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за місцезнаходженням и / г 

ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку 

(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого проводяться збори) 

(найменування населеного пункту) (дгшміроведення зборів) 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 

ш осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 

і У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 
, осіб, яким належар кіш)тири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного 

будинку загальною площею $ м 2 . 

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). 

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 
1. Визначення управителя багатоквартирного будинку. 
2. Обрання уповноваженої особи співвласників для укладання договору з управителем, внесення змін до 
нього, здійснення контролю за його виконанням та надання права ОЖБК М.Чернігова подати даний протокол 
зборів співвласників багатоквартирного будинку на зберігання до виконавчого комітету Чернігівської 
міської ради. 

III.РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 
Питання порядку денного: «1. Визначення управителя багатоквартирного будинку» 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: і / 
«Визначити з 01 0/, АоІЧ _ управителем багатоквартирного будинку (д />т * ^-О О 2/Є? 
& * с Р у О ^ н ^ ^ ^ / Об'єднання житлово-будівельних кооперативів м.^ернігова 
(код ЄДРПОУ 05389925)» . 

«2. Обрання уповноваженої особи співвласників для укладання договору з 
управителем, внесення змін до Р^ОГО, здійснення контролю за його виконанням та надання права ОЖБК 
М.Чернігова подати даний протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку на зберігання до 
виконавчого комітету Чернігівської міської ради.» 

Пропозиція,^яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: 
? ю уповноваженою особою 

співвласників для укладання'договоруз управителем, внесення змін до нього, здійснення контролю за його 
виконанням та надати право ОЖБК М.Чернігова подати даний протокол зборів співвласників 
багатоквартирного будинку на зберігання до виконавчого комітету Чернігівської міської ради.» 



Голосування на Зборах щодо питання порядку денного: «2. Обрання уповноваженої особи співвласників для укладання договору з управителем, внесення змін до 

че ого, здійснення контролю за його виконанням та надання права ОЖБК М.Чернігова подати даний протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку на 

їв ргаимя до виконавчого комітету Чернігівської міської ради.» 

«їропозищя^^ка ставиться на голосування щодо п и т а н н д ^ ^ ^ ^ ^ д е н н о р с у ^ 

іія! і \JZTJ У-У^Л^^СГ •уповноваженою особою співвласників для 

даьчиа договору з управителем , внесення змін до нього, здійснення контролю за його виконанням та надати право ОЖБК м.Чернігова подати 

і роток©л зборів співвласників багатоквартирного будинку на зберігання до виконавчого комітету Чернігівської міської ради.» 
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рах щодо питання порядку денид, 

і^авителем, в 
уповноваженою особою співвласників для 

сувадая н; 
брати 
ааині договору з управителем, внесбгіня змін £о нього, здійснення контролю за його виконанням 
лата право ОЖБК м.Чернігова подати даний протокол зборів співвласників багатоквартирного 
і ку на зберігання до виконавчого комітету Чернігівської міської ради. 

гумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час 
їєд^і^/иісьмового опитування, якщо таке проводилося): 

становить 
співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 

П / ІАЛ А А 2 

т співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить ' " м2; 

имався» • співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить м2. 
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