
протокол ль2

загальних зборiв спiввласншкiв багатоквартирного булинку за

мiсцезнаходженНям: м. Суми, вул. 0хтирська, булинок 6

оСББ (охТиРСькА 6>

м. Суми

осiб.

загальна площа Bcix квартйр'та Е9житлових примiщ9нь багатоквартирного
2м.

,r-{,{' ,, /i 2019 року

I. ЗАЬЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного будинку:

у зборах взяли участь особисто таlабо через представникiв спiввласниItи в' п - ,. -л /лБ.лкiлькостi У осiб, яким належать квартири таlабо нея{итловi примtшення

багатоквартирного бl,Jt,tнкч загальною пJIощею 
'Z {,Z,r__ *' ,

У писыtово}I}, опIIт\ BaHHi взяли участь особисто таlабо через представникiВ

примiщення у багатоквартLIрно}Iу булинку загаJIьноIо площек) ъ м'
(заповнюсться в разi проведення пись\lового опиryвання).

Пiлпис(и), прiзвище(а), iнiцiали особл (осiб). шо смала(r.t) протокол (повttlорюсtlll,ся на Kc,,lK'tliit L,lllopiHlti)

Голова зборiв
Секретар зборiв

П. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ

1. Про обрання голови та секретаря загiшьних зборiв,

2. Про вiлкЛиканнЯ ушравитеЛя ТоВ <КК <Сумитехнобудаервiс).

3.ПророЗiрВання,ЩоговорУпронаДанняшосЛУГзУправлiння
багатоквартирниМ булr"поr, якиЙ укладенИй з ТоВ <КК <СуМитехнобудсервiс).

4. Про обрання упраВителЯ багатоквартирного булинку,

5. Оърання уповноваженот особи вiд спiввласникiв багатоквартирного

булинц Jф б по вул. Охтирська в м. Сумах та надання ЙОМУ ПОВНОВаЖеНЬ, ЩОДО

укJIаданшI, внеQення змiн та розiрвантш договору з уlrравителем, здiйснення

контролю за його виконанням.
6. Затвердження умов ,щоговору з управителем про надання послуг з

управлiння багатоквартирним будинком.

Пiдп".("), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(и) протокол (повmорюсmься на ко,нснiй спtорiнцi)

Голова зборiв
Секретар зборiв

/



Ш. РОЗГЛЯД ПИТАНЪ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ:

питання порядку денного: 1. Про обрання голови та
зборiв.

секретаря загальнIlх

пропозицiя, яка ставиться на голоýування щодо питання
Обрати головою загаJIьних зборЦ
Секретарем загаJIьних зборiв
Гол ння на щодо п ння по

порядIry де}Iног0:
^ ;) - - .?/

,/ ,/./-/ t( /z- {. /'t'сt/
5-_--._

ПiДСУllКrr ГО"rIОСУВаННЯ ПО пIlтанню 1 порялку денного (з 1.рац,вання\1 го.lоr^iв. гLr j:n.....
на збораХ спiввласникiв, i голосiВ спiввласникiв, orpri.rut u* пiД чаС ПРчlВе]-;::.:
письмового опитування, якщо таке проводилося):

. L/'.З&,,_Lспiввлaсникiв.загaльнaПЛoЩaкBapТИpтa/абoне)кllТ.ltJBlI.\ПpijrIj.'-
с:a"*"ro / 7x _.-t *':

яких станоuит" - м2,
"\'ТРИМаВСЯ) СПiВВЛаСНИКiв, лзагальна liJioща квартир T.l ]u1,_, :с.:....,_-__-_,.1.

примilтlень яких становить о|.€ ,, 92 м2,
Рiшення ri/,t;'i*r{il ''C 

' 
(приliнято або не rlрlrЙня-гtl l.-----7

Пiдпис(и), прiзвище(а), iнiцiалИ особи (осiб), що ск"пала(лI) п
Го_lова зборiв
Секретар зборiв



Питання порядку денцого: 2. Про вiдкликання управителя ТОВ кКК
<<Сумитехно булсервiс>>.

ПрОпозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Вiдкликати управителя ТОВ <КК <Сумитехнобудсервiс>> та повiдомити про це

УПРаВиТеля у вiдповiдностi до чинпого закоЕодавства та Щоговору про надання послуг
зуправлiннябагатоквартирним будинком 2;t:cz2lc2aSrrz- 7*-----__7

денного:

-

.'

Пiдсl,rIкIr го.,Iос\,вання по пIIтанню 2 порядц, денного (з 1,рахl,вання}I го;Iосiв. по:анttх
на зборах спiввrасникiв. i голосiв спiввласникiв, отри]чlаних пiд час прове_]ення
пIlсь\{ового опитування, якщо таке проводилося):/.:: - "/ спiввласникiв, загальна площа квартир тilабо нежитлових прttrtiшень як,1\
,ru*un o _;| !,{ *';_

спiввласникiв, загальна площа квартир таlабо неlltит.lовItх пpttrLirLe;Tb
2

- м;
l l "-

.!\IIx становить

Р'лшеrlня lil t t t:l r-5l/l с- (прийнято або не прltl"tttято ).



Питання порядку денного: 3.

управлiння багатоквартирним
<< Сум итехн о буд с ер в ic>.

