
Протокол 
зборів співвласників багатоквартирного будинку № 33 
за місцезнаходженням, вул, Мстиславська, м. Чернігів 

м. Чернігів <<&&>> ^ г ^ р ф ь * / року 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 
^ (прописом) 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного 
будинку: ^ /^ .^ . (прописом) О ) ^ / ^ ^ г с Л ^ , 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в 
кількості <£ & осіб, яким належать квартири 
та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею 

У м 2 

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 
співвласники в кількості : особи, яким належать 
квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною 
площею •— м 2 . 

\ 
II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

1. Організаційні питання проведення зборів: обрання голови зборів, секретаря 
зборів, членів лічильної комісії. 
2. Визначення форми управління багатоквартирним будинком № 33, що 
розташований по вул. Мстиславській, м. Чернігів. 
3. Відмова від послуг КП «Деснянське» Чернігівської міської ради по 
утриманню будинкУ № 33 та прибудинкової території, що розташований по вул. 
Мстиславській, м. Чернігів. 
4. Обрання Управителя з управління багатоквартирним будинком № 33, що 
розташований по вул. Мстиславській, м. Чернігів з передачею функцій з 
управління, утримання будинку та прибудинкової території. 
5. Обрання уповноважених осіб від співвласників багатоквартирного будинку № 
33, що розташований по вул. Мстиславській, м. Чернігова на підписання договору 
з Управителем ПП «Техкомсервіс» про надання послуг з управління, утримання 
та обслуговування будинку та прибудинкової території. 
6. Обрання уповноваженої особи для подвання протоколу зборів співвласників 
багатоквартирного будинку № 33 від <<£&>> червня 2016 р., що розташований по 
вул. мсти славській, м. Чернігова, на зберігання до виконавчого комітету 
Чернігівської міської ради. 
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Питання порядку денного зборів № 4: Обрання Управителя з управління багатоквартирним будинком № 
33, що розташований по вул. Мстиславській, м. Чернігова з передачею функцій з управління, утриманням та 
обслуговуванням будинку та прибудинкової території. 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Запропоновано обрати 
Управителем - будинку № 33, що розташований по вул. Мстиславській м Чернігова - Приватне 
Підпиємство «Техкомсервіс» (вул. 1-го Травня, 171, м. Чернігів) з передачею функцій з управління, 
утримання та обслуговування будинку та прибудинкової території. 

Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 



чь-
Підсумки голосування: 

«за» - чЗр співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить С* Чсі^ Ч м2. 

«проти» - співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить — м2. 

«утримався» 4 співвласників, загальна площа 
квартир та/або нежитлових приміщень яких становить Ї І^Х м2. 

Рішення К Я ^ Ф Ш ^ Ь 



/Р 
Питання порядку денного зборів № 5: Обрання уповноважених осіб від співвласників багатоквартирного 
будинку № 33 по вул. Мстиславській, м. Чернігова на підписання договору з Управителем ПП 
«Техкомсервіс» про надання послуг з управління та обслуговування будинку та прибудинкової території. 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Запропоновано обрати 
наступну*осіб від співвласників багатоквартирного будинку № 33 по вул^Мстиславській, м. Чернігова: 
і. ОЖл 2. чрІ'Стто з. (ТЬРРУ/О # Ж 
на підпис^кня договору з Управителем ПП «Техкомсервіс» про надання послуг з управління та 
обслуговування будинку та прибудинкової території. 

Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 

з/п 

№ 
кварти 
ри/неж 
итлово 
гоприм 
іщення 

Загальна 
площа 
квартир 
и/ 
нежитло 
вого 
приміще 
ння 

Прізвище, ім'я, 
по батьковіспіввласника або 

його представника та 
документ, що надає 
представнику повноваження на 
голосування 
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Документ, що 
підтверджує право 
власності на 
квартиру/нежитло 
ве приміщення 

Результат 
голосування 
(«за», проти», 
«утримався») 

Підпис 
співвласнка 
(представни 
- ка) 

Пр 
и-
мі-
тки 

д 
Щв 
8-ір 

?гО,июгмиіР /к/Шіл 
дріорхір 

'і Шіфьіі -Щ 
евтиШ про ггрт вм 

ТУШЄР ієуріїурр 
•і/іїтурщ ,шш 
ЯщедШ.ІіщУті 

івотуїо 
тиб/и -чш\ /257? (У. щуй/пд 

чЛ/ІЯРІЇЯ .РШтШд РІМ Нлавшли ю 8ЬЛ Є&ООН&о 
„ .Срфдр . 'арщМґ 

/Г&гкл): ШЧФ& 
. юоеїтт Фіхіршпіу-

Я* 
В і ь 

с т? 
ро про Чіт во /І< я а. 

9 -їо5 , 0,сРиипок 
/;НО ОЛіїШ 

Я РЯРСіллШ/ , 
Нс%0 :І№СКГ)Ш№0 

ЯОрсЩіР 

про 
10 <10 

<г7шт їіїїур/и п^ріирїйр тітлі- ирс^^ ^— 
Ґ:. - Ґ- «V л - Ч)т&1р /І (іоі/рв і /Рвтт ка/^/^Мрщ 
пу * ,7 

її 
р сПош ьЫр/и Юріоїк 

12 

13 
0? 

РЪ "іЯ. 
ш 

(мщс ТіїеВМ ̂ 'штЯ #Уг Ьр 
14 

- [ЬЩіс. Щщї9 Июлю® 

/ /і щ лиш. \WJtud. СГ 





Підсумки голосування: 

«за» - 5 £ співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить 5^ / У / м2. 

«проти» - *•— співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить — м2. 

«утримався» - £ співвласників, загальна площа 
квартир та/або нежитлових приміщень яких становить • /^У3м2. 

Рішення 


