
ПРОТОКОЛ
зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням Київська область, м. Ірпінь, вул. буд. /

м. Ірпінь

дата проведення зборів « »62&L- 20 р.

дата складання протоколу« Xf » gjL 20<&07р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: TJ осіб.

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

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласників в кількості осіб, яким належать квартири га/або псжи і поні
приміщення багатоквартирного будинку загальною площею Ду м2.

І У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості -6 ____ осіб, яким напежаї і. кнпрі при
гЛ/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею ЗХ-Ь 4 Ь м2 (заповнюється в разі проведения письмового 
опитування).



II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. ()брання секретаря та голови зборів співвласників багатоквартирного будинку по вул. м. Ірпінь.

2. Визначення форми управління багатоквартирного будинку по вул. , в м. Ірпінь.

3. Обрання Управителя багатоквартирного будинку j\tпо вул. в м. Ірпінь.

4. Про затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком в №-zS'lP, по вул. , 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.

№ 
з/п

<



Грегє питання порядку денного:
( ібрання Управителя багатоквартирного будинку У»-/^2? по вул. в м. Ірпінь. (

щи пі представників управлінської компанії , ^кі запропонували послуги з управління W, <.w
га назвали переваги даного підприємства.

1 Іропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: , , _
< >(>рати з «$£» 03 20^(2 р. Управителем багатоквартирного будинку № ^2, по вул. С^Ле/Ш-^Cf &"'№<?_ . в м. Ірпінь Оц .//« А ./w

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
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