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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: -ff-/ осіб.

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

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

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 
співвласники в кількості осіб, яким належать квартири та/або 
нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею 

м2



II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ бі

1. Обрання голови та секретаря зборів співвласників багатоквартирного 4
будинку №15 по вулиці Гагаріна в м. Ірпінь Київської області» ГІ

2. Визначення форми управління багатоквартирного будинку №15 по вулиці 
Гагаріна в м. Ірпінь Київської області.

3. Обрання Управителя управління багатоквартирного будинку №15 по 
вулиці Гагаріна в м. Ірпінь Київської облас ті.

4. Затвердження умов договору про надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком №15, по вулиці Гагаріна в м. Ірпінь Київської області, 
та обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників для укладання, внесення змін 
та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

5. Затвердження ціни та складових послуги з управління багатоквартирним 
будинком, яка має надаватись управляючою компанією.



IV. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Друге питання порядку денного: Визначення форми управління будинку №15 по вулиці Гагаріна в| 
Ірпінь Київської області.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Визначити з «5» березня 2020р. форму правління будинку №15 по вулиці Гагаріна в м. ІрпІ 

Київської області через Управителя.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
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№ 
з/п
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Підсумки голосування
«за» - 43___ співвласників, загальна площа квартир та/аб

НЄЖИТЛОВИХ приміщень ЯКИХ становить М2;
«проіи» - _ _ співвласників, загальна площа квартир та/аб

нежитлових приміщень яких становить м2;
«утримався» -_________ співвласників, загальна площа квартир та/аб

нежитлових приміщень яких становить м2.

Рішення і __________________


