
ЛИСТОК  
письмового опитування  співвласника багатоквартирного будинку  

№182 по вул. Харківське шосе  в м. Києві,  
який не приймав участь у голосуванні на загальних зборах 10 березня 2018 р. 

 

Термін заповнення та повернення – до 22 березня 2018р.  
 

м. Київ                                                                       «___» _________ 2018 року 
 

Прізвище, ім'я, по-батькові  співвласника  
 
 

Номер квартири або нежитлового приміщення  

Загальна площа квартири або 
нежитлового приміщення (кв. м) 

 Розмір частки  

 
1. Пропозиція, яка винесена на голосування: Затвердити річний звіт та баланс ОСББ за 2017 рік.  

 
Голосую:                "За":                          "Проти":          

 
2. Пропозиція, яка винесена на голосування: Затвердити кошторис та штатний розпис ОСББ на 2018 рік у 
запропонованій редакції. Затвердити та встановити з 01.04.2018 розмір загальнообов’язкового щомісячного 
цільового внеску на утримання спільного майна об’єднання у розмірі 4.85 грн/м2 для власників (користувачів) 
приміщень на поверхах вище другого, та у розмірі 4.40 грн/м2 для власників (користувачів) нежитлових 
приміщень, що не користуються ліфтами. Сплата загальнообов’язкового щомісячного цільового внеску на 
утримання спільного майна об’єднання здійснюється протягом 30 календарних днів після закінчення 
попереднього місяця. За наявності боргу по сплаті загальнообов’язкового щомісячного цільового внеску за 
попередні періоди, розмір плати загальнообов’язкового щомісячного цільового внеску розраховується за 
підвищеним тарифом у розмірі 5.80 грн/м2 для власників (користувачів) приміщень усіх поверхів (незалежно 
від користування ліфтами). Облік заборгованості здійснюється станом на кожне 5-те число місяця, наступного 
після закінчення встановленого строку для сплати загальнообов’язкового щомісячного цільового внеску. 

 
Голосую:                "За":                          "Проти":          

 
3. Пропозиція, яка винесена на голосування: Надати Правлінню дозвіл прийняття рішень щодо здачі в 
оренду, вибору орендарів та визначення розміру орендної плати для приміщень №104, 106, 109, 112, 251, 
зазначених у Додатку 1 та Додатку 2.  

 
Голосую:                "За":                          "Проти":                           

 
4. Пропозиція, яка винесена на голосування: Затвердити наданий Правлінням (Протокол №13 від 
20.02.2018) проект впорядкування прибудинкової території. 

 
Голосую:                "За":                          "Проти":                           
 
5. Пропозиція, яка винесена на голосування: Затвердити надане Правлінням (Протокол №14 від 02.03.2018) 
рішення преміювання за результатами роботи у 2017-му році Голови Правління ОСББ Адаменка М.В. у 
розмірі двох посадових окладів. 

 
Голосую:                "За":                          "Проти":                           
 
 
 
 

 
ПІДПИСИ:        ____________/______________________/ 

(Прізвище, ініціали співвласника) 

 
____________/______________________/ 

(Прізвище, ініціали особи, яка проводила опитування) 

 


