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загальних зборiв сrriввласпикiв багатоквартирного будинку замiсцезнаходженНяу: *. Сумио.вул. Лiцiйна, бJдинок 13
осББ <лIнIЙнА 13>

м. Суми
"_,У€" # 2019року

у зборах взялI,1 }/часf,ь особrtсто таlабо через представникiв спiввласники вкiлькостi 
- 

{5__ осiб. якII\I наJежать квартири таlабо нежитловi Irримiшденнябагатоквартирного бl;rlнкr, зага-lьною плоtцею 
, ,iz эtг 

--- ^;ъ. ^'

У письrtово\I\ опiIт\ Bi,IHHi взя.-tl,t \,часть особисто та/або через представникiвспiввласники в кiлькосr i - осiб. якI{}I налеiкать квартири таlабо неяситловiпри'rirцення }' ба.атоквф,ц*оrr1 бl:tlнкr загальноЮ плоtцею - м'(заловнюсться в разi лроведення Ill]сь\Iового опитr вання).

Пiдпис(и), прiзв ище(а),

Го;tова зборiв
Секретар зборiв

п. порядок дЕнниЙ зворrв

1 Про обраннlI голови та секретаря загальних зборiв.2, Про вiдкликаннrl управителя ТоВ <КК <Сумитехнобудсервiс>.3. Про розiрвання !оговору про надання послуг з управлiннябагатоквартирним будинком, який укладений з ТоВ кКК кСумитехнобудсервiс>.
4 Про обрання упраВитQлЯ багатоквартирного будинку.5, Обрання уtIовноваженот особи вiд сгriввласникiв-багатоквартирного

булинку ,]\lb 1З гIо вул. Лiнiйна в м. Сумах та надаЕня йому повноважень, щодоукладання, внесення змiн та розiрвання договору з управителем, здiйснення
контролю за його виконанням.

6. Затверлження умов Щоговору з управителем про надання послуг з
управлiння багатоквартирним будинком.

l

Ili,rrrис1ll1. прiзвище(а). iнiцiа"ци особи (осiб). rцсl сrt-ла,rа(и) llроl.окол

I"о;rова зборiв
Секре,гар зборiв
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#;Iff У fIИТАНЪ ПОРЯДКУ ДЕННОГо зБорIв :зборiв. 
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питання порядку денного: 2. Про вiдкликання управителя Тов (кк<<Сумитехно буд с epBic>>.

IrГ"Ж:;.Т":,:*:::::}fl"чrо",осуваннящоgопитанняпорядкуденЕого:Вiдкликати управителя ТОВ nKK uёу*"r."Й6'уо;;-r',;ХН"## Iдо]uитIl про цеr:Т:]*" I **rrо*iдностi до чинного законодавства таз управлiння багатоквартирним будинком
Голосування на щодо п по

] rr,rлUJпtки ruJrucyбa''пя lI., IIи,I,аннк) Z порядку денного (з урахуванням толосlВj по.Ёнюi назборах спiввласникiв, i голосiв спiввласйкi", -p"ru"r" nio .,u. .о;;;"""Ё ffi;;"Х ,.;ОПИТУВД{ня, якщо таке проводилося): -'r 
:

,<за>>- 7J5 спiввласникiв, загальна площа квартир та/або нежитлових примiщеrrь яrurк становиЬ?.f? Дý м'; \У
"Проти)F О _спiввласникiв, загальна ,.лоща квартир та]або нежитлових при:uiщень якlл<становить О ,r;
,\-трtl\lався> - О спiввласникiв, загальна площа квартир таlабо нежитлових примiщень якихстановить О ,r.,

Гur-lоtЁt зборiв
,fеьретар зборiв



питання порядку денного: 3. Пдо розiрвання ffоговору про налання послуг зуправлiння багатоквартирним Оуд".rr.о*, який укладений з ТоВ (кк<<Сумитехно будс ер в ic>>.

