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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
25.08.2015 №203 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 вересня 2015 р. 
за№ 1083/27528 

ПРОТОКОЛ 
зборів співвласників багатоквартирного будинку 

за місцезнаходженням вул. Толстого, буд. 125а, м. Чернігів, 14014 
(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого 

проводяться збори) 

м. Чернігів / ¥ а - 20/^ґр 
(найменування населеного пункту) 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: 
^ осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень 
багатоквартирного будинку: - /уш^иазв^ 

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

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). 

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол 
(повторюється на кожній сторінці) , - - / , 



Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах 
співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення 
письмового опитування, якщо таке проводилося): 

«за» - ^ співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить м 

/ 
/ Л 

ІОГО 

«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 визначити управителем багатоквартирного будинку по вул. 
Голстого, буд. 125а, м. Чернігів, 14014 Приватне підприємство 
<Техкомсервіс» (код 32729180), 14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, 
ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 171 прийнято. 

14 
ого 

Дані розділу III заповнюються за наведеною формою окремо для 
южного питання порядку денного. 

20/^р. 

IV. ДОДАТОК 
Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу 

[етвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості 
дійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та 
[рошнуровані на -— аркушах (в разі проведення письмового 
іпитування). 

Іідпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол 
повторюється на кожній сторінці) Л^ІҐ/ */>-> п 

дошку: 

мпцень 
ехМ, /угл^. 

авників 
: та/або 
шощею 

через 
ілежать 
5удинку 
ведення 

ротокол 


