
ПРОТОКОЛ №1 
Зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням: Київська область, м. Ірпінь, 
вул. Нагана Рибака, буд. 25-В

м. Ірпінь » липня 2020 р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 135 осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 
4679,2 м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в 
кількості 31 особа, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення 
багатоквартирного будинку загальною площею 1586,9 м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 
співвласники в кількості 44 особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення 
у багатоквартирному будинку загальною площею 2366,3 м2.

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання Голови Зборів співвласників багатоквартирного будинку.
2. Визначення управителя багатоквартирного будинку, розгляд та затвердження 

договору на управління.
3. Визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним 

будинком.
4. Обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників для укладення договору з 

управителем.



Питання друге порядку денного:
*г ‘ і - іння управителя багатоквартирного будинку, розгляд та затвердження договору на управління.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Передача всіх функцій з управління багатоквартирним будинком ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ 

> * улДІІЙ» (визначити управителем ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ НАЙКРАЩИЙ») та затвердити 
договір на управління з ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ НАЙКРАЩИЙ»»

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
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Питання друге порядку денного:
• начення управителя багатоквартирного будинку, розгляд та затвердження договору на управління.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Передача всіх функцій з управління багатоквартирним будинком ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ 

а й * - УШИЙ» (визначити управителем ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ НАЙКРАЩИЙ»») та затвердити 
договір на управління з ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ НАЙКРАЩИЙ»»

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

■ й - - “ : 
■м 
ТНМ.1ШЄ

Загальна 
площа 
квартири/ 
нежитлового 
приміщення

Прізвище, ім’я, по- 
батькові співвласника 
або його представника 
та документ, що надає 
представнику 
повноваження на

Документ, що
підтверджує право власності на 
квартиру/
нежитлове приміщення

Результат 
голосування 
(«за», 
«проти»,«утри 
мався»)

Підпис 
співвласника 
(представника 
)

Примітки

голосування

fpUL/O

3^9,6 &9*р

/тг£Й?//>£

(OdouLK.

'i -POO ЪЗЬ/О$
Pf^T7/7£

рИ&нлл 

и ЗгППЬ

<2(LQ7^Of?
^іл<віл з TTtPP/l 

/Зо-jccu гтш л cplfwt? ч <231/09 
a ^39769709

3/093 799З 3 703

ГОи 'ілл. $0 /° P fr

t/ООЗЗ <73 J /09 
i/3,/77>G /</70^0/

n О J? 17317Гґ О 3903^95
03г и. ^,д

/Коб?993.^ <09
О P P <У 

Pi/OpPjU u

pl/OJJ<£/
<3<3307933<09
1/3 РП & '/О?1//О 73

3Q.Q2.O07?
/ЗОллЛ г 7) Р Р ft

zwa изозоиэ “
w/7____

®cz7u^ з, X) PfPf

fKO 7-7 03.9Л /OO
UJirfTYG 7^00^9
.... ... ........... _

Pltppejts 
/ІЇОЗОО <34?'09

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Питання друге порядку денного: 
ї >: начення управителя багатоквартирного будинку, розгляд та затвердження договору на управління. 

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Передача всіх функцій з управління багатоквартирним будинком ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ 

- у Й КРАЩИЙ» (визначити управителем ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ НАЙКРАЩИЙ») та затвердити 
договір на управління з ТОВ "ПЖ КОМФОРТНИЙ ДІМ НАЙКРАЩИЙ» 
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Підсумки голосування питання другого порядку денного (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і 
голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування):

«за» - 7^3 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить
3<£5^Лм2;

«проти»- ' співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить
УУ/ б м2; .

«утримався» - / співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких
становить УХ м2.

Рішення (прийнято або не прийнято).




