
Повідомлення про проведення установчих зборів 
Об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі сусіди” 

 
Кому (прізвище, ім’я, по батькові співвласника): Сидоренко Сидір Сидорович 
Адреса співвласника: м. Добросусідів, вул. Серпнева, 24, кв. 9 

 
Повідомляємо Вам про те, що "31" серпня 2022 року о 18:00 годині за адресою м.Добросусідів, вул. Серпнева, 24 (на 
прибудинковій території) відбудуться установчі збори об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку, що 
розташований за адресою: м.Добросусідів, вул. Серпнева, 24. 
 
Збори проводяться з ініціативи ініціативної групи в складі: 

Іваненко Іван Іванович, власник квартири № 1; 
Петренко Петро Петрович, власник квартири № 5; 
Степаненко Степанида Степанівна, власник нежитлового приміщення № 7. 

 
Порядок денний зборів: 

1. Обрання голови установчих зборів. 
2. Створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”. 
3. Затвердження статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”. 
4. Вибори правління Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”.  
5. Вибори ревізійної комісії Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”. 
6. Надання повноважень представнику установчих зборів щодо державної реєстрації Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”. 
Примітка: Закон не забороняє, а судова практика прямо підтверджує можливість, включити і інші питання до порядку 
денного установчих зборів - як-от затвердження кошторису.  

Запрошуємо Вас узяти участь в установчих зборах. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу 
співвласника (для представника співвласника - також документ, що посвідчує його повноваження) та право власності на 
приміщення в багатоквартирному будинку за адресою: м. Добросусідів, вул. Серпнева, 24. З проектами рішень установчих 
зборів і проектом статуту ОСББ “Добрі сусіди” можна ознайомитися в електронному вигляді на сторінці Фейсбук 

https://www.facebook.com/Serpneva24OSBB/ або в паперовому вигляді в робочі дні з 9:00 до 18:00 години за адресою 
м. Добросусідів, вул. Серпнева, 24, приміщення 7 (магазин “Добрі речі”, спитати Степаниду Степанівну). 
 

З повагою, ініціативна група. 
 

✂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Примітка: Верхня частина аркуша вручається співвласнику, а нижня з його підписом лишається в ініціативної групи.  
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“Повідомлення про проведення установчих зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку отримав.” 
 
“___” _________ 20__ р.      ______________          /___________________________________________/ 
    (дата)                                              (підпис)                                (прізвище, ініціали співвласника / представника) 
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