
ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку

за місцезнаходженням м. Ірпінь вул. Соборна. 1 4

м. Ірпінь дата проведення зборів «22» лютого 202С р
дата складання протоколу «/Э» /^^<^2020 р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: '

Загальна площа всіх квартир багатоквартирного будинку: 5072.40 мб

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники = 
кількості //£_____  осіб, яким належать квартири багатоквартирного ' с ---
загальною площею М2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через прее:--:- - • - 
співвласники в кількості ______ осіб, яким належать квартир*
багатоквартирному будинку загальною площею м2

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Про визначення форми управління багатоквартирним житловим будин
3. Про розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку 

встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;
4. Про визначення управителя та передання йому функцій з уггно 

багатоквартирним будинком згідно договору.
5. Про визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним 

будинком.
6. Про обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників для укладання, 

внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його 
виконанням та для подання протоколу загальних зборів на зберігання до виконавчого 
комітету міської ради. w

7. Про визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним 
будинком.

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол



Підсумки голосування по питанню. 3. Про розпорядження спільним майном // 
багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо 
користування ним.

«за» - співвласників, загальна площа квартир яких становить

«проти» - ~ співвласників, загальна площа квартир яких станов ить
— м2;

«утримався» - ------ співвласників, загальна площа квартир яких
становить ----- м2.

Рішення ______

Питання порядку денного: 4. Про визначення управителя та переданая йтоп 
функцій з управління багатоквартирним будинком згідно договору.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання четвертого порядку денне::

Визначити, що з «7^» березня 2020 року, управителем 
багатоквартирного будинку № 1/4 по вул. Соборній у м. Ірпінь комунальне 
підприємство «УЖКГ «Ірпіньвта передати йому функції з управління будинком 
згідно договору.
Голосування на зборах по четвертому питанню порядку денного:
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:,^іл>уі.жтня голосування по питанню. 4. Про визначення угравителя та передання йому функцій з 
»■■■«. гігатоквартирним будинком згідно договору.
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л ■ м голосування по питанню. 4. Про визначення управителя та передання йому функцій з
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Підсумки голосування по питанню. 4. Про визначення управителя та 
передання йому функцій з управління багатоквартирним будинком згідно 
договору.

«за»

«проти»

співвласників, загальна площа квартир яких становить 
А 
к співвласників, загальна площа квартир яких становить 
т

«утримався» - співвласників, загальна площа квартир яких
становить „МОХ м2.

Рішення ________________

Питання порядку денного. 5. Про визначення повноважень управителя щодо 
управління багатоквартирним будинком.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання п’ятого порядку денного

Прийняти рішення про укладання договору про надання послут з 
управління багатоквартирним будинком № 1/4 по вул. Соборній у м. Ірпінь з 
управителем, в якому зазначити повноваження управителя. Відповідно до ст. 11 
Закону7 України «Про особливості здійснення права власності 
багатоквартирному будинку» управління багатоквартирним будинком 
управителем здійснюється на підставі договору про надання послут з 
управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим 
договором. Затверджений постановою КМУ від 05.09.2018 № 712. Договір 
підписується на умовах, затверджених зборами співвласників та є обов'язковим 
дія виконання всіма співвласниками. Договір з управителем укладається на 1 
один) рік та може бути пролонгованим.

Голосування на зборах по п’ятому питанню порядку денного:
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