонтів в багатоквартирних будинках приділено 

досить значну увагу. Згідно з Рішенням Київської міської ради № 780/1784 від 

22 грудня 2016 р. «Про затвердження Положення про співфінансування 

реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» 

[21], міська влада виділяє співвласникам багатоквартирних будинків, які 

експлуатуються більше десяти років, 70 % коштів на проведення капітальних 

ремонтів.  

Для отримання фінансування, співвласникам будинку необхідно зібрати 

загальні збори та прийняти рішення щодо визначення виду, складу та обсягу 

робіт; укладення з комунальним підприємством 

«Київжитлоспецексплуатація» договору про організацію здійснення робіт та 

виконання функцій замовника робіт цим підприємством; спосіб визначення 

частки кожного співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні 

робіт; спосіб накопичення коштів співвласників багатоквартирного будинку 
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для співфінансування робіт та порядок їх передачі замовнику робіт; 

визначення уповноваженої особи з числа співвласників багатоквартирного 

будинку (далі - уповноважена особа) на укладення з комунальним 

підприємством «Київжитлоспецексплуатація» договору про організацію 

здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт цим підприємством, 

представлення інтересів співвласників багатоквартирного будинку щодо 

питань, пов'язаних із здійсненням робіт (у т. ч. при підписанні актів виконаних 

робіт) [9]. Фінансування надається на конкурсних засадах тим співвласникам, 

які обґрунтують доцільність та ефективність проведення ремонтних робіт. 

Зазначеним положенням передбачено чіткий і досить зрозумілий порядок 

отримання 70% коштів на проведення ремонту у багатоквартирному будинку 

за умови фінансування такого ремонту на 30 % самими співвласниками. 

Запровадження в Києві такого механізму участі міста в утриманні та 

модернізації об’єктив житлового фонду дозволяє не тільки ефективно 

використовувати кошти місцевого бюджету, я й виховувати у співвласників 

багатоквартирних будинків почуття відповідальності за стан об’єктив 

житлового фонду столиці. 

Досить ефективними є дії київської влади й щодо впровадження заходів 

енергозбереження у багатоквартирних будинках. Так, 26.12. 2014 р. було 

прийнято Рішення Київради № 865/865 «Про затвердження Положення про 

конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках 

міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних 

будинків, а також у кооперативних будинках» [18]. Зазначеним рішенням 

міська влада підтримала вже організованих співвласників, які зареєстрували в 

будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи мають у 

власності квартири в житлово-будівельних кооперативах. 

За цим рішенням, співвласники будинку мають можливість також на 

конкурсних засадах отримати 70% коштів на заходи з енергозбереження, за 

умови співфінансування таких заходів за власний кошт в розмірі 30 %. 

Важливим є те, що порядок отримання коштів на заходи з енергозбереження є 
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навіть більш простим, ніж порядок отримання фінансування на проведення 

ремонтних робіт, оскільки рішення щодо участі в конкурсі набагато простіше 

прийняти в будинку де створене ОСББ чи ЖБК і власники є організованими, 

ніж в тих будинках, де рівень самоорганізації низький. З офіційного Інтернет 

порталу Київської міської державної адміністрації вбачається, що зазначеною 

програмою користуються досить багато будинків зокрема для встановлення 

індивідуальних теплових пунктів, утеплення стін, заміни труб центрального 

опалення тощо. Прийняття ж цього рішення дозволяє не тільки модернізувати 

об’єкти житлового фонду та значно скоротити споживання енергоресурсів, а й 

стимулює киян самоорганізовуватися і створювати в будинках ОСББ, що є 

гарним способом виховання ефективного співвласника. 

Для підвищення інвестиційної привабливості підприємства комунальної 

форми власності, насамперед ЖКГ, разом із органами влади повинні 

розробити нові механізми фінансування діяльності. Джерелом акумуляції 

коштів для потреб ЖКГ є місцеві позики, які можуть здійснюватися через 

емісію облігацій. Як свідчить досвід розвинених країн, облігації місцевої 

позики є дієвим способом одержання коштів для місцевих органів влади. 

Облігації місцевих позик є одними із найбільш надійних цінних паперів і 

гарантуються податковими повноваженнями органів місцевого 

самоврядування і комунальною власністю. На сьогодні житлово-комунальна 

сфера фінансується за рахунок платежів населення та бюджетних коштів 

(дотації, субсидії). Для зменшення бюджетного навантаження необхідним є 

розширення приватного інвестування, однак інвестиційні схеми для 

фінансування цільових ресурсозберігаючих проектів у сфері ЖКГ практично 

не використовуються. В той час економічні обставини потребують залучення 

позабюджетних джерел фінансування. На сьогодні в Україні створені умови 

для реалізації державно-приватного партнерства (ДПП) у ЖКГ, прийнято ряд 

нормативно-правових актів і програм, зокрема, Закон України «Про державно-

приватне партнерство» від 1 липня 2010 р. Цим Законом передбачено не лише 

розподіл доходів, а й розподіл ризиків між державним та приватним 
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партнерами, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках ДПП. 

