
ПРОТОКОЛ
зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням: м. Біла Церква вулиця Карбишева, 65 
проведених ” ć-Ć-st 2016року

Місто Біла Церква “1 < Ґ”  ̂с- £■', 20/6 р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: / 1 :>

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 2648,2 м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості___________________осіб, яким

належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площекйб ^ ^ /  й 2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості

особи, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку 

загальною площею -— м2.

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. Визначення управителя багатоквартирного будинку.
2. Обрання уповноважених осіб співвласників для укладання договору з управителем багатоквартирного будинку та здійснення 

контролю за йог о виконанням.

Підписи, прізвища, ініціали осіб, що склали протокол:

Сторінка І з

--  с / *  £  £  гJm  ", - х / /



рядку денного: “1. Визначення управителя багатоквартирного будинку.”
, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
, з "01” липня 2016 року, управителем багатоквартирного будинку №  65 по вулиці Карбишевау м. Біла Церква 
t підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора №1 (код ЄДРПОУ 19420/76)
рядку денного: “2. Обрання уповноважених осіб співвласників для укладання договору з управителем багатоквартирного будинку та здійснення 
ІЯ його виконанням.”
. яка ставиться на голосуваннялдодо питання порядку денного;
іагги Ć / / ж  імені співвласників багатоквартирного будинку спільно укласти з Комунальним
«ом Білоцерківської міської ради жнтлоно-ексії.їуатаційііа контора №1 (код ЄДРПОУ 19420176) договір про надання послуг з управління 
ирним будинком та здійснювати контроль за виконанням такого договору."
І на Зборах щодо питання порядку денного:

Загальна 
?и/ площа 
Ю- квартири/ 

нежитло- 
I- вого примі- 
я щення

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")

Підпис
співвласника

(представника)

Примітки

Д

* ------——

(сумки голосування (з урахуванням толосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників,
їх під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):
» -  s y y  співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить

юти» -  —  співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить

г
(прийнято або не прийнято).


