
протокол
зборiв спiввласникiв багатоквартирного будинку

за мiсцезнаходженням: Сумська область, MicTo Сумио

вулиця HoBoMicTeHcbKa, будинок ЛЪ 27

м. Суми <<25>> червня 2019 року

I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного булинку : Щ осiб.

Загальна площа Bcix квартир та нежитлових примirцень багаr,оквартирного будитtк1,:
-42 t Z t,l,' п4- .

/ ^ У зборах взяли участь особисто та/або чере:] представ}rикiв сItiвв"rIасники в Ki,-IbKclc,ti
|* осiб. яким належать квар,гири та/або нежиt;ttltзi ttриr,tiщеtlня баг,аl,окварI,ирI{оrо бl.tиrtкr

загальною площею /j$,d /9 м2.

У письмовому опитуваннi взяли участь особис,t,о та/або через предсr-авн ltKiB
спiввласники в кiлькостi 0 осiб" яким HaлeжaTb квартири та/або не;китлtlвi приrtiшl,сtttlя r

багатоквартирному булинку загальною плош{ею 0 м2 (зсtпсlrirtюr:п,tt ся rl разi проtiеОеннst
п Ll сь.\| о в о z о о пuпlу в ан н я) .

lI. порядок дЕнниЙ зьорIв
1. Визначення управитсля,:]атвердження },мов договор}I з },праl]иl,еjIе\{.

2, Обрання уI]овноваженоi особт.l (осiб) сtliвв,,tасгiикiв пiд час \/к.]Iадання та внесеlJtJя
зл,tiн до договору з управителем, здiйснення контролю :]а його виконання\I .

З. Надання повноважень спiввласнику таlабо yправителк) на подання проток(l:r1, зборitl
спiввласникiв багатоквартирного булинку rта зберiгаF{ня дс) виконавLIого комir,ег1, ,за lticltert
розташування багатоквартирного булинку.

пI. розглrIд питАнь порядку дЕнного зБорIв
Питання порядку денного Лil 1: Визначення управителя та затвердження умов

договору з управителем.
пропозицiя. яка ставиться на голосування щq,цо питання цорядку денного:

Визначити управителем, який буле забезпечувати належне утримання та ремоhт
спiльного майна багатоквартирного булинку i прибулинковоТ територiI та належнi умови
проживання i задоволення господарсько-побутових потреб, товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю (кЕРУЮЧА коМПАНIЯ к!оМКоМ-СУМИ).

Затвердити та укласти з товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (КЕРУЮЧА
КОМПДНUI (ДОМКОМ-СУМИ) договiр про надання послуг з управлiння багатокварl,йрниl\I
Пiдпrtси, прiзвrtrча, iнlцrагrlr осiб. цtl скл&цll протоко,r (повтоlrкlt.ться на titlliKHit:i cTopiHui)



будинкоп,r, Умови договорУ про надання послуГ з управ,пiння баt,а,гсlквtlрIирt{и\t бt,.,lиtlксlпt"
викладенi в проектi договору про надання послуг з 1.прав;liнtтя багатоквартирниNl бчдинкошt.
IT{o € ДОДаТкОМ до цього протоколу зборiв спiввласникiв багатоквартирF{ого булиrтку.

Пiдсyмки голосування (вiс)обраэtсеrti у rteBid'c..uHtl.Tt.y dсlс)апtку- dо пр()l11()к(). ll, з
урахування.l,t zолосiВ, поdанuх на зборсtх с:пirirзlаснuкirз, ilcl.,tclc,iB cпir;rl,,t.acltttKitl, oпtptt.ltt.trtttx llir)
час провеdення пuсьмово?() опLlпryваLlLlя, якLL|о l11a\e пр()(Jоdttlrlся1.,

((за)) - ,l9 спiвв,lrасrrикiв, лзагаIьна плош{а квартир таlабо нежитлових rtриьtiщеI]}) як}{\
становить _1!€Z{1 "r',

(проти)) - з-_ _спiввластtl.tлкiв, загальна площа квартир таlабо нежи,Iлових rtриь,tiruе}Jь ,Iких
станови,l,ь _frёЕdr';

(утримався>) -- О спiввласникiв. загатьна плоп{а квар,lир,гii"/або не)t\lJ,I_Iоl]их
примiщень яких становить Р 2м.

ь

2: Обрання уповноваженоi особи (осiб) спiввласникiв
до договору з управителем, здiйснення кOнтроJIю за

становить &ё{___*'
Рiшсння: rl4,f,ёerrf-t{a"t'' (пllttitttяпtо tt1о tlr,tl|)lrllцs11,,,,,,,_

Питання Порядку денного Лb 3: Надання повноважень спiввласнику таlабо
управитеЛю на подання протОколу зборiв спiввласникiв багатоквартирного булинку на
зберiгання до виконавчOго KoMiTery за мiсцем розтаUIування
багатоквартирного будинку.

