
Проект USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” 

 

 

 

 

Додаток 

до протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням: м. Всегараздів, вул. Щаслива, буд.1, 

проведених “01” лютого 2017 року 

 

Листок письмового опитування співвласника 
Дата опитування: “05” лютого 2017 року. 

Номер квартири або нежитлового приміщення: 4 

Загальна площа квартири або нежитлового приміщення: 60 м
2
. 

Прізвище, ім’я, по батькові співвласника:  Степаненко Степанида Степанівна 

Документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення: Свідоцтво про 

право власності №300 від 20.06.1999 р. 

Прізвище, ім’я, по батькові представника та документ, що надає повноваження на голосування від 

імені співвласника: --- 
Питання порядку денного, 

пропозиція 

Результат 

голосування 

(“за”, “проти”, 

“утримався”) 

Підпис 

співвласника 

(представника) 

1. Визначення управителя багатоквартирного будинку. 

Пропозиція: Визначити, з “01” липня 2017 року, управителем 

багатоквартирного будинку № 1 по вул. Щасливій у м. Всегараздів 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Добрий робітник” (код 

ЄДРПОУ 12345678). 

ЗА 
(підпис 

Степаненко 

С.С.) 

2. Затвердження умов договору з управителем багатоквартирного будинку. 

Пропозиція: Затвердити такі умови договору про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком, що укладається з Товариством з 

обмеженою відповідальністю “Добрий робітник” (код ЄДРПОУ 12345678): 

1) Перелік послуг: - послуги, передбачені пунктами 1.1.1 - 1.1.10, 1.1.16 - 

1.1.18, 1.1.20, 1.2.1.1, 1.2.2.2 “Примірного переліку послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту 

приміщень, будинків, споруд”, затвердженого Наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150; 

2) Права і обов’язки сторін: - згідно з Типовим договором  про надання послуг 

з управління багатоквартирним будинком; 

3) Ціна на послуги (за один місяць): 

усього - 1800,00 грн. (у т.ч. 1680,00 грн. - утримання будинку, 120,00 грн. - 

винагорода управителю), 

у розрахунку на 1 м
2
 - 3,00 грн. (у т.ч. 2,80 грн. - утримання будинку, 0,20 грн. 

- винагорода управителю); 

4) Строк дії договору - з 01.07.2017 р. по 30.06.2018 р. включно. 

ЗА 
(підпис 

Степаненко 

С.С.) 

3. Обрання уповноважених осіб співвласників для укладання договору з 

управителем багатоквартирного будинку та здійснення контролю за його 

виконанням. 

Пропозиція: Уповноважити Петренка Петра Петровича, Іваненко Олену 

Олексіївну, Василенка Василя Васильовича від імені співвласників 

багатоквартирного будинку спільно укласти з Товариством з обмеженою 

відповідальністю “Добрий робітник” (код ЄДРПОУ 12345678) договір про 

надання послуг з управління багатоквартирним будинком на умовах, 

визначених вище, та здійснювати контроль за виконанням такого договору. 

ЗА 
(підпис 

Степаненко 

С.С.) 

 

 

 

Підписи, прізвища, ініціали осіб, що проводили опитування ___________ /Петренко П.П./ 

_________ /Іваненко О.О./ 

___________ /Василенко В.В./ 
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Додаток 

до протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням: м. Всегараздів, вул. Щаслива, буд.1, 

проведених “01” лютого 2017 року 

 

Листок письмового опитування співвласника 
Дата опитування: “07” лютого 2017 року. 

Номер квартири або нежитлового приміщення: 7 

Загальна площа квартири або нежитлового приміщення: 60 м
2
. 

Прізвище, ім’я, по батькові співвласника:  Партизан Петро Петрович 

Документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення: Договір 

дарування №3 від 11.11.2011 р. 

Прізвище, ім’я, по батькові представника та документ, що надає повноваження на голосування від 

імені співвласника: Партизан Роза Климентівна, ч.1 ст.242 ЦКУ (опікун), постанова 

Всегараздівського міськрайонного суду від 05.05.2012 р. 
Питання порядку денного, 

пропозиція 

Результат 

голосування 

(“за”, “проти”, 

“утримався”) 

Підпис 

співвласника 

(представника) 

1. Визначення управителя багатоквартирного будинку. 

Пропозиція: Визначити, з “01” липня 2017 року, управителем 

багатоквартирного будинку № 1 по вул. Щасливій у м. Всегараздів 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Добрий робітник” (код 

ЄДРПОУ 12345678). 

УТРИМАВСЯ 
(підпис 

Партизан Р.К.) 

2. Затвердження умов договору з управителем багатоквартирного 

будинку. 

