
ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку .

за місцезнаходженням Київська область, м. Ірпінь, вул. a CtZ'Z буд. /4
м. Ірпінь 

дата проведення зборів <ю^(/у> О '/ 20 <4? р.

дата складання протоколу « 20> р

і. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку:
//'^1 осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: м2. </

У зборах взяли участь особисто та/або через представників.співвласників в кількості ____ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові
приміщення багатоквартирного будинку загальною площею м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або 
га/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку 
опитування).

через представників співвласішки.в кількості / осіб, яким належать квартири 
загальною площею /Оуу -т м" (заповнюється в разі проведення письмового



ори пн, в и unit Иіоріїї

1 1 .......... . ' , і.ірч ні голови зборів співвласників багатоквартирного будинку №14,по вулиці Ярославська^ м.Ірпінь.

’ і hi ні іч. ііич форми управління багатоквартирного будинку №14 ,по вулиці Ярославська, в м.Ірпінь.

■ ' Хірііння управи геля багатоквартирного будинку №14,по вулиці Ярославська,м.Ірпінь.

І І Іро затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком №14 по вулиці Ярославська в 
м Ірини, та обрання уповноваженої особи співвласників для укладання ,внесення змін та розірвання договору з управителем 
ідійсіїення кон тролю за його виконанням.

Затвердження ціни та складових послуги з управління багатоквартирним будинком ,яка має надаватись Управителем

*



Трете питання порядку денного:
Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.да заступника директора Зинкевича О.П.,головного інженера Чернишенка С А які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати «ОГ » 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь»

Госування на зборах порядку денного:

Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Загальна 
площа 
квартири

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

№ 
квартири

з/п.
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G
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£ ліг
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Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Трете питання порядку денного:
І і 'брання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.,та заступника директора Зинкевича 0.П.,головного інженера Чернишенка С.А.,які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

І Іропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати « OS'» ° > 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь»

Посування на зборах порядку денного:

№
квартири

Загальна 
площа 
квартири

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

І Результат
1 голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Підпис співвласника
(представника) Примітка

ІІЇ. 1.

..........

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Трете питання порядку денного:
Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.,та заступника директора Зинкевича О.Поголовного інженера Чернишенка С.А.,які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати «(23" » 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь»

Посування на зборах порядку денного:

Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Загальна Призвище ,імя,по батькові співвласника
площа або його представника та документ,що надає
квартири представнику повноваження на голосування

M f7Wp4^<P.. J. .

Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Підпис співвласника
(представника)

№ 
квартири Примітка

.<
io d/(#i№HU>f^D РШш.'Рсй^

MP

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Трете питання порядку денного:
Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.да заступника директора Зинкевича О.Поголовного інженера Чернишенка С.А.,які
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати « QS~y> дг, 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь» 

Посування на зборах порядку денного:

№ 
квартири

Загальна 
площа 
квартири

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Підпис співвласника
(представника) Примітка
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Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



f Трете питання порядку денного:
-Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.,та заступника директора Зинкевича О.Поголовного інженера Чернишенка С.А.,які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати « £?j~» 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь

Госування на зборах порядку денного:

Примітка
Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

Підпис співвласника
(представника)

№ 
квартири

Загальна 
площа 
квартири

а

з/п.
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Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Трете питання порядку денного:
Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.,та заступника директора Зинкевича О.П.,головного інженера Чернишенка С.А.,які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати « to » ОД 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь» 

Посування на зборах порядку денного:

№ 
квартири

Загальна 
площа 
квартири

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Підпис співвласника
(представника) Примітка
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Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Загальна 
площа 
квартири

Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

Підпис співвласника
(представника)

№ 
квартири

S3 я

-Примітка
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ж
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Трете питання порядку денного:
Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.,та заступника директора Зинкевича О.П.,головного інженера Чернишенка С.А.,які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати « OS'» OQ 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь»

Посування на зборах порядку денного:
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Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Трете питання порядку денного:
Обрання управителя багатоквартирного будинку №14 ,по вул. Ярославська , в м.Ірпінь

Слухали: Директора КП»УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф.,та заступника директора Зинкевича О.П..головного інженера Чернишенка С.А.,які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ»Ірпінь» та назвали переваги данного підприємства:

Пропозиція яка ставиться на голосування щодо порядку денного:
Обрати « с2з~» 2020 р. управителем багатоквартирного будинку № 14,по вул.Ярославська,в м.Ірпінь КП «УЖКГ Ірпінь»

Госування на зборах порядку денного:

і/п. № 
квартири

Загальна 
площа 
квартириЖ Ж ^7
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Документ ,що підтверджує 
право власності на квартиру

Результат 
голосування 
«за»,«проти», 
«утримався»

Підпис співвласника
(представника)

Призвище ,імя,по батькові співвласника 
або його представника та документ,що надає 
представнику повноваження на голосування

Примітка

Ши

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп
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«за» співвласників ,загальна площа квартир та/або нежитловіх приміщень яких становить _м2.

«проти» я/. співвласників ,загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становит м2,

«утримався» 0 співвласників,загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить &м2.

Рішення

® • к




