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ПРОТОКОЛ № 1
зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням
місто Чернігів вул. Шевченка, 160А
м. Чернігів

21 квітня 2016 року
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 55 осіб.
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного
будинку: 3176,1 м 2 .
У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в
кількості
ЗО
осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення
багатоквартирного будинку загальною площею 2147,2 м 2 .
У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників
співвласники в кількості 10 осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення
у багатоквартирному будинку загальною площею 437,5
м^ .
II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. Вибори голови та секретаря зборів, надання праза підпису установчих
документів голові зборів.
2. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі ОСББ) та затвердження його назви.
3. Затвердження Статуту ОСББ
4. Вибори правління ОСББ
5. Вибори ревізора ОСББ
6. Надання повноважень представнику установчих зборів щодо державної
реєстрації ОСББ
7. Обрання управителя багатоквартирного будинку та надання повноважень для
підписання договору з управителем
III. Р О З Г Л Я Д ПИТАНЬ ПОРЯДКУ Д Е Н Н О Г О З Б О Р І В
Питання перше п о р я д к у денного:
1. Вибори голови та секретаря зборів, надання права підпису установчих
документів голові зборів.
Пропозиція, що ставиться на голосування щодо порядку денного :
Вибрати головою зборів Тригубенко О.Х., секретарем зборів - Новік Л.П та
надати право підпису установчих документів голові зборів Тригубенко О.Х.
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Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
Прізвище, ім'я,
-І
№
і ЗагальДокумент, що
Результат
Підпис
Примітки
по-батькові
п | квартири/ на плопідтверджує право
голосуспіввласника
нежитлово-'ща квар- співвласника або його
власності на
вання
(представто приміпредставника та
тири/
квартиру/
(«за»,
ника)
щення
документ, що надає
нежитлонежитлове
«проти»,
вого при- представнику повноваприміщення
«утримав:
міщення ження на голосування
ся»

42,4

Кузьменко Євген
Вікторович

св. про право влас
від 28.08.06 р.
№ 208р.№17946

54,0

Халеп Юрій
Миколайович

св. про право влас.
від 18.02.08 р.
№ 208р. №17946

93

44,7

Дусь Тетяна
Михайлівна

Дог. купівлі-лродажу
від 14.12.13 р.
№ 5663

95

53,2

Шевченко Лариса
Миколаївна

св. про право влас.
від 03.01.06 р.

87

№ 173р.№17946

96

41,8

Роскін Олександр
Анатолійович

св. про право влас
від 31.08.06 р.
№ 208р.№17946

97

41,1

Конусенко Вікторія
Вікторівна

св. про право влас.
від 12.12.06 р.
№ 208р.№17946

Обласний 863 ; 3
навчальнозиробни-і
чии центр

св. про право влас.
від 31.08.04 р. серії
САА № 769261
зборів Н В Ц від
Акт приймання04.04.2016 р. про
передачі від
визначення уповнова20.07.2005 р.

Тригубенко О.Х.
рішення загальних

женої особи на збори

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і
з співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке
дилося):
:<за»
3 9
співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових
2.
приміщень яких становить
І
м
-проти»
—•
співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових
приміщень яких становить
•—
м2;
утримався» співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових
приміщень яких становить
м
ґ)
у

і / **

О

(прийнято або не прийнято).

борів

О.Х.Тригубенко

р зборів

Л.П.Новік

