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

 

______________ /______________________/            ______________ /______________________/  

           (підпис)                                                              ПІБ                                                   (підпис)                                                              ПІБ 

 

ПРОТОКОЛ  

зборів співвласників багатоквартирного будинку  

    за місцезнаходженням м. Полтава,____________________________________ 

 

м. Полтава        "______"____________2019 р. 

  

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________ осіб. 

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 

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

загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування). 

 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

1. Визначення акціонерного товариство "оператор газорозподільної системи "Полтавагаз" (АТ 

"Полтавагаз" ) (код ЄДРПОУ 03351912, вул. Володимира Козака,2а, м. Полтава,36020) особою для 

здійснення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж 

багатоквартирного будинку за рахунок співвласників будинку. 

2. Визначення  (обрання) уповноваженої (-них) співвласника (-ків) багатоквартирного будинку на 

укладення (підписання) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку  договору із 

АТ "Полтавагаз" про виконання робіт із технічного обслуговування та поточного ремонту 

внутрішньобудинкових газових мереж та підписання акту розмежування балансової належності газових 

мереж та експлуатаційної відповідальності. 

 

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

Питання порядку денного:  

1. Визначення акціонерного товариство "оператор газорозподільної системи "Полтавагаз" (код 

ЄДРПОУ 03351912, вул. Володимира Козака,2а, м. Полтава,36020) особою для здійснення технічного 

обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирному будинку. 

Пропозиції, які ставляться на голосування щодо питань порядку денного:  

 1. Визначення акціонерного товариство "оператор газорозподільної системи "Полтавагаз" (код 

ЄДРПОУ 03351912, вул. Володимира Козака,2а, м. Полтава,36020) особою для здійснення технічного 

обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному 

будинку. 

 Голосування на зборах щодо питання №1 порядку денного: 

№ 

з/п 

№ квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Загальна 

площа 

квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

співвласника 

чи 

представника 

 

Документ, що  

підтверджує 

право власності 

на квартиру/ 

нежитлове 

приміщення 

Результат 

голосування  

(«за», 

«проти», 

«утримався») 

Підпис 

співвласника 

(представника) 

1.        

2.        

3.        

4.        

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть 

участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції 

«Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку 

денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки). 

Підсумки голосування: 

«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 

_________ м2; 



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

 

______________ /______________________/            ______________ /______________________/  

           (підпис)                                                              ПІБ                                                   (підпис)                                                              ПІБ 

 

«проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 

становить _________ м2; 

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 

становить _________ м2. 

Рішення по питанню порядку денного ____________________ (прийнято* або не прийнято) 

Питання порядку денного:  

2. Визначити (обрати) 

____________________________________________________________________________________________ 

ПІБ співвласника (ків) багатоквартирного будинку 

багатоквартирного будинку уповноваженою (-ними) особою (-бами) на укладення (підписання) від 

імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку  договору із АТ "Полтавагаз" про 

виконання робіт із технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж 

та підписання акту розмежування балансової належності газових мереж та експлуатаційної 

відповідальності. 

Пропозиції, які ставляться на голосування щодо питань порядку денного:  

2. Визначити  (обрати)  

________________________________________________________________________ 

ПІБ співвласника (ків) багатоквартирного будинку 

багатоквартирного будинку уповноваженою (-ними) особою (-бами) на укладення (підписання) від 

імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку  договору із АТ "Полтавагаз" про 

виконання робіт із технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж 

та підписання акту розмежування балансової належності газових мереж та експлуатаційної 

відповідальності. 

№ 

з/п 

№ квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Загальна 

площа 

квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

співвласника 

чи 

представника 

Документ, що  

підтверджує 

право власності 

на квартиру/ 

нежитлове 

приміщення 

Результат 

голосування  

(«за», 

«проти», 

«утримався») 

Підпис 

співвласника 

(представника) 

1.        

2.        

3.        

4.        

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть 

участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції 

«Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку 

денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки). 

 

 

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 (в разі проведення письмового опитування). 

 

 

 

 

* Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники 

квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх 

квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку 