Варто відмітити, що за останні роки на ринку з'явилося багато приватних фірм, 

що надають якісні комунальні послуги, однак вони конкурують за 

обслуговування новобудов у великих містах, які не потребують ремонту, а 

відтак, – гарантують високі прибутки. Але це не вирішує проблеми 

модернізації житлового фонду, 70% якого потребує капітального ремонту і 

мільйонних інвестицій. Сучасним методом залучення приватних інвестицій у 

житлово-комунальну сферу є концесія. Згідно Закону України «Про концесії», 

концесія – це надання з метою задоволення громадських потреб 

уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого 

самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій 

основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) 

права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта 

концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом 

підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню 

(будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової 

відповідальності та можливого підприємницького ризику [7]. За даними 

міністерства економічного розвитку і торгівлі України, найперспективнішими 

галузями для укладання концесійних договорів є транспортна та енергетична 

інфраструктура, а також інфраструктура у сфері ЖКГ. Це ті об'єкти, які 

потребують інвестицій для їх модернізації або нового будівництва [10]. 

Станом на кінець 2017 р/ в Україні укладено більше 150 договорів концесії, 

більша частина з яких стосується концесій у сфері ЖКГ: водопостачання, 

водовідведення, переробка та захоронення побутових відходів і кілька 

проектів концесії замків у туристичній галузі. Зазначимо, що проблеми 

фінансування ЖКГ та небезпеки, які вони можуть спричинити в майбутньому, 

усвідомлені вітчизняними урядовцями. Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України активізувало 

співпрацю з Світовим банком, Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), 

Кредитною установою для відбудови (KfW). Наприклад, в лютому 2016 р. 
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Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським 

інвестиційним банком (ЄІБ), яка дозволить залучити 400 млн євро для 

модернізації житлово-комунального господарства в регіонах. Кошти підуть на 

фінансування регіональних проектів з відновлення міської інфраструктури, 

поліпшення енергоефективності комунальних підприємств, підвищення якості 

послуг для населення у середніх і великих містах України [20]. Висновки і 

пропозиції. Підприємства житлово-комунальної власності за сьогоднішніх 

економічних умов здебільшого є збитковими за рахунок недостатнього 

фінансування. Однією з основних причин низької рентабельності 

комунальних підприємств є застаріла матеріально-технічна база. Тому 

необхідною умовою для ефективного функціонування підприємств 

комунального сектору є їх модернізація, що потребує відповідного 

фінансового забезпечення. Для якісного реформування ЖКГ недостатньо 

власних фінансових, тому вкрай важливим є формування нового механізму 

фінансування підприємств ЖКГ, активнішого залучення інвесторів у дану 

сферу. Одним із шляхів залучення інвестицій у комунальний сектор є концесія. 

За допомогою цього методу можна вирішувати частку соціальних проблем 

міста шляхом модернізації основних засобів комунальних підприємств. На 

жаль, в У країні інвестиційні капіталовкладення в комунальну сферу досі 

мають обмежений характер. Основними причинами цього є недостатня 

захищеність інтересів потенційного інвестора, недосконалість законодавчої 

бази, яка принципово не оновлена з часів адміністративної економіки, 

відсутність податкових стимулів вкладати кошти в ЖКГ. Модернізація галузі 

ЖКГ, що потребує диверсифікації джерел фінансування, потребує зміни 

правил поведінки, усвідомленні особистої відповідальності членів 

територіальної громади та особистої фінансової участі у розвитку ЖКГ.  
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ВИСНОВКИ 

 

Для підвищення ефективності управління об’єктами житлового фонду 

міста Києва доцільно органам влади та місцевого самоврядування Києва 

розробити та систематично проводити заходи, спрямовані на підвищення 

правової культури населення, виховання у киян відповідальності за спільну 

сумісну власність. 

Досвід Києва в модернізації об’єктів житлового фонду та формування 

свідомості громадян, як відповідальних співвласників багатоквартирних 

будинків є позитивним і може слугувати прикладом для формування 

загальнодержавної політики. 

Є доцільним запровадження на базі вищих навчальних закладів столиці 

програм з навчання людей ефективно реалізовувати своє право спільної 

сумісної власності в багатоквартирному будинку. Крім того, запровадження 

додаткових спеціалізацій з управління об’єктами комунальної інфраструктури 

у муніципальних вищих навчальних закладах дасть змогу готувати якісні 

кадри, зорієнтовані на реформування житлово-комунального господарства 

конкретного міста, з урахуванням його специфічних потреб та особливостей. 

Вбачається потреба у збільшенні фінансування міських програм 

співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних 

ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках та реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста 

Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а 

також у кооперативних будинках. Активізація ж просвітницької діяльності 

серед киян щодо участі в зазначеним міських програмах дозволить охопити 

більшу кількість об’єктів житлового фонду.  
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