Пропозиція: Затвердити такі умови договору про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком, що укладається з Товариством з 

обмеженою відповідальністю “Добрий робітник” (код ЄДРПОУ 

12345678): 

1) Перелік послуг: - послуги, передбачені пунктами 1.1.1 - 1.1.10, 1.1.16 - 

1.1.18, 1.1.20, 1.2.1.1, 1.2.2.2 “Примірного переліку послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту 

приміщень, будинків, споруд”, затвердженого Наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150; 

2) Права і обов’язки сторін: - згідно з Типовим договором  про надання 

послуг з управління багатоквартирним будинком; 

3) Ціна на послуги (за один місяць): 

усього - 1800,00 грн. (у т.ч. 1680,00 грн. - утримання будинку, 120,00 грн. 

- винагорода управителю), 

у розрахунку на 1 м
2 
- 3,00 грн. (у т.ч. 2,80 грн. - утримання будинку, 0,20 

грн. - винагорода управителю); 

4) Строк дії договору - з 01.07.2017 р. по 30.06.2018 р. включно. 

УТРИМАВСЯ 
(підпис 

Партизан Р.К.) 

3. Обрання уповноважених осіб співвласників для укладання договору 

з управителем багатоквартирного будинку та здійснення контролю за 

його виконанням. 

Пропозиція: Уповноважити Петренка Петра Петровича, Іваненко 

Олену Олексіївну, Василенка Василя Васильовича від імені співвласників 

багатоквартирного будинку спільно укласти з Товариством з обмеженою 

відповідальністю “Добрий робітник” (код ЄДРПОУ 12345678) договір 

про надання послуг з управління багатоквартирним будинком на умовах, 

визначених вище, та здійснювати контроль за виконанням такого 

договору. 

УТРИМАВСЯ 
(підпис 

Партизан Р.К.) 

  

 

 

 

 

 

Підписи, прізвища, ініціали осіб, що проводили опитування ___________ /Петренко П.П./ 

_________ /Іваненко О.О./ 

___________ /Василенко В.В./ 
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Додаток 

до протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням: м. Всегараздів, вул. Щаслива, буд.1, 

проведених “01” лютого 2017 року 

 

Листок письмового опитування співвласника 
Дата опитування: “12” лютого 2017 року. 

Номер квартири або нежитлового приміщення: 9 

Загальна площа квартири або нежитлового приміщення: 60 м
2
 

Прізвище, ім’я, по батькові співвласника:  Радченко Родіон Родіонович 

Документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення: Договір купівлі-

продажу №5 від 12.12.2012р. 

Прізвище, ім’я, по батькові представника та документ, що надає повноваження на голосування від 

імені співвласника: --- 
Питання порядку денного, 

пропозиція 

Результат 

голосування 

(“за”, “проти”, 

“утримався”) 

Підпис 

співвласника 

(представника) 

1. Визначення управителя багатоквартирного будинку. 

Пропозиція: Визначити, з “01” липня 2017 року, управителем 

багатоквартирного будинку № 1 по вул. Щасливій у м. Всегараздів 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Добрий робітник” (код 

ЄДРПОУ 12345678). 

ПРОТИ 
(підпис 

Радченка Р.Р.) 

2. Затвердження умов договору з управителем багатоквартирного 

будинку. 

Пропозиція: Затвердити такі умови договору про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком, що укладається з Товариством з 

обмеженою відповідальністю “Добрий робітник” (код ЄДРПОУ 

12345678): 

1) Перелік послуг: - послуги, передбачені пунктами 1.1.1 - 1.1.10, 1.1.16 - 

1.1.18, 1.1.20, 1.2.1.1, 1.2.2.2 “Примірного переліку послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту 

приміщень, будинків, споруд”, затвердженого Наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150; 

2) Права і обов’язки сторін: - згідно з Типовим договором  про надання 

послуг з управління багатоквартирним будинком; 

3) Ціна на послуги (за один місяць): 

усього - 1800,00 грн. (у т.ч. 1680,00 грн. - утримання будинку, 120,00 грн. 

- винагорода управителю), 

у розрахунку на 1 м
2
. - 3,00 грн. (у т.ч. 2,80 грн. - утримання будинку, 0,20 

грн. - винагорода управителю); 

4) Строк дії договору - з 01.07.2017 р. по 30.06.2018 р. включно. 

ПРОТИ 
(підпис 

Радченка Р.Р.) 

3. Обрання уповноважених осіб співвласників для укладання договору 

з управителем багатоквартирного будинку та здійснення контролю за 

його виконанням. 

Пропозиція: Уповноважити Петренка Петра Петровича, Іваненко 

Олену Олексіївну, Василенка Василя Васильовича від імені співвласників 

багатоквартирного будинку спільно укласти з Товариством з обмеженою 

відповідальністю “Добрий робітник” (код ЄДРПОУ 12345678) договір 

про надання послуг з управління багатоквартирним будинком на умовах, 

визначених вище, та здійснювати контроль за виконанням такого 

договору. 

ПРОТИ 
(підпис 

Радченка Р.Р.) 

 

 

 

 

 

 

Підписи, прізвища, ініціали осіб, що проводили опитування ___________ /Петренко П.П./ 

_________ /Іваненко О.О./ 

___________ /Василенко В.В./ 


