
ПРОТОКОЛ №2
Зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням: Київська область, м. Ірпінь, 
вул. Полтавська, буд. 27-Д

м. Ірпінь «04 » 202-^-р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 103 осіб.

Загальна\ площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного 
будинку: 3328,9 м2.

У зборах взяли участь осрбисто та/або через представників співвласники в 
кількості А £______________  особи, яким належать квартири та/або нежитлові
риміщення багатоквартирного будинку загальною площею Ч

м .

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 
співвласники в кількості Ч Д,осіб, яким належать квартири та/або 
ежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею 
4^2-4,^м2.

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

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

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

'утинком.
4. Обрання уповноваженої особи співвласників для укладення договору з 

правителем. •
5. Прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з 

і їконавцем комунальної послуги з вивезення побутових відходів, а саме: колективний 
: гговір про надання послуг з вивезення побутових відходів, надання ТОВ «ПЖ 
юмфортний дім» повноважень на укладання договорів, обрання виконавця (-ів) 
змунальноїпослуги.



tux відходів, а саме: ниектмвнми ди кляр при п<ишппя — —----------------------.
пний дім повноважень на у зсшання договорів, обрання виконавця (-ів) комунальної послуги.».

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Обрати ТОВ «ПЖ Комфортний дім» для організації послуг з вивезення побутових відходів; надати ТОВ «ПЖ 

ттний дім» повноважень на обрання виконавця (-ів) комунальної послуги та на укладання договору (-ів) з виконавцем 
,’_:-ої послуги з вивезення побутових відході, внесення змін до договору, здійснення контролю за його виконанням.

Зизнати обраною з « &(/ » " 202д£-року наступну модель договірних відносин - : колективний договір
із-:ня послуг з вивезення побутових відходів, багатоквартирного будинку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. 
ська 27-Д.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
Загальна 

варти площа 
квартири/ 

ежит нежитлов 
свого ого 
римі приміщен 
.ення ня

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 

•

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

Підпис 
співвласника 
(представник 
а)

Примітки



П яте питання порядку денного:
Гр (йняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги з вивезення 
о відходів, а саме: колективний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів, надання ТОВ «ПЖ 
' - ї дім» повноважень на укладання договорів, обрання виконавця (-ів) комунальної послуги.».

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
>5рати ТОВ «ПЖ Комфортний дім» для організації послуг з вивезення побутових відходів; надати ТОВ «ПЖ 
- >й дім» повноважень на обрання виконавця (-ів) комунальної послуги та на укладання договору (-ів) з виконавцем 

= послуги з вивезення побутових відході, внесення змін до договору, здійснення контролю за його виконанням.
В знати обраною з « /Ру » /<£.202/^ року наступну модель договірних відносин - : колективний
-:: надання послуг з вивезення побутових відходів, багатоквартирного будинку за адресою: : Київська обл., м. 

• і. Полтавська 27-Д.
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П’яте питання порядку денного:
Прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги з вивезення 

відходів, а саме: колективний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів, надання ТОВ «ПЖ 
ий дім» повноважень на укладання договорів, обрання виконавця (-ів) комунальної послуги.».

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
брати ТОВ «ПЖ Комфортний дім» для організації послуг з вивезення побутових відходів; надати ТОВ «ПЖ 
ий дім» повноважень на обрання виконавця (-ів) комунальної послуги та на укладання договору (-ів) з виконавцем

и- їльної послуги з вивезення побутових відході, внесення змін до договору, здійснення контролю за його виконанням.
Визнати обраною з « 202 fроку наступну модель договірних відносин - : колективний

■ : про надання послуг з вивезення побутових відходів, багатоквартирного будинку за адресою: : Київська обл., м.
■ зул. Полтавська 27-Д.
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чки голосування питання пятого (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і 
гасників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

- S співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких

ти» — о співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких
О м2;

я “имався» - О співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
іг о м2.

3 _ГННЯ ____________ (прийнято або не прийнято).
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