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протокол
зборiв спiввласникiв багатоквартирного будинку

за мiсцезнаходженням

Суми

Герасима Кондратьсва будинок 98/3
(мiсцезнаходження багатоквартирного будинку, спiввласни ками якого

проводяться збори)

7. листопада 2019р

IнФорп/Ацlя
(найменування населеного пункту)

1, зАгАльнА
Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного будинку:
Загальна площа Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного будинку:
, зборах взяли участь особисто таlабо через пре_fставникiв спiввласники в кiлькостl яким належатЕ
квартиDи таlабо нежитловi примiщення багатоквартирного будинку загальною площею
)u' llrlcbмoвoN,ly опитуваннi взяли участь особисто таlабо через представникiв спiввласники в кiлькостi осiб
}:]ким нале)](ать квартири таlабо нежитловi примiщення у багатоквартирному будинку загальною площею
м' (запсвнюсться в разi проведення письlлового опитування).

": ý.Й
rlPl"'|Y-iЙ,lzt VrCa:, ,/-еу2а

Il. порядок дЕннии зБорlв
1, Вiдмова вiд послуг з управлiння КП>СумитеплоенергоцентральD за адресою м,Суми вул.Г.Кондратьсва буд,9813.
2. Перехiд будинку за адресою м,Суми вул.Г.Кондратьева буд.98/З на самоуправлiння.
3.Обрання уповноваженноТ особи вiд спiввласникiв будинку за адресою м.Суми вул.Г.Кондратьева буд,98/3 .

4,Встановлення абонентноТ плати для утримання будинку за адресою м.Суми вул.Г.Кондратьева буд.98/3

(перелiк i нумерацiя продовжуеться за кiлькiстю питань порядку денного)
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l1l. розгляд питАнь порядку дЕнного зБорlв
Питання порядку денного:Nэ1. Вiдмова вiд послуг з управлiння КП>Сумитеплоенергоцентраль>l за адресою м.Суми
вул.Г.Кондратьева буд.98/3 .

(порядковий N та змiст питання порядку денного)

Пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Nэ: 1. Вiдмова вiд послуг з

управлiння КП>СумитеплоенергоцентральD за адресою м,Суми вул.Г.Кондратьсва буд,98/З ,

Голосування на зборах щодо питання порядку денногоNs1:
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Питання порядку денного:Nе 2.
самоуправлiння.

Перехiд будинку за адресою м.Суми вул.Г,Кондратьева буд,98/3 на

(порядковий N та змiст питання порядку денного)

Пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:Nэ 2, Перехiд будинку за адресою
м.Суми вул.Г.Кондратьсва буд.98/3 на самоуправлiння.

Голосування на зборах щодо питання порядку денногоNg2:
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Питання порядку денного:Nэ 3.Обрання уповноваженноТ особи вiд спiввласникiв будинку Nэ 98/3 по
вул. Герасима Кондратьева.

(порядковий N та змiст питання порядку денного)

питання порядку денного

N
з/п

N квартири l
не)китлового
примtщення

Загальна
площа

квартири /
нежитлового
примiщення

Прiзвище,
iм'я. по
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спiввласника
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Результат
голосування

("за",
"проти",

"утримався")

Пропозицiя.
Nэ3Обрати

Голосування на зборах щодо питання порядку денногоNg3:

по ву Конлратьева. #
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Питання порядку денного:Nе4.Встановлення абонентноТ плати для утримання будинку.за адресою м.Суми
вул.Г.Кондратьева буд.98/3,

(порядковий N та змiст питання порядку денного)

Пропозицiя, яка ст_авиться на голосування щодо питання порядку денного: Ns: 4 , Встановлення абонентноТ
плати у розмiрdQ€,_ОО_гривнь,lло мiсяця з кожноТ квартири для утримання будинку.за адресою
м.Суми вул. Г. Конд/атьева буд.98/3

Голосування на зборах щодо питання порядку денногоNs4;

N
з/п

N квартири /

нежитлового
примiщення

Загальна
площа

квартири /

нежитлового
примiщення

Прiзвице,
iм'я, по

батьковi
спiввласника

або його
представн ика
та доку1,1ент.
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Результат Пiдпис
голосування | спiввласника
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М-, .-r'проти' - .J спiввласникiв, загальна плоша квартир таlабо нежитлових приьliцень яких
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