
Протокол 
зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням: 

м. Чернігів вул. Курсанта Єськова, 8-А, 
проведених 27 липня 2016 року 

м. Чернігів 08 серпня 2016р. 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 128 осіб. 
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 

6742,2 м2. 
У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в 

кількості 44 осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення 
багатоквартирного будинку загальною площею 2335,4 м2. 

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 
співвласники в кількості 44 осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у 
багатоквартирному будинку загальною площею 2197,9 м2. 

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

1. Організаційні питання проведення зборів: обрання голови зборів, секретаря 
зборів, членів лічильної комісії. 

2. Визначення форми управління багатоквартирним будинком № 8А 
по вул. Курсанта Єськова, м. Чернігова. 

3. Питання, щодо продовження відносин з ПП «Техкомсервіс» по управлінню та 
обслуговуванню будинку № 8А та прибудинкової території по вул. Курсанта 
Єськова, м. Чернігова та приведення їх у відповідність з Законом України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 

4. Обрання уповноважених осіб від співвласників багатоквартирного будинку № 8А 
по вул. Курсанта Єськова, м. Чернігова на підписання договору з Управителем 
ПП «Техкомсервіс» про надання послуг з управління та обслуговування будинку 
та прибудинкової території. 

5. Обрання уповноваженої особи для подання протоколу зборів співвласників 
багатоквартирного будинку № 8А від 27 липня 2016р., що розташований за 
адресою: вул. Курсанта Єськова, м. Чернігів на зберігання до виконавчого 
комітету Чернігівської міської ради. 

Голова зборів 

Секретар зборів 
V 



Питання порядку денного зборів: Продовження відносин з ПП «Техкомсервіс» по управлінню ш 
обслуговуванню будинку № 8А та прибудинкової території по вул. Курсанта Єськова, м. Чернігова та 
приведення їх у відповідність з Законом України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку». 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Запропоновано продовжити 
відносини з ПП «Техкомсервіс» по управлінню та обслуговуванню будинку № 8А та прибудинкової 
території по вул. Курсанта Єськова, м. Чернігова та приведення їх у відповідність з Законом України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 

Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 

з/п 

№ 
кварт 
ири/н 
ежит 
ловог 
опри 
міще 
ння 

Загальна 
площа 
квартир 
и/ 
нежитло 
вого 
прим іще 
ння 

Прізвище, ім'я, 
по батьковіспіввласника або 

його представника та 
документ, що надає 
представнику повноваження на 
голосування 

Документ, що 
підтверджує право 
власності на 
квартиру/нежитло 
ве приміщення 

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

Підпис 
співвласнка 
(представни 
- ка) 

Пр 
и-
мі-
тки 

119 117 41,5 Амельянець Людмила Василів Дог. міни 1252 

120 118 62,1 Тупик Валентина Петрівна Дог. к/п №246 

121 119 65,3 Авраменко Наталія Володимиї Дог. к/п №6323 

122 120 62,5 Онищенко Віктор Стефанович Ордер 27 „ 

Вобкова Людмила Олександрі 123 121 41,5 Дог. дарув. 640 

124 122 41,5 Куліш Валерій Олексійович Св. пр. вл. 55 

125 123 41,4 Піроцька Тетяна Олександрівн Дог. к/п №5236 

126 124 41,4 Копаниця Марина Ігорівна Св. пр. вл. 55 

127 125 41,6 Дарницька Ніна Анатоліївна Дог. к/п №303 

128 126 41,5 Шимко Наталія Анатоліївна Дог. к/п №4463 

Підсумки голосування: 

«за» - (І -І співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить 3 м 2 . 

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

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

Рішення 

м2. 

9- сУІ&і^аі 



Питання порядку денного зборів: Обрання уповноваженої особи для подання протоколу зборів 
співвласників багатоквартирного будинку № 8А від 27 липня 2016р., що розташований за адресою: 
вул. Курсанта Єськова, м. Чернігів на зберігання до виконавчого комітету Чернігівської міської ради. 
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Запропоновано обрати Титаренко 
Ганну Іванівну для подання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку № 8А від 27 липня 
2016р., що розташований за адресою: вул. Курсанта Єськова, м. Чернігів на зберігання до виконавчого 
комітету Чернігівської міської ради. 

Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 

з/п 

№ 
кварт 
ири/н 
ежит 
ловог 
опри 
міще 
ння 

Загальна 
площа 
квартир 
и/ 
нежитло 
вого 
приміще 
ння 

Прізвище, ім'я, 
по батьковіспіввласника або 
його представника та 
документ, що надає 
представнику повноваження на 
голосування 

Документ, що 
підтверджує право 
власності на 
квартиру/нежитло 
ве приміщення 

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

Підпис 
співвласнка 
(представни 
- ка) 

Пр 
и-
мі-
тки 

119 117 41,5 Амельянець Людмила Василів Дог. міни 1252 

120 118 62,1 Тупик Валентина Петрівна Дог. к/п №246 

121 119 65,3 Авраменко Наталія Володимиї Дог. к/п №6323 

41,5 ^обковаТІюдмила Олександрі Дог. дарув. 640 

124 122 41,5 Куліш Валерій Олексійович Св. пр. вл. 55 

125 123 41,4 Піроцька Тетяна Олександрівн Дог. к/п №5236 

126 124 41,4 Копаниця Марина Ігорівна Св. пр. вл. 55 

121 125 41,6 Дарницька Ніна Анатоліївна Дог. к/п №303 

128 126 41,5 Шимко Наталія Анатоліївна Дог. к/п №4463 

Підсумки голосування: 

«за» - о ° співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить 4 З, 3 м2. 

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

«утримався» 
приміщень яких становить 

Рішення & 

співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

0 . 3 . (Яе/іе-ас, 

^ 36-


