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Пропозицій, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: І Іо другому питанню порядку денного запропоновано обрати 
Управителя багатоквартирним будинком, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-3, 105-п(далі -  багатоквартирний 
будинок) ТОВ «УК ЖИТЛОКОМ», укладення з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
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Пропозиція, яка ставиться на і описування щодо питання порядку денного: По другому питанню порядку денного запропоновано обрати 
Управителя багатоквартирним будинком, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-3, 105-п(далі -  багатоквартирний 
будинок) ТОВ «УК ЖИТЛОКОМ», укладення з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.









Пропозиції!, яка ставиться па голосування щодо питання порядку денного: І Іо другому іппаїппо порядку денного запропоновано обрані 
Управителя багатоквартирним будинком, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Ссверинівська, 105-3, 105-п(далі -  багатоквартирний 
будинок) ТОВ «УК ЖИТЛОКОМ», укладення з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

©XX © чXч яX я X X я н X X© ч о нX яL© 
мя хя X X я X



Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Но другому питанню порядку денного запропоновано образи 
Управителя багатоквартирним будинком, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-з, 105-п(далі -  багатоквартирний 
будинок) ТОВ «УК ЖИТЛОКОМ», укладення з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
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Пропозиціїї, яка спіниться на і олосуванна щодо ііиіапня порядку денного: І Іо другому питанню порядку денного запропоновано обрати 
Управителя багатоквартирним будинком, розташованого за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 105-з, 105-п(далі -  багатоквартирний 
будинок) ТОВ «УК ЖИТЛОКОМ», укладення з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.



Результат голосування по другому питанию порядку денного:
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