
протокол
зборів співвласників багатоквартирного будинку

за місцезнаходженням Київська область, м. Ірпінь, вул/і/А'/га?^/^^ буд.Х/'' 

м. Ірпінь

дата проведення зборів «/Д » 20 JtZp.

дата складання протоколу « 20/Zb-

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: осіб.

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

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласників в кількості___ _______осіб, яким належать квартири та/або пежитлові
приміщення багатоквартирного будинку загальною площею З ЗЗЗ 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_____ ~Т~' (заповнюється в разі проведення письмового
опитування).



IL ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання секретаря та голови зборів співвласників багатоквартирного будинку № - по вулД^^Л^^У^

2. Визначення форми управління багатоквартирного будинку №иІпо ВУЛ- Ч Ctf YXMJ tilsв м. Ірпінь.

3. Обрання Управителя багатоквартирну будинку №, по вул.в м. Ірпінь.

Про затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком в № , по вул.

в м. Ірпінь.

4. , 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 КП «УЖКГ «Ірпінь» - директор Скрипник Сергій Федорович, заступник директора - Зінкевич 
< і.ісксій Петрович, головний інженер - Чернипіенко Сергій Анатолійович, начальник юридичного відділу - Мірошніченко Євгеній Олександрович, 
і озонний економіст - Рижук Неля Миколаївна.



Трете питання порядку денного: / , _
Обрання Управителя багатоквартирну будинку по вул и _ , в м. Ірпінь.

х.іли: Директора КП «УЖКГ «Ірпінь» Скрипника С.Ф., та заступника директора Зінкевича О.П., головного інженера Чернишенка С.А., які 
запропонували послуги з управління КП «УЖКГ «Ірпінь» та назвали переваги даного підприємства. 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: л ,

Обрати з «_  20^2 р. Управителем багатоквартирного будинку , по вулд-^Дс^^ІЕ™^
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

, в м. Ірпінь КП «УЖКГ «Ірпінь»
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Підсумки голосування:

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

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

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

Рішення _________________




