
о ПРОТОКОЛ
зборів співвласників баї а і окварі ириоі о Гп шнкл 

за місцезнаходженням Київська обдаси., м. Ірпінь, пул. уггг бх і.

м. Ірпінь

дата проведення зборів « 22.... 20^р.

дата складання протоколу ^2 у •» 02 20г^.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: S22 осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 622 У

> л'юра.х в я їй учасіь <нлюік и> або пер.« нрс в,-півників спіни. кісників в кількості 622__ осіб, яким належать квартири та/або иежнтлоні
приміщення багатоквартирного будинку загальною площею (2 мг,

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості _ осіб, яким належать квартири
та/або иежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею Є? м3 (заповнюється в pa3j проведення письмового 
оишхвання),



и ік >гя к ж 11 111 ши и>( )і'ів

< >і «рання іскреі.ір-.. іа гогюви зборів співвласників іїигаїокваріпрноіо ї<\ іинкл V ! . ііон\.і. '''<' . в м. Ірпінь.

В и піансн н я форм и у правління оаі а і икг ! о ирної о будинку Л1 . ііон\.і, , о ‘ . в м. Ірпінь.

Оорання Управи іе.ія паїатокваргирної о «а линку .нова • ■ ■' м-'х- . в м. Ірпінь.
Про за і верлжен ня умов договору про надання послуги >, управління oji аіоквартирним будинком вМ»7^. по вул . • В

м. Ірпінь і а оо рання уііовноважоиоі осоон (осіб) співвласників, і і я \ в іа.іспня. внесення змін та розірвання договору з управи гелем, здійснення 

коптроліо за йот виконанням.

І Іро затвердження шип іа складових нос і) ги з управління баї аіокварі прним б\ шиком, яка має надаватись Управляючою компанії ю.

На загальні збори ліпроіпсні представники управлінської компанії.



А і, її 111 >i порядку денного: ——
j f.. -іі.і'існня форми управління багатоквартирного будинку . по вуя. /аггіг/г-г/<Q .. в м. Ірпінь. „

F 11111 мюзиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: ,
іпніїачити з форму правління багатоквартирного будинку , по вул. /ага^аггл^! н м Ірини, чсріч

\ правителя.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

> 
з/п квартири/

Загальна
площа

Прізвище, ІМ'Я, 
по батькові співвласника або йоі о

Документ що 
підтверджує право власності на

Резульіаг 
голосування

1 ІІДІІІІС 
співвласни

1 1 рим і 1 КТІ

нежитлово квартири/ представника та квартиру/ («за», «проти». ка

го нежитлового документ, що надає представник) нежи і.иже приміщення «утримався») (Представн

примішен 

я я

приміщення повноваження на голосування ика)



hiiiioi о:
ІІІІ ...................1-і l|n ipM II \ lip.lll lill ІІЯ IMI .111Ж Blip I Itpiioi о Oy/IHHKV , по вул. ,, в м. Ірпінь.

11 р і > 111 н 11111 я. я к; і _ с і. 11 ці 11 .ся. на голосування щодо питання порядку денного:.

Визначити з Д/'-З@3_ 20х^^ р. форму прав ііння баїинікварнірного будинку
Управи геля.

І олосування на зборах щодо питання порядку денного:

но вул. в м. Ірпінь через

№ 
квартири/ 
нежитлово

1’0 
приміщен 

ня

Загальна 
площа 

квартири/ 
неж иглового 
приміщення

Прізвище, ім’я, 
по батькові співвласника або його

представника та 
документ що надає представнику 

повноваження на голосувавня

Документ, що 
підтвер.тжус право власності на 

квартиру/ 
нежитлове приміщення

Результат 
голосування 

(«за», «проти», 
«утримався»)

Підпис 
співвласни 

ка 
(представн 

ика)

Примітки



Хіпі і анпя порядку ленного:
f Віі'.начення форми управління багатокварі ирного будинку по вуї.

І Іропочиція. яка ставиться на голосування щодо питання порядки ; і е 1111 о і о
Визначити з аЗ 20 " форму правління баї аіокварі ирної о иудишу ’ . по

Управителя.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

.. в м.

в\

Ірпінь.

в м. Ірпінь через

№ 
квартири 
нежитаово

го 
приміщен

ня

Загальна
площа

квартири/ 
нежитлової 
приміщення

Прізвище, ім’я, 
но баїькові співвласника або його

представника та 
документ, що надаї представнику 

новіюваже 1111 я на голосу ва н і ія

Документ 1110 
підтверджу право власності на 

кваріиру/ 
нсжиі.тове приміщення

І’ео п.іаі 
голос) ванна 

«за», «проіи». 
«)ірнмався»)

Підпис 
співвласни 

ка 
(предсіавн 

ика)

11римітки

І



tin I IHII.I їм II НІНИ H

I lit I, , I ........I,, ip III \ lip, III ПІНІЯ I Ml .1 HI MM pi нрної о Гл .пінку №» по вуд. в ,м. Ірпінь.

11 p < > і, 11! 11 :. ■ 11, і і і, і в 1111. c я 1і,1 111.11 чл ванля щодо питання порядку денного:
ІШ’ІІІІІІ гЛ» ЛлГ .'нХі? р форш пранпн.іі чаїаи міом л і піку . но вул. /s-c - в м. Ірпінь

Управителя,

І шикування на зборах щодо питання порядку денного:

№ №
ч/н квартири/

нежитлово
то 

приміщен
ня

Загальна 
плота 

квартири/ 
Н ©ЖИТЛОВОГО 
приміщення

Прізвище, ім’я, 
по батькові співвласника або його 

представника та 
документ, що надає представнику 

повноваження на голосування

Документ, що 
підтверджує право власності на 

квартиру/ 
нежитлове прим І щеп Н Я

Результат' 
голосування 

(«за», «проти», 
«утримався»)

ПІдпие 
епіввласни 

ка 
(представи

Примі і к и



І Іідсумки юлосування:

«за» ./О співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких станови гь

співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить«утримався» ™

ішення

«проти» — співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщені, яких становии., м :

м.


