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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: zfM осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: .

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласників багатоквартирного будинку в кількості осіб, яким належать
квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею м2.
У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласників багатоквартирного будинку в кількості - осіб, 
яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею 6’О2>Д/ Q м2 (заповнюється в разі 
проведення письмового опитування).
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II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання голови Зборів співвласників багатоквартирного будинку.
2. Прийняття рішення про обрання Управителя багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 45-Б ( далі - 

багатоквартирний будинок) та укладення з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
3. Прийняття рішення про затвердження розміру витрат Управителя за надання послуги з управління багатоквартирним будинком із 

розрахунку оплати співвласниками таких витрат і послуг 1 кв.м. площі належної співвласникам нерухомості.
4. Прийняття рішення про затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, обрання 

Уповноваженої особи (осіб) співвласників багатоквартирного будинку для укладання, внесення змін та розірвання договору про надання 
послуги з управління багатоквартирним будинком з Управителем, здійснення контролю за його виконанням.

5. Обрання підприємства для організації послуг з поводження з побутовими відходами; надання Уповноваженій особі повноваження 
укладання договору про організацію послуг з поводження з побутовими відходами, внесення змін та розірвання договору, здійснення 
контролю за його виконанням; прийняття рішення про затвердження розміру витрат за надання послуг з поводження з побутовими 
відходами, підписання Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з Виконавцем послуг за тарифом, 
затвердженим виконавчим органом Ірпінської міської ради Київської області.

6. Прийняття рішення про обрання компанії для надання послуги обслуговування системи контролю доступу та затвердження розміру 
витрат за надання послуги.

7. Прийняття рішення про необхідність оплати диспетчеризації ліфтів у житловому будинку у розмірі 09 (дев’ять) копійок з розрахунку на 1 
кв.м загальної площі житлових та нежитлових приміщень та визнати такий платіж обов’язковим для власників квартир та нежитлових 
приміщень, які знаходяться вище першого поверху.

8. Прийняття рішення про уповноваження управителя для накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального 
ремонту, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та відкриття окремого рахунку для прийняття платежів 
для накопичення таких коштів.



Питания друге порядку денного: Прийнятім рішення про обрання Управителя багатоквартирного будинку, роііапіоііаного in 
адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 45-Б ( далі - багатоквартирний будинок) та укладення з ним договору про надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Обрання Управителя багатоквартирним будинком, 
розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 45-Б (далі - багатоквартирний будинок) ТОВ «УК ЖИТЛОКОМ», укладення з 
ним Договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

і

№ № квартири/ 
нежитлового 
приміщення

Загальна 
площа 

квартири/ 
нежитлового 
приміщення

Прізвище, ім’я,по 
батькові співвласника 

або його представника та 
документ, що надає 

представнику 
повноваження на 

голосування
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підтверджує право 
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І Іідсумки голосування^ урахуванням голосі», поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, триманих під час проведення письмового 
опитування, якщо таке проводилося):

Результат голосування по другому питанню порядку денного:

«за» - -Z09 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить м2;

«проти» - 9 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 9 &О ? & м2;

«утримався» - 9 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить м2.

Рішення 1 L t с (прийнято або не прийнято).


