
протокол льз

загальних зборiв спiввласникiв багатоквартирного будинку за
мiсцезнаходженням: м. Суми, вул. Охтирська, булинок 4

ОСББ (НАДIЯ 12>

rt. CvlTlr

I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного будин l<y: _tX- осiб.

Загал ьна гIлолща Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного
{60 а *'.бr:lIнкlr:

У зборах взяли участь особисто таlабо через представникiв спiввласники в
Kl.tbKoc гl / Д, осiб, яким належать квартири :Ца9q нежитловi примiщення

2м

У письмовоNIу опитуваннi взяли участь особисто таlабо через гtредставн1,lкiв
спiвв,цасники в кiлькосr,i 1&_ осiб, яким належать квартири таlабо нежи,гловi
прtlrtiщення у баl,ат,оквар,гирI{оN{у бlяинку загальною плошею ,Й€ € ,'
(заповнюсться в разi проведення письмового опитування).

Кворум наявний, збори ввarкаються правомочни},Iи.

zts
Секретарем зборiв

Проти - Утримались

Пi;пис(и). прiзвище(а),

Гt]-1ово зборiв
Секретар зборiв

iнiцiали особи (осiб), що скла,па(и) протокол (повtпорлосlltься на коэtснiit c:пlopiHtli)

П. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ

1. Про вiдкликання управителя ТОВ <КК <Сумитехнобудсервiс>.
2. Про розiрвання ffоговору про надання послуг з управлiння

багатоквартирним будинком, який укладений з ТОВ кКК <Сумитехнобудсервiс>.
3. Про обрання управителя багатоквартирного булинку.
4. Обрання уповновая<еноТ особи вiд спiввласникiв багатоквартирного

булинку Jф 4 по вул. Охтирська в м. Сумах та надання йому повноважень, щодо

уюrадання, внесення змiн та розiрвання договору з управителем, здiйснення
контролю за його виконанIU{м.

5. Затверлження умов .Щоговору з управителем про надання послуг з

управлiння багатоквартирним будинком.

Пiлпис(и), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(и) протокол (повmорюсmься на Ko;ltcHiit cпlopiHtli)

За

Голова зборiв
Секретар зборiв

,?.4,

/



:

Пltтання поряJк}_ Jенного: 1. Про вiJк.rrtкання \.правIrте.lя .гоВ (кк,, С} ttltTexHoбl:cepBic>.

I',ч::::-','*':.:::::: ::Тп""ТоЛ о с}'В ання Щ оД о П IlTa н н я П о р я J к\ J е н Н о Го :

i,H; :::r" ж i#ж i: ]9з, :TI :.ý; ;Ь ;;;; ; 
", ;,#н j ;i ; " ;;" 

" 
.

з l прав.тiння багатоквартирним булинкоу ,/} .

Голосl,вання на зб<_lрах щодо питання порядку денного :

a

'{r(7

ff^:'##"'"j-",:{:::,:,:,,l" ',"Тllю 1 порядку денного (з урахування\{ го.-ttlсiв. по_]анI{\

;;."f#fi #;нз:::п1?';_::,:"j]1_,:j1;;'ф;;"Ы;##;"Т;-';: 
j"'iЫ:]:H;

!""YYo'o"tlil-"3lff;:,-':::::,T|"j:11_]"Y),(За))- 7d./ спiввласникiв таlабо нежитлових примiщень яки\
(ПРОТИ))- ъ

загальна площа квартир таJабо нежитлових приллiшtеньяких становить "- м2;

Пiдпис(и), прiзвище(а), iнiцiалИ особи (осiб), що склала(lr)
Голова зборiв
Секретар зборiв 'ЩЗаzzв<Ф z

?

I



Питання порядку денного: 2, Про розiрвання Щоговору про надання послуг з

управлiння багатоквартирним 
-будинком, який укладений з Тов (кк

<<Сумитехно булс ер в ic>>.

пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо

Розiрвати з ТОВ кКК кСумитехнобудсервiс>,
ним ком, уповноважI{ти

листiв та додатковоi угоди про розiрвання Щоговору про надання посJIуг з \ tlрав-llння

багатоквартирним.
ГолосуванЕя на зборах щодо питання порядку денного:

/

примiщень яких становить_ -l_ 
__ 

м-,

iir":^il- rrrrarzr; -Z7e (прlt1-1нято або tIe прIll"tlrято),

iнiцiали особи (осiб), що склала(и)Пirпliс(и), прiзвище(а),
Гr_-1.1ов8 зборiв
Секретар зборiв

пI|тання порядц,_.1енlIого:
Oz),l/,1 6*у С!)zrЛ-



Питання порядку денного: 3. Про обрання управителя багатоквартирного булинку,
rw прннпго:

i;;;ffiь:;;;;r"-иться на голосування щоло п.итання порядкт денного:
z-.-,------, \li. ,4 пп оrr, Г)чтипська в rt. С'

равите#qм_6ужо, |"оrо булинку Ns 4 по вул, Охтирська в rt, Счш,Iах

),
ТоВ к

ГолосуванЕя на зборах щодо п цорядку денного:

Пi:c1,1rKlr го.lосування по пlIтанню 3 порялк1, денного (з 1,рахl,вання\1 го,lо,-_:, , __::,1\

на зборах спiввйнr.rкiв. iго.rосiв спiвв,rасникiв, отри\lаних пiд час:,:,,,:-]-;tня

1...пrrс(и), прiзвище(а), iнiцiалИ особи (осiб), що склала(и)

- -,,ова зборiв

-- е(ретар зборiв

ro



Пrrтання порядку денного: 4. Обрання уповноваженоТ особи вiд спiввласникiв
багатоквартирного булинку Л! 4 по вул. Охтирська в м. Сумах та надання йому
повноважень, щодо укладання, внесення змiн та розiрвання договору з управителем,
з:iirснення контролю за його виконанням.

Пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядr.т денного:
Обрати уповноваженою особою вiд спiввласникiв багато5,рартирного булинку ЛЪ 4

ro вул. Охтирська в м. Сумах, власника квартири Nа 9 Круподьор Сергiя
\натолiйовича та надати йому повноважень, щодо укладання, внесення змiн та розiрвання
_]оговору з управителем, здiйснення контролю за його виконання.

о питання п

:рттrtiцень
Рiшення

Пi:пrrс(rl), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(и)
Го.lова зборiв
Секретар зборiв

(прийнято або не прlrйнято).

денного:

ься на кожнlll с

/:з



пltтання поря]ку денного: 5. Затвердження умов [оговору з управителем про

на_]аннЯ посJ\,Г з управлiння багатоквартирним будинком,
Пр,,, пОЗltцiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядьlу денного:.

,t:,:;-]-ilTii }мови Щоговору з управителем про надання tIослуг з },правJlння

- -- ,: -: .::HiI\I бУДинком, сПорУДоЮ Та ПрибУДинкоВою територiею В реДакцii Типового

. _ . ..]rr надання послуг з управлiння багатоквартирним б,r,линкоlt. якltii

. . :._,,,i,. Постановою кмУ вiд 05.09.2018р, за }l9712,

-_ : _ос-lУГи з Управлiння сТаноВиТЬ J,!f-Tl ГрИВенЬ на пtiсяЦь За 1rr2

_ : _, _. __.1щi житлового або нежитjIового прrI\Iiщення у булинку та включас:

- BliTpill.и на утриN{ання б},дI]нrt1 те прIrбl,]лiнковоi територii i поточнItй ре\Iоltг

, : . :, rtapiHa булинкf в розrriрi ! , J2+ грн, вiдповiдно до кошторlIс\ BIlTpaT

- , _ ]l],iЗння булинкl'та прттбr:lIНКоВч]Т :er';TT.'L.ii (Кошторис витрат)

], - вlтнагоро:1 }'правIlте.-tю З .t_rЗ\l]i'] q о{ грн., на пtiсяць,

_: з:ння на збора\ шо:о п.tтзн:я ГOРЯlл} ]енного:

Рiшення I:Г;l;:няТ .]i tt" прttГt няl ,,

Пiдпис(и), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), що смала(ч) проюкол {повГоловазборiЪ #,Секретар зборiв !#

a


