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ПРОТОКОЛ № З
зборів співвласників багатоквартирного будинку
за місцезнаходженням м. Чернігів, вулиця Козацька, будинок 366 (літера "б")
місто Чернігів

'22" лютого 2017 року

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 85 (вісімдесят п 'ять) осіб.
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: б 047,22
(шість тисяч сорок сім цілих двадцять дві сотих) м2, з них квартир — 5 572,92 (п 'ять тисяч п 'ятсот
сімдесят дві цілих дев'яносто дві сотих) м2, нежитлових (господарських) приміщень - 474,3
(чотириста сімдесят чотири цілих три десятих) м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 85
(вісімдесят п'ять) осів, яким належать квартири та/або нежитлові примшейня багатоквартирного
будинку загальною площею б 047,22 (шість тисяч сорок сім цілих двадцять дві сотих) м2.

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 2 (заповнюється в разі проведення
;
письмового опитування).

II. ПОРЯДОК ДЕННИИ 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.

Підпис(и), прізвище(а),

їй особи (осіб), що склапа(и) протокол

зр
І-'
Протокол зборів співвласників crop.

1

з 62«,

/Курач М.В. /
/Грабовенко М. В./
/Авдейко З.К./
/Захарент І.В./

Іитання порядку денного: 1. Визначення управителя багатоквартирним будинком.
Іропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Обрати управителем багатоквартирним
удинкам ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "АЛЬП", ідентифікаційний код юридичної
соби: 35194995.
№ квартири/
нежитлового
приміщення

Загальна
площа
квартири/
нежитлового
приміщення

52.! 36-01

Ъ)

37-01

3,80

3,80

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

Дрозд Олег Олександрович

Документ, що
підтверджує право власності на квартиру/
нежитлове приміщення

Договір купівлі-продажу
квартири, посвідчений
Батвін С.М., приватним
нотаріусом Чернігівського
міського нотаріального
округу Чернігівської області,
1 б січня 2017року за
реєстровим № ЗО

і Останов Максим Геннадійович Договір купівлі-продажу
квартири, посвідчений
Батвін С.М., приватним
нотаріусам Чернігівського
міського нотаріального
округу Чернігівської області,
20 січня 2017року за
реєстровим № 68

Підсумки голосування

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

Підпис
^Примітки
співвласника |
(представника) |

Я

З

(з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників,

триманих під час тюредення письмового о т р у ва^ та, Мщо таке проводилося):

«за» -

Л ^ / ^ о д т в л а с н и щ в , загальна площа квартир та/або нежитлових

«проти» - / і ? / Ц ^ І /
співвлдсштв загальна площа квартир та/або нежитлових
приміщень яких становить

тг

«утримався» -

співвласр«ків^зага^на площа квартир та/або нежитлових
- 2 -

ішення

Підпис(и), прізвище(а), і,

>!Шюл зборів співвласників стар.

31 з

62

"особи (осіб), що склала(и) протокол

/Курач М.В. /
/Грабовенко М. В./
/Авдєйко З.К./
ІЗахаренко І.В./

