
Протокол 
зборів співвласників багатоквартирного будинку № 41 

за місцезнаходженням: вул. О.Міхнюка, м. Чернігів 

м. Чернігів «/ К » уу/ ми-чі 2016р. 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЩЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку:_ - Т о 
осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень 
багатоквартирного будинку: --> У/ $ 90 м2. 

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

/ з С І С С М 2 . 

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 м2. 

II. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

1. Організаційні питання проведення зборів: обрання голови зборів 
секретаря зборів. 

2. Питання, щодо продовження відносин з ПП «Техкомсервіс» по 
управлінню та обслуговуванню будинку № 41 та прибудинкової 
території по вул. О. Міхнюка, м. Чернігова та приведення їх у 
відповідність з ЗУ «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку». 

3. Обрання уповноважених осіб від співвласників багатоквартирного 
будинку № 41 по вул. О. Міхнюка, м. Чернігова на підписання 
договору з Управителем ПП «Техкомсервіс» про надання послуг з 
управління та обслуговування будинку та прибудинкової території. 

4. Обрання уповноваженої особи від співвласників багатоквартирного 
будинку № 41 по вул. О. Міхнюка, м. Чернігова на подання даного 
протоколу зборів на зберігання до виконавчого комітету Чернігівської 
міської ради. 

/ 



Підсумки голосування: 

«за» - ^ -/ співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить / 39У (>См2. 

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

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

Рішення К/Х/(Д С/'Х/у.а . V!. Вирішено продовжити відносини з 
приватним підприємством «Техкомсервіс», як Управителем по управлінню та 
обслуговуванню будинку № 41 та прибудинкової території по вул. О. 
Міхнюка м. Чернігова та приведення їх у відповідність ЗУ «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 


