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ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням м. Чернігів, вулиця Козацька, будинок 366 (літера "б") 

місто Чернігів "31" серпня 2016 року 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 39 (тридцять дев 'ять) осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: З 083,82 
(три тисячі вісімдесят три цілих вісімдесят дві сотих) м~, з них квартир - 2 866,32 (дві тисячі 
вісімсот шістдесят шість цілих тридцять дві сотих) м~, нежитлових (господарських) приміщень -
217,5 (двісті сімнадцять цілих п 'ять десятих) лґ. 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 39 
(тридцять дев ять) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного 
будинку загальною площею 3 083,82 (три тисячі вісімдесят туй цілих вісімдесят дві сотих) м . 

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 м (заповнюється в разі проведення 
письмового опитування). 

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

1. Визначення управителя багатоквартирним будинком. 

2. Обрання уповноваженої особи співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання 
договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням. 

III. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

Підпис(и). прічвише(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол 

/ А . 
у /Грабовенко М. В./ 

і у /Авдейко З.К./ 
Протокол зборів співвласників crop. 1 з 37 •{ - ., . f - ' /Захаренко І.В./ 



«за» - 39 (тридцять дев ять) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 
приміщень яких становить 3 083,82 (три тисячі вісімдесят три цілих вісімдесят дві 

2 
сотих) м ; 

«проти» - 0 (нуль) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить 0 (нуль) м ; 

«утримався» - 0 (нуль) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень 
яких становить 0 (нуль) м . 

Рішення прийнято. 

Питання порядку денного: 2. Обрання уповноваженої особи співвласників під час укладання, 
внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням. 

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Визначити 
уповноваженою особою співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з 
управителем, здійснення контролю за його виконанням - Грабовенко Марину Віталіївну, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних 
осіб - платників податків: 3322011720, зареєстровану за адресою: місто Чернігів, вулиця 
Червоногвардійська, будинок 3, квартира 72, паспорт: серія НМ номер 280789 виданий Деснянським 
ВМ УМВС України в Чернігівській області Об лютого 2007року. 

Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 

№ 
і И 

№ квартири/ Загальна 
нежитлового площа 
п р и м і щ е н н я квартири 

нежитлового 
приміщення 

49,00 

2. 63,92 

Прізвище, ім 'я , 
по батькові співвласника або 

його представника та 
документ, що надає представник) 

повноваження на голосування 

Грабовенко Марина Віталіївна, 
Представник Товариства з 
обмеженою відповідаїьністю 
«Є ЕНД Є», код ЄДРПОУ 
38727681, яка діє на підставі 
довіреності, посвідченої 
Батвін С.М., приватним 
нотаріусом Чернігівського 
міського нотаріального округу 
Чернігівської області, 26 
серпня 2016 року за 
реєстровим №357 

Грабовенко Марина Віталіївна, 
Представник Рахгозар 
Хомейри Лліакбар, яка діє на 
підставі довіреності, 
посвідченої Батвін С.М., 
приватним нотаріусом 
Чернігівського міського 
нотаріального округу 
Чернігівської області, 26 
серпня 2016 року за 
реєстровим № 356 

40,80 Грабовенко Марина Віталіївна, 
Представник Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«С ЕНД Є», код ЄДРПОУ 
38 72 7681, яка діє на підставі 
довіреності, посвідченої 

Документ , що 
підтверджує право власності на квартиру/ 

нежитлове п р и м і щ е н н я 

Інформаційна довідка з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та 
Реєстру права власності на 
нерухоме майно, Державного 
реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження 
об 'єктів нерухомого майна 
щодо об'єкта нерухомого 
майна № 63731880 від 18 
липня 2016 року 

Договір купівлі-продажу 
квартири, посвідчений 
Батвін Є.М., приватним 
нотаріусом Чернігівського 
міського нотаріачьного 
округу Чернігівської області. 
26 липня 2016 року за 
реєстровим № 208 

Результат 
голосування 

(«за», 
«проти» 

«утримався»} 

Підпис 
сп іввласника 

(представника) 

Примітки 

; / 
?У 

Інформаційна довідка з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та 
Реєстру права власності на 
нерухоме .майно, Державного 
реєстру Іпотек, Єдиного 

Г 

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол 

7 / ' /Грабовенко М. В./ 
^ • , /Авдейко З.К./ 

Протокол зборів співвласників стор. 19 5 37 . - • - ' "с /Захаренко І.В./ 


