
Примітка: Згідно з ч.12 ст.6 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”  
результат голосування за кожним питанням має бути засвідчений особистим підписом співвласника. 
Ставити підписи тих, хто особисто присутній на зборах, безпосередньо на протоколі, є допустимим, але 
практично незручним і недоцільним. Натомість пропонуємо безпосередньо на зборах використовувати 
запропонований нижче “листок голосування”. 

 

Поіменне голосування на установчих зборах 
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”, 

які відбулися “31” серпня 2022 року 
(багатоквартирний будинок за адресою: м.Добросусідів, вул. Серпнева, 24) 

 
Номер квартири або нежитлового приміщення: 1 

Загальна площа квартири або нежитлового приміщення: 50 м.кв. 

Прізвище, ім’я, по батькові співвласника: Іваненко Іван Іванович 

Документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення: Свідоцтво про право 
власності №321 від 21.07.1997 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") 

Прізвище, ініціали, 
підпис співвласника 

(представника) 

1. Обрання голови Зборів. 
Пропозиція: “Обрати головою Зборів Іваненка Івана Івановича, 
власника квартири № 1.” 

За 
Іваненко І.І. 

Івіі 

2. Створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
“Добрі сусіди”. 
Пропозиція: “Створити Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку “Добрі сусіди”.” 

За 
Іваненко І.І. 

Івіі 

3. Затвердження статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку “Добрі сусіди”. 
Пропозиція: “Затвердити статут Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Добрі сусіди” у редакції, запропонованій 
ініціативною групою зі скликання установчих зборів.” 

За 
Іваненко І.І. 

Івіі 

4. Вибори правління Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку “Добрі сусіди”. 
Пропозиція: “Обрати правління Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Добрі сусіди” у складі: 

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

приміщення № 7.” 

За 
Іваненко І.І. 

Івіі 

5. Вибори ревізійної комісії Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”. 
Пропозиція: “Обрати ревізійну комісію Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Добрі сусіди” у складі: 

 Сидоренко Сидір Сидорович, власник квартири № 20; 
 Кравченко Костянтин Костянтинович, власник квартири № 19; 
 Мірошник Марія Миронівна, власник нежитлового приміщення 

№ 6.” 

За 
Іваненко І.І. 

Івіі 

6. Надання повноважень представнику Зборів щодо державної 
реєстрації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі 
сусіди”. 

Пропозиція: “Уповноважити голову Зборів Іваненка Івана Івановича 
підписати затверджений Зборами статут Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”, підготувати та підписати 
протокол цих Зборів та інші документи, необхідні для державної 
реєстрації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Добрі 
сусіди”, а також вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації 
створення юридичної особи Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку “Добрі сусіди”, у тому числі подати 
документи для державної реєстрації створення юридичної особи.” 

За 
Іваненко І.І. 

Івіі 

 


