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Правовий висновок 

 
 
Суть запитання: 
 
1. Кому належить право власності на  радіатори/опалювальні прилади, рушникосушарку, запірно-
регулювальну арматуру на них тощо, розташовані у межах приватизованої квартири та приєднані 
відповідно до систем опалення і гарячого водопостачання (надалі разом іменується -  Обладнання), 
які обслуговують більше однієї квартири?  

2. Чи має право власник квартири у межах квартири на свій розсуд замінювати Обладнання?  

 
Відповідь: 
 
Розглядаючи питання про право власності на радіатори / опалювальні прилади, тощо, які 
розташовані в межах приватизованої квартири та приєднані до систем опалення, які обслуговують 
більше однієї квартири, необхідно зазначити наступне. 
 
У відповідності до положень ч. 1 ст. 382 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України)  квартирою 
є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому 
проживання.  
 
Власник квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання 
членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.  
 
Крім того, ч. 2 ст. 383 ЦК України встановлено, що власник квартири може на свій розсуд здійснювати 
ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни 
не призведуть до порушень прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у 
багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку. 
 
Подібне регулювання міститься і у Житловому кодексі України в контексті правомочностей власника 
при виконанні певних робіт. Зокрема, ст. 152 Житлового кодексу України визначає, що виконання 
власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення 
приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні 
системи загального користування, не потребує отримання документів, що дають право на їх 
виконання. Після завершення зазначених робіт введення об'єкта в експлуатацію не потребується. 
 
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України в листі від 29 серпня 2008 р. 
№ 12/20-8-18 зазначає, що «до інженерного обладнання в будинку відносяться інженерні комунікації 
та технічні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови та безпечну експлуатацію квартир 
(загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, 



обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, ліфти, 
центральні розподільчі щити електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової 
території). При цьому, Власник квартири не має права самовільно змінювати систему опалення та 
здійснювати відключення від мереж централізованого опалення. Переобладнання системи опалення 
призводить до розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення, яка відноситься до 
інженерної системи будинку, як цілісного майнового комплексу. Будь-яке втручання в неї шляхом 
зміни гідравлічного опору (від'єднання від системи централізованого опалення) погіршує роботу 
системи загалом, чим порушує права інших мешканців, що є недопустимим за Цивільним кодексом 
України».  
 
Отже, можна зробити висновок, що власнику квартири належить на праві власності квартира як 
єдине ціле (з урахуванням всіх складових, без яких функціонування квартири є неможливим), в 
межах якої власник має право здійснювати переобладнання та перепланування без втручання в 
інженерні мережі.  
 
Разом з тим, закон визначає, певні особливості щодо майна, яке знаходиться всередині будинку. 
Певне майно може бути об’єктом права спільної сумісності власності. Так, у відповідності до 
положень ч. 2 ст. 382 ЦК України спільним майном багатоквартирного будинку вважається 
приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-
огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання 
всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового 
приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників 
багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну 
ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі 
державної реєстрації таких прав. Таке спільне майно належить співвласникам спільного майна 
багатоквартирного будинку на праві спільної сумісної власності. Слід зазначити, що зазначені вище 
положення ч. 2 ст.382 ЦК України були змінені в травні 2015 року Законом № 417-VIII від 14.05.2015 р. 
В попередній редакції ч. 2 ст.382 ЦК України містилось чітке регулювання, яке передбачало, що до 
спільної сумісної власності відносилося «….сантехнічне та інше обладнання за межами або 
всередині квартири…». Таким чином, можна зробити висновок, що зміни, запропоновані Законом 
№ 417-VIII, змінили правовий режим такого майна, яке знаходиться в квартирі, позбавивши його 
статусу майна, яке належить співвласникам будинку на праві спільної сумісної власності. Разом з тим, 
не можна стверджувати, що чинним законодавством однозначно врегульовано питання щодо права 
власності на сантехнічне та інше обладнання, яке обслуговує більше одного житлового приміщення, 
оскільки таке майно, яке знаходиться в квартирі, також знаходиться всередині будинку, що може 
означати, що режим спільної сумісної власності, встановлений в ч.2 ст.382 ЦК України, на нього 
розповсюджується.             
 
В той же час судова практика з цього питання свідчить, про те, що суди вважають все майно, яке 
знаходиться в квартирі (в т. ч. Обладнання) таким, що належить власнику на праві приватної 
власності. Так, суди, розглядаючи питання про права власника квартири на відключення від 
центральної системи опалення, посилаються на положення ч. 2 ст.383 ЦК України, а не на ч. 2 ст. 382 
ЦК України, та зазначають, що законодавством передбачено випадки обмеження права власності 
власника квартири у багатоквартирному будинку. Такий висновок зроблено Окружним 
адміністративним судом м. Києва та Київським апеляційним адміністративним судом у справі 
№ 826/20946/13-а (постанова від 28.04.2014 р., ухвала 07.10.2014 р.), а також Верховним Судом 



України (лист від 01.04.2014 р. «Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу 
України»). Отже, розглядаючи питання права власності на систему опалення в межах квартири як 
єдиного цілого, суди не вважають їх спільною сумісною власністю, натомість приходять до висновку, 
що право приватної власності власника в даному випадку обмежується. Крім того, суди зазначають, 
що втручання в мережі центрального опалення і гарячого водопостачання призводить до порушень 
прав власників інших квартир. 
 
 
 
 
З наведеного можна зробити наступні висновки: 
 
1. Питання про право власності на  Обладнання, яке обслуговує більше однієї квартири, вирішено в 
законодавстві неоднозначно. Водночас більш переконливою вважаємо позицію, що зазначене 
обладнання належить на праві власності власнику квартири як єдиного цілого, при цьому, його права 
щодо такого майна обмежуються. 
 
2. Власник квартири у межах квартири не має права замінювати Обладнання на свій розсуд, оскільки 
такі дії є втручанням в інженерні мережі, а також можуть впливати на права інших власників інших 
квартир в багатоквартирному будинку.         
 
 
01 жовтня 2015 року 
 
 

З повагою, 
Реутов Ігор, 
Адвокат АФ «Грамацький і партнери»  