Пропозицiяо яка ставиться на голосування щодо питанЕя порядку денного:Розiрвати з ТоВ <КК кСУмитехнобУДсеоui"u 
- 
---- '_" 

]' {оговiрПpoнaДaHHяПoсЛуt.зyпpaвлiннябагатoкuup'"p""@ГoлoByпpaвлiння
осББ кЛIНIЙнА tЗ> вчинити необхiднi для ;ьо;о дiт,ila пiдr,rЪurr"" листiв ,u ooournouoi угодипро розiрвання !оговору про наданнjI послуг з управлiння багатоквартирним.
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Питання порядку денного: 4. Про обрання управителя баrатоквартирного будинку.пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
,ou -f#.ЪiJЪtrfl]:еМ баГаТОкВартирного будинку м 1з 

"" ;у;.'ri;itiHa в ,. ёуru,.
голосування на зборах щодо питання порядку денного:
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],5ора\ cпiBB-lacHlrKiB. i го.-rосiв спiвв,-тасникiв.
.пIlц цJня. якщо таке провоJ}Llося):

п.lоща квартир те'або не;{iит--Iови\ прlirtiu;.. ::.,:., -,:: :.:..
протrlD- L) спiввласнИкiв, загалЬна площа квартир та/або нежитловI+( прнrtiщеrь якпкстановить О ,r,
\тр}l\tавсяD - о спiввласникiв. загальна площа квартир таJабо нежитJовкх прнrtiщень якихстановить О мr.

прltl"tнятсl).
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f[итання порядку денного: 5. Обранuя уповноваженот особи вiд спiввласникiвбагатоквартирногО будинкУ Nь 13 ,rо ,уrr. Лiнiйна в м. Сумах та надання йомуповноважень, щодо укладання, внесеtIня змiн та розiрвапrr" io.o*opy з управителем,здiйснення контролю за його виконанням.
flропозицiя, яка ставиться на голосування щодо пи"гання порядку денного:Обрати уповнов:Dкеною особою вiд сп}влlасникiв багатоквартирного булинку ЛЬ lЗ по вул.лiнiйна в м. Сумах, власника квартири Хr та надати 

-
повноваженIUI, щодо укJIадання, внесення змiн та fозiрвання договору з управителем, здiйсненняконтролю за його виконання.

П_i:crrtKlI го.-lос\,вання по пllтаппrЪ nop":*1]
зборах спiввласникiв. i го,rосiв спiвв-lасникiв.
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спiввласникiв, За['аЛЬНа ПЛоЩа кВарТир та/або Не}киТЛоВИх приrIiЩень якихaтановить_ a ,___r';
, ,:]l:\1аВся, 

-+ 
спiввласникiв, загальна площа квартир та/або не}китлових прилtiщень яких]-l:lH()BlI,]o a м1
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, , - ,1с{ lI), прtзвl,iще(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(и) прgт9lкол (повЙо,рреmоrо ui коэк:ltiй
. _.,:,з.1 зоорlв
Сеьретар зборiв



rIитання порядкУ денного: 
_б. Затвердження yNIoB {оговорУ з уrIравителеМ пронаll:lння по с"гIуt, з упр а вл irrrrя б а r.aTor*uuprr, рrrим будинкопr.[Iроrlозиlдiя, як:t cTi}I}I1,1,bcя ,ru .о"rоaуЬанIIя Iцодо пита[Iня порядку денного:Затвердrtтt,l у]\,1ови /{оговор1, з )/прави,гелем про надlнн: послуг з управлiння багатоквартирнимбуzинком, с,.орулою та прибулинпо"о,o 

"рп,орiсю в релашriТ T"nooo.o До'.Ьuору про надання лослуг зУправлir+ня багатоквартирrrим будинком, який .ui".рлr*.-rrrйJlостаново, кй*liо 05.09.20l 8р. за j\rэ712.I{iHa послуги з управлi"чr" .ru"o"^, !.C'|!-1.pr"."i nu-r;.*o за 1м2 загальноi ллощi)Ii I]TJIo вого або HeiK итло вого примiще ння у ОудurЙЙr.rua,
I) - витратll на утриN,lа[rня булинку ,. 
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