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I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного булинку:

Зага,цьна IIлоща Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного булинку:

/90 осiб.

"|"-ri*."r" i багатоквартирног,lу б,члинку загальною площею

(заповнюсться в разi проведення письNлового опитl,вltнttя),

Ш. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ

Про визначення .уtlрави}rля багатоквартирним iKиT,IloBLtM бlдинкоп,t IIо

aabl_!lnbt a:,rl|?(\ n о'о м7€Ъ . як то перелба,пено ЗаКОrtОlЦ УКРаТНИ КГIРО

_, ж*;т, ý;*щ;;iьтrжпlffу;ý ^""""* в м i cTi суии

ШI. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ IIОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ

iнiцiали особи (осiб), що склала(и) протокол (повmорюсmься на
Пiдпис(и), гlрiзвище(а),
кочснiй сmорiнцi)

6!ý.е9__.',

*inuno.Il"u"oЁq,:':#Ц:::r,:"ffi }нъdffТ.:н;"#'ffi 
fr ffiх";

багатоквартирного будинку загальнов

У письмовому ошитуваннi взяли участь о,об,::о__,У:^U:':::11,#",тхжж1
2м

за
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fIитання порядку денного NЪ 1:

2. Визначqцня ушравителя багатокрlryл. }t,дfi#-
й

по вул.а

п р о п о з и ц i я, я ка ст а в и т ь с я н а гол о.сув а н 
:: "*"j: *: Ж;И:;Нff ',ё:iШ;'
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е р ем онтно - 1lо 
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Vrrрu""r"лем багатоквартирного булинv J
;;r#ЖJ #' ;;?"J; 

"i, 
;;; i ; у;i йБ;Гйгат о кв арт ир н и м бУД ИН КОМ,

- - ^ал т,лirппдтl.rrтzпл бvпинкiв i сПорУД.
ffi;;fi, ;;;;""им комплексоN{ або компЛеКСНИМ бУЛИНКiВ i СПОРУЛ.

Пiдсчмки голосування:
"Ё;r{r"'_^' 8'd' спiввласникц,_ загалrьна площа квартиртаiабо нежитлових

"n;i;;n " 
йй.тановитъ 39 3Т, И.*,*u,

нежитJIових примiщень яких становить 
- 

м,кв,

((утримався) - спiввласникiв, загалъна "пйu 
квартиртаlабо нежитлових

примiщенъ яких становить - 
м,кв,

рiше "", ф";ffiрийнято або не прийнято),

1-1
щ;й. l-



Питання порядку денного ЛЪ 2:

lf-

розiрвання договору з управителем, здiйснення контролю за його виконанням

,u п.р.дачi цього протоколУ до виконавчого KoMiTeTY СумськоТ MicbKoT Ради,

Пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного ЛЪ2:

уповновацечор л осоQою (особами)

Ъуд""пу Д fl-L

спlльних справ iMeHi сhiввласникiв з метою укладання,

розiрвання договору з Управителем, здiйснення контролю за

IIередачою цього протоколу до виконавчого KoMiTery СуплськоТ

Пiдсумки голосування:-Ъur' 
- 8о .rri"uпu."икiв, загальна площа квартиртаlаба нежитлових

npr*irrl.rru * .тановитъ 39 3+ |al.*,nu,
((пDоти) - Ё спlввласникlв, загальна пJIоща квартиртаlабо

нежитлових примiщенъ яких становить
(утримався)) - спiввласникiв, загаjIьна Iтлоща квартирт al або нежитлових

примiщенъ яких становить - м,кв,

рiшення _lr.р@(гrрийнято або не прийнято).-r-

спL власникiв багатоквартирного

) в MicTi Суми, для введецня
внесення змiн, та

його виконанням та
MicbKoT ради.

особи (осiб) вiд спiввласникiв багатоквартирного

паюRь!,*фtсаruiспп€в м, Суми , для ведення
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ПtrтангIя поря_]к) _]енIIого лЪ 3: затверлження у]\4ов договору ПРБп rlРgцlý1 1rl {ко.rffiПоу ]lllбq65) про