Про розiрвання Щоговору про надання послуг з
будинком, який укладений з ТОВ (КК

Пропозицiя, яка ставиться на голосування щодоJIитання
РозiрватИ з ТоВ кКК <СlМитехнобуд ceprзic>> Лоэ-88ьry, 6

Щоговiр lrро надання послуг з управлiпня багато им
ГОЛОВУ ПРаВЛiННя ОСББ <Охтирська 6> вчипити необхiднi для цього дii та на пiдписання
листiв Та Додатковоi угоди про розiрвання .щоговору про надання послуг з управлiння
багатоквартирним.

Пi_rсl'uкlr го.-lос\-вання по пIIтанню 3 порялку денного (з урахування\I го.-lосiв. :,_ -]__;1},

на зборах спiвв.таснl.ткiв. i го--lосiв спiввласникiв, отриманих пiд час п..]зе...:.rя
пись\{ового опит}ъання. якщо таке проводилося):

((За)- ,/ спiвв,-rасникiв, зага:tьна площа квартир та/або нех(итловItх прitl,i l-з,-iэ дг,.i\
1

Становить ,f(l,Г bl'1.
,,проти)-

яких становить
\,трI.1\Iався) -

примirцень яких становить

в,
2,,

загальна площа квартир та/або Hе}K]IT.-II]Bl:x г,::l,,l._l_снь

спiввласникiв, загальна площа квартир таlабо нежIiт_,Iових
2

lvI

Рiшення ,t","|/rУ/ъ7 i,/"r. (прийнято або не прltйня,го1.-----т

Пi:пис(и), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), шо склала(и) пр9lоцол
Го.lовазборiв Ч 12,
Секретар зборiв



Питання порядку денного: 4. Про обрання управителя багатоквартирного булинку.

пропозичiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Обрати багатоквартирного булинку М б по вул. Охтирська в м. cr,-uax

ТоВ (

г Пiлсуrrкlr го.lос\,вання по пIlтанню -1 поряrку денного (з урах}вання\1 го,lосiь, ,l,_]litj11\

на aборu, спiвв.-таснltкiв. i го.-rосiв спiвв.пасникiв, отриманих пiд час прове,]ення

_ :пriс(tr), прiзвише(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(и) п

Гоlова зборiв
Сеьретар зборiв

яких станоu"Б - '';-,трl1\,Iався) - 
-' 

""1ввласникiв, л 
загальна площа квартир та/або He)K]]T]oBlI\

приrliшень о*** .**" ить .l€riJ м2,

Рiшення /?'r//,;//,/t',Zt' (прийнято або tte прийrнято).
------,7-

/

питання денного:



питання порядку денного: 5. Обрання уповноваженоi особи вiд спiввласникiв
багатоквартирногО булинкУ ЛЪ б пО вул. ОхтИрська в м. СуМах та надання йому
повнова}кень, щодо укладанця, вIIесення змiн та розiрвання договору З УПраВИТеЛеМ,
здiйснення контролю за його виконапням.

пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Обрати уповноваженою особою вiд спiввласникiв багатоквартирного булинкУ JФ 6

по вул. Охтирська в м. Сумах, власника квартири ]ф -' Огневу Свiтлану Василiвну
та надати iй повноваження, щодо укладання, внесення змiн та розiрвання договору з

управителем, здiйснення контролю за його виконання.
щодо питання

Пi:cl,rrKlr гоJос},вання по пIlтанню 5 поря:к1, .]енного (з 1,рахування\I го--]осlв. гlоJ,анI1\

на зборах cпiBB.racHlTKiB. i го.-rосiв спiввласникiв. отри}{аних пiд час прове-]еF{ня

пIlсь}Iового опит\,вання. якшо таке проводилося):
a

зз,,- L/ спrвв.-1аснI{кlв. зага--Iьна п-'tоща квартир та/або нежитлових прltrtiшень якI{\.fu.r",
'1c)llll)- _ *iввласникiВ' ЗаГа:IЬНа ПлоЩа кВарТир таJабо нехtиТЛоВих прrtrtiшень

f

ЯКIlХ СТаНОВИТЬ - I\,{-;

1

:эtlltiщень яких становить - м-.

Рiшення i /rcс iz1-'l'lt/r' (прийнято або не прlrйнято),

Пi:тшс(и), прiзвище(а), iнiцiа.пи особи (осiб), що склала(и)

Гоiова зборiв
Сеьретар зборiв

ryол (порmорюсtllься

денного:



ц--

питання порядку денного: 6. Затверлrкення у_мов .щоговору з управителем про

надання послуг з управлiння багатоквартирним будинком,

пропоiиuiя, яка ставиться на голосування щоДо ПИТаННЯ ПОРЯДIlТ О*Ч_ОlО:,_____

Затвердити умови ,Щоговору з уIIравителем про надання шослуг з управлlння

багатоквартирним будинком, сtrорудою тЪ приОул"Ековою територiею в редакцii Типового

.ЩоговорУ про Еадання послуГ . ййл1*" _ 
багатоквартирним будинком, який

.Ьu.ро*.""й По.ru"овою кмУ вiд 05,09,20i8p, за Jф712,

Щiна послуги з управлiння .runour.u' +/уз ,ривень на мiсяць за 1м2

загальноi площi *"rnoub.o або нежитлового примiltення у булинку та включас:

1) - витрат" ,u-уrР"маннЯ булиlкЧ та 
-прибулинковоi 

територii i поточний ремонт

Пiдпис(и), прiзвише(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(ti)

Голова зборiв
Секретар зборiв


