
ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням Київська область, м. Ірпінь, вул. Котляревського буд. 59 

м. Ірпінь

дата проведення зборів « 20

дата складання протоколу « 20 д^Ср.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку:осіб.

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

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласників в кількості_____ & осіб, яким належать квартири та/або нежитлові
приміщення багатоквартирного будинку загальною площею Я / 7, ? 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 Л-!/ 3 (■> м2 (заповнюється в разі проведення письмового 
опитування).



И. ПОРЯДОК ДЕННИМ ЗБОРІВ Vjln, ,Z <̂
1. Обрання секретаря та голови зборів співвласників багатоквартирного будинку № 59, по вул. Котляревського, в м. Ірпінь.

2. Визначення форми управління багатоквартирного будинку № 59, по вул. Котляревського, в м. Ірпінь.

3. Обрання Управителя багатоквартирного будинку № 59, по вул. Котляревського, в м. Ірпінь.

4. Про затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком в № 59, по вул. Котляревського, в м. Ірпінь 

та обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників для укладення, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення 

контролю за його виконанням.

5. Про затвердження ціни та складових послуги з управління багатоквартирним будинком, яка має надаватись Управляючою компанією.

На загальні збори запрошені представники управлінської компанії.



• р.с і < питання порядку денного:
і обрання Управителя багатоквартирного будинку №59 по вул. Котляревського в м. Ірпінь. , г

о хали: представників управлінської компанії КП УЖКЖ «Ірпінь»., які запропонували послуги з управління r у’/>г/|И
назвали переваги даного підприємства.
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: __

Обрати з «/^»___2 3> • 20 Управителем багатоквартирного будинку №59 по вул. Котляревського в м. Ірпінь 3222 З/^С.22/ сЗ/'/і2о 1
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

№
з/п

№ 
квартири/ 
нежитлово

го 
приміщен

ня

Загальна 
площа 

квартири/ 
нежитлового 
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 приміщення

Результат 
голосування 

(«за», «проти», 
«утримався»)

Підпис 
співвласн 

ика 
(представ 

ника)

Примітки

1 з з у (/3'Т-о 33 3220 ^2
2

£ зГ ?
^333- /3.0$ #0

7

3
ZP, ? ^Я££ ^£>3-^9

2^
4

/
■' 5

У о S' 02. <3 <2^
6

7

3 2

23,2

779

7§2> ^30777 2/t^ai.

02 00 О0

^332 ^2 - 02 _ еЗ/
8

3 2, Є \ ^£2^2^ 2 02. з>2

f
// (2 /

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



Підсумки голосування:

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

«проти» співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ,.2. м ,

«утримався» співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 2
М .

Рішення //