ння :1ос,.\г_ . . _ Yчu_"lin.ny багатоквартирниrt бtlинttоitt NnJtfl Ilo в).l

LeП еD KCLt*<.C к{LftiеЩ&_ в м icTi супл и.
"--- ,l-,*--€ -
@астанoBитЬсянаГoлoсуBаНняЩoД0пopяДкyДеннoГo:ЗaTBеpдt'1тИ\\loвиJoГoB:pЦцiРГl
r,Рецбr:,, к.: t*P.O\ ]lll69Фl проумння.лослуг-,iпрuз,,],1:9,т]:::il]т:1:,:]i:т::,"}::|fl:-"чупJkmiеЬ+<осl<юкrаПlеrТl*Ьв MicTi Сlми в релакrrii rр€еlчЁ.типового договору про НаДаНня пОСЛУГ
"J,.I./Пoс.гаНotsl,IКaбiнетуМiнiстpiвУкраТни<Пpo
з управлiннfr ti.г._-iзартtrрним будинком вlдповlдно до rftроекч

затверд,J{енлlЯ ПР:.,1,. i-1.]ання послYгl,t з управ.пiння багатоквартирtlип,r бl,динком та Типового договору про надання

noanyrr, З \ПРаВ..,.--'_-q сlзгатоквартирниN,I будriнком>, який опри;trолненl,tй на оiРiшiйrному веб-сайrri MiHicTe;lcrBa

регiонального :a]BillK\. булЬниuтва та iкиli]lово-ко!r),нального госll0дарства YKpaTrrtr за

.rо.rпuп"".,,hпр: ,,,..,,,,::-.iiregion,gov.ua/wp-content/Llp]oads,/2018/04iPгoekt-Tiptlvogo-clogovoru.pdf'.

IqToTHItrttl ,,),1сзf],li1 _]оговору про надання послуг з 1прав.riння багаr,оквартирниь,t будинком с:

\)пере-liк ]:i.] ,., _- ',.p,,niinr" спiльного майна багатоквартирного бу,lинку^ зокреN,Iа прибирання

внутрiшньЬб).].ilнков;]\ _nItrljmeHb та прибудинкових територiйr; виконання санiтарно-технiчних робi,r:

оОaпу.оuуraпня BH\T:,l'-IbO б1llrнкових систеN,1; утрI,INIаннЯ лiсРтiв; t<упiвля електрrtчноi енергii д,lя забезпе,lення

функчiонува"пr aпl",rпо,t] \1зйна багатоквартtlрного булинку: поточний ремоL|т спiльного майна багатоквартирного

бУД""Ъ,lir,о 
посл,,е1!,вк_,iь,|.:illJч|| B'Haeopody управчmе,lю Ц-tУLгрн../пл2 з ураху,ванням ГIДВ.

Зl.,пtрок O,ii' оо, uu ,-, ,. оJ.ин piK з пrомент1 пi:пttсання. якttй tsвJ,па( l ься пpo,1OBrliel,{ll\I tta чс;lIовиЙ

ол,норiчний строк, якшо за о.]IIн мiсяць до закiтrченtlя строку договору }кодна iз cTopiH не повiлоlvtить пись\40во

iншiй cTopoHi про вiлrrrов1 Bi r ror овор1.

4)Bu-ltoett do якосttti //o.:1.1,a, llpcrBa пlЦ обов'язкu спlорiн За п()р)/ulен|tя doeoBclp1l, порrtОоli l ),.\lO{lLl вllесенl!я .J-\,llll

с)о Ооеовору, проi)овэtсенttя Oil'tltci розiрваннЯ dcleoBop1, * вiдповiдtlО.цо ),N,loB Ер€€]iчl тl,,lгIовогО догоt]орV lIPO На,ltаННЯ

пос.ilуг з'упрЬвлirня багатоквартирним будt.tнком. якиt-l оllрI]_llюlненttЁl на офiuiйгrоliу всб-саilтi I\4iнiс,гсрс гва

регiонального розви.гк},, бу.лiвниuтва та }t(ll1лово-коi\l\,на-,lьного господарства Украiнll за посt]ланняN,l:

://rvrvrv.m iпrеqi

Пiдсупrки голосуваIlня :

((за)) - 8L спiввласникiв, загальна плоша квартирта/або неrкитлоВих примlLLlенЬ

яких становитъ 39*+,al м.кв,

приl\,Iiшень яких становитъ *_ м.кв.
(утримався)) - спiввласникiв, загальна п"-tоша квартирта/або нежитлових

rv. додАток

Лrtсткlt пIlсь),1ового опитування] заповненi

четвертОТ частtlнll зо.ь\IоТ cTaTTi 10 Закону УкраТни
вiдповiдно до ви\lог абзацу
uПро особJивостi з:il:lснення

Пiдпис(и), прiзв;tшааr- :эiцiа_тн особи (осiб), що склала(и) протокол (повmорюсmься на KoжHl1,l CпloplHlll I

r
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