,а */
Рiшення: h4trrr-rr,{"С-rr-rZЭ fuрuйняtп,о абсl не прt,tйняltlо).

ОбРаТИ БеРеЗа Ольгу Васи:liвну,уповноtsаженок) особоtо спiвв,tасникiв tTi,,t I.1ac

укладення договору з \/правите:lем. з;tiйснен}lя коt]Iр0-1ю,за l"rolo I}ико|l|tlltIя\1,,гLl .]t0ll\lIljitl
пiдписати логовiр з управителеN,{.

ПiДСYМКrr голосування (вidобраэtсенi у HeBid'cMrLo.uy dodctll.tKy, dо пр()l1l()к().l|, з

урахуваllняl1 zo:tociB, поdанuх на зборах спiвв:tаснuкitз, i ztl:ttlcitl c:пiBB.lctcHttKiri, olll1ltt.vttrttx пir)
час провеdення пltс:ьмово?о опumування, якLl.|() пlаке пp()Btldtt"ltlcst),,

((за)) * ,_/{J _ спiввласникiв. загапьна пJоща KBapl,llp т,tr/або tlcitil4,1JIoB}tx ttрипtitltс}lt) ,tli}l\
стаIIовить l"z,r',r{, 5..{,, ьl2 :

(проти> * Х, спiввласникiв, зага-тьна площа квартир таlабо не}itит,rlових припtitt{ень яliих,f{ ý,l.nn';становить

(утримався> - / сltiввласникiв. заг&цьг{ii п,цоща квартир та/або tlеяiи-г.iт()l]l]\
примirцень яких

Питання порядку денного ЛЪ

пiд час укладання та внесення змiн
його виконанням,

питання

'::пltси. прiзвиша. iнiцjrr-пи осiб- ш:о сlt,паII.{ протOlit),l (повт(ll]ю.lься на titl;llttiii cTtlplHrti) ,kй<l. оАi,-йcTZ

Пропозицiя. яка ставиться на голосування щодо гlитання порядк}, денного:



/т

Уповноважити товариство з обr,tеженоtо вiдповi,цir_rьнiс.l.ю ((IiIlРУI()llД Ii()\IlL,\I{lЯ
(ДоМкоI\4-СУМИ) на подання протоко.llу зборiв спiвв;асникiв бат.ат.сlквартир}rоtо бr jli,lHKl
N9 27 по вулицi Новомiстенськiй п,tiсга [il,пли на зберiгаrIня ло вико}{авчоt,о Koivi,tet1,('rr,lcbKrli'
MicbKoT ради.

Пiдсyмки голосYвання (вidобраэtсенi у HeBid'c-l,t,Ho.1,ty Оос)ап,tку ilo пl)оll1ок().l), з

урахування.,\,t zo,ТociB, поdанuх на зборах спiввласнuкiв, i zrlлосiв спiвrз.,tсtс:нuкitl, omptt.ttcttttlx пir')
час провеdення пuсь-\lово?о опuпlуваLtня, якu|о пlаtiе 11ровос)tt.,t.ося1,.

J--(<,}в>> lrL' спiввласнИкiв. зага^rьна п.,lоша кRitрlир ta абtl IlСz\lIТ.lttl-iи\ при\Iitltсttt, ll Kttr
.r*r, /+)'5. jl м::

(ПРОТ[I)) - _!_СПiвв;тасникiв, загальна пхоща квартир таlабо нежи,г,пових ltрип,tittlеIIь ,lKt]x
становить {Уr94М::

(ryтриD{аВся)) * 
---е-- сгliвв,цасникiв, загаJIьна пJtоща квартир -гаlабо He)(t1,] .I()lJ}lx

примiпlень яких стаI{ови,гь О nl2,

Рiшеrrrrя: з ' , Р' " ",, ' (прu,йняmо або не tlрttйняпlrl).

Iv. додАток
Пiдсумки голосування на зборах спiвв"цасrтикiв вик;lадснi у гrсвi;l'€]N,lr{о\I\, .r(Oj{alTK) ,,(t)

протоколу зборiв спiввласникiв багатсtкварl,ирного булинку на ДL арк\ шах .

Листки письмового опитування , пронумерованi та прош}rуровагтi, на 0 арк..

)h
_:l:;lT. прiзвиша, iнiцiа,,lи осrб, що скл&пи протоIi(].п (повтt-lрtосlться на t<tl;ttttiii сторiншi)


