
додаток до протоколу зборів співвласниківбагат-оквартирн-ог
будинку
за місцезнаходженням вул. Достоєвського, будинок 1в/7,

- -мт---Грггі-нь-, КиЦвсккої ооласті від 02.10.2021

ЛИСТОК ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
до протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку

за місцезнаходженням вул. Достоєвського, будинок 1в/7, м. Ірпінь, Київської області від 02.10.2021ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО■
1- Про визначення управителя, вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги, '
затвердження умов договору з управителем
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Моделлю організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги обрати укладення колективного договору
про надання комунальної послуги.
Визначити управителем Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ «СИНЕРГІЯ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ
44377193) . Затвердити умови договору з управителем (додаток до протоколу) .
Для забезпечення управління багатоквартирним будинком, станом на поточну дату, встановити розмір плати:

(1) для цокольних поверхів, з першого поверху по останній поверх (включно з ліфтом): 10,85 гривень за один
метр квадратний площі квартири або нежитлового приміщення співвласника;

(2) для кладових приміщень: 5,43 гривень за один метр квадратний площі.
Починаючи з 01.11.2021 встановити розмір витрат на управління багатоквартирним будинком (розмір плати)
співвласників у розмірі відповідно 10,85 та 5,43 гривень за один метр квадратний площі квартири або нежитлового
управителя до двадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим.
Загалом заплановано витрати, перелік яких визначено в кошторисі (додаток до договору з управителем).
Уповноважити управителя на подання протоколу на зберігання до виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
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