
 

 

Підпис, прізвище, ініціали особи, що склала протокол _________ /______________________./ 
 

ПРОТОКОЛ  

зборів співвласників багатоквартирного будинку 

проведених “__” ________________ 2019 року, 

за місцезнаходженням: _________________________________________ 
 

с. Степове        “___”_______________2019р. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ________________. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 

________________ м2. 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості __ 

(________________________________) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення 

багатоквартирного будинку загальною площею ________________ м2. 

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. 

 

 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

 
1. Обрання голови Зборів. 

2. Затвердження переліку послуг, які будуть надаватися управителем багатоквартирним будинком 

мешканцям згідно Договору про надання послуг з управління (вартість яких буде включена до 

Кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території). 

3. Обрання уповноваженої особи для підписання Договору про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком від співвласників багатоквартирного будинку. 

4. Різне. 

 

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 
 

Голосування на Зборах щодо питань порядку денного: 

 

Питання порядку денного: «1. Обрання Голови зборів.» 

Пропозиція: Обрати Головою зборів __________________________________. 

Підсумки голосування: 

“за” – _____(____________________________) співвласників, загальна площа квартир та/або 

нежитлових приміщень яких становить _____________________________ м2; 

“проти” – ___(_________________________) співвласник, загальна площа квартир та/або 

нежитлових приміщень якого становить _____________________________ м2. 

 

Рішення _______________________________ (“прийнято” або “не прийнято”). 



  

Підпис, прізвище, ініціали особи, що склала протокол_________ /_______________________ 
 

Питання порядку денного: «2. Затвердження Кошторис витрат до Договору про надання послуг з управління.  

Пропозиція: Затвердити Кошторис витрат до Договору про надання послуг з управління. 

 

№ з/п 

№ 

квартири/ 

нежитло-

вого примі-

щення 

Загальна 

площа 

квартири/ 

нежитло-вого 

примі-щення 

Прізвище, ім’я, 

по батькові співвласника 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 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 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового 

опитування, якщо таке проводилося): 

“за” – ___________________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________________ м2; 

“проти” – ________________) співвласник, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень якого становить ______________ м2. 

Рішення _________________ (“прийнято” або “не прийнято”). 



  

Підпис, прізвище, ініціали особи, що склала протокол_________ /_______________________ 
 

Питання порядку денного: «3. Обрання уповноваженої особи для підписання Договору про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком від співвласників багатоквартирного будинку». 

Пропозиція: Обрати уповноваженою особою для підписання Договору про надання послуги з управління багатоквартирним 

будинком від співвласників багатоквартирного будинку. 

 

№ з/п 

№ 

квартири/ 

нежитло-

вого примі-

щення 

Загальна 

площа 

квартири/ 

нежитло-вого 

примі-щення 

Прізвище, ім’я, 

по батькові співвласника 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 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 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового 

опитування, якщо таке проводилося): 

“за” – ___________________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________________ м2; 

“проти” – ________________) співвласник, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень якого становить ______________ м2. 

Рішення _________________ (“прийнято” або “не прийнято”). 



 

 

Підпис, прізвище, ініціали особи, що склала протокол _________ /______________________/ 

IV. ДОДАТОК 

 

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого 

частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані на ____________ аркушах. 

 

 


