
ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку №16 

за місцезнаходженням вул.Личака
м.Ірпінь 21 лютого 2020 р.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 0 осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 1828 м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості У Я__ осіб, яким належать квартири
та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею У Ц 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 Я/ м2

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1 .Про обрання секретаря та голови зборів співвласників багатоквартирного будинку №16 по вул Личака, м.Ірпінь.
2. Про визначення форми управління багатоквартирним будинком №16 по вул Личака, м.Ірпінь.
3. Про визначення Управителя багатоквартирного будинку №16 по вул Личака, м.Ірпінь.
4. Про затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком №16 по вул Личака, м.Ірпінь 

та обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників для укладання , внесення змін та розірваний договору з Управителем, здійснення 
контролю за його виконанням.

5. Про затвердження ціни та складових послуг з управління багатоквартирним будинком №16 по вул Личака, м.Ірпінь, що мас 
надаватися Управляючою компанією.

І Іа збори запрошено представників управляючої компанії.



III. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

3. Про визначення Управителя багатоквартирним будинком №16 по вул Личака, м.Ірпінь

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Визначити з 04.03.2020 р. Управителем багатоквартирним, будинком №16 по вул Личака, м.Ірпінь Комунальне підприємство 
«Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Іртиської місько ї ради.

Голосування на зборах щодо третього питання порядку денного:
№ 
з/п

№ 
кварти 

ри/ 
нежит 
левого 
примі 
щення

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 
співвласника 

(представника)

Примітки ;

1 4 41 РОМАНІШИНА ІРИНА ВІЛЬЇВНА Договір міни ВВС№224081 від 
31.03.2004 /А

2 ' 5 50,3 МАРЧЕНКО СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА Договір к/п квартири 
ННН№741749 від 19.06.2019

3 7 59,5 ПЕТРУК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА СПВ на житло №191 від 
09.02.1999

4 9 49,6 ДЕТТИСЕНКО АЛІНА ВАЛЕРІЇВНА Договір к/п квартири 
ННН№517070 від 28.11.2019

y у,

5 13 50,9 ДОМБРОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ СПВ на житло №785/592 від 
10.09.1997 ТА /

6 14 30,4 ЧЕРНЕНЬКИЙ АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Договір дарування ВЕІ№229693 
від 27.11.2006 А

7 20 44 КУЗЬМИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА СПВ на житло №47 від 01.02.20^5 № Т

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп



к
8 21 58,6 ЖУРАВСЬКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

ЖУРАВСЬКИЙ ВАДИМ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
СПВ на житло №458 від

16.12.2003
9 23 39 МАЛИНСЬКИЙ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ СПВ на житло №164 від 

05.04.2005
Я

10 24 40,2 БУКША МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА СПВ на житло №337 від 
14.04.1998 3^

11 25 59,3 ЛАЗОРСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ДРПВ № 11131232 від 11.09.2015 <3

12 27 39,2 АВДЄЄВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ Договір к/п квартири 
ААК№737761 від 17.01.1998

ІЗ 29 58,6 КАРПЛЮК ВІКТОРІЯ ВАДИМІВНА СПВ на житло №1009/814 від
26.11.1997

14 3 1 39,6 ВЕРБІВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ СПВ на житло №79 від 26.01.1999

15 32 40,4 ГЕРАСИМЧУК ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА Договір к/п квартири АЕІ№545637 
від 26.09.1996

16 33 58 ПАВЛИК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА СПВ на житло №136 від 
01.12.1994 №

17 34 40,5 ВЕРБИЦЬКА ГАННА МИХАЙЛІВНА Договір к/п квартири №2969 від 
17.09.2003

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласнику^, отриманих під час проведення письмового 
опитування, якщо таке проводилося):

«за» - співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить .м2;
«проти» -___ -[_____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить Д? м2;
«утримався» - О співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить О м2.

Рішення Pl О (прийнято або не прийнято).

Pilot
Новый штамп

Pilot
Новый штамп




