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I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного будинку: 55 особа.
Загальна площа Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного будинку;252З,|0 м2,

У збораХ взялИ участЬ особисто таlабо через представникiв спiввласники в кiлькостi42 ОСiб, ЯКИМ НаJIеТа:" КВаРТИРи та/або нежитловi примiщення багатоквартирного будинкузагЕIльною площею 7694,68 Mz.

У письмовомУ опитуваннi взяли участь особисто та/або через представникiвспiввласники в кiлькостi 0 осiб, яким н€шежать квартири та/або нежитловi примiщення убагатоквартирному булинку загальною площею 0 м2'1заiо;;;;;;;; в разi провеdення
пu с ьп4 о в о 2 о о пumу в ання).

П. ПОРШОК ДЕННИЙ ЗВОРIВ
1. Визначення управитеJUI, затвеРдженЕя умов договору з управителем.
2, ОбраннЯ угIовноваЖеноi особи (осiб) спiввласникiв пiд час укладання та внесеннязмiн до ДоговорУ з уtIравителем, здiйсЕення контролю за його виконанням.
3, Надання гIовноважень спiввласнику та/абоуправитолю на rrодання протоколу зборiвспiввласникiв багатоквартирного будинку на зберi.ч""" до виконавчого KoMiTeTy за мiсцем

розтаIrтування багатоквартирного будинку.

Ш. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ
питання порядку денного Ль 1: Визначення управителя та затвердження умовдоговору з управителем.

визначити управителем, який_ буде забезrrечувати належне утримання та ремонтспiльного майна багатоквартирного будинку i прибудинковоi територii та наJIежнi умовипроживання i задоволення господарсько-побутъвих потреб, ,ъ"ф.r"о з обмеженоювiдповiдальнiстю кКЕРУЮЧА коМПАНUI кЩоМкоМ-СУМИ).
затвердити та укласти з товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (кЕруючдкомпАНIЯ кЩОМКом_сумИ> договiр про надання ,,ослуг з управлiння багатоквартирним

Пiдпl,rсrt, прiзвища, iнiцiапи осiб, що склали прото](ол (повторrосться на KorrtHiй cTtlpiHшt)



бУдинком, Умови ДоГоВорУ Про наДанЕя послуг з управлiння багатоквартирним будинком,викладенi в проектi Договору 
''ро 

надання послуг з управлiння багатоквартирним будинком,
ЩО еДОДаТКОМДО ЦЬОГО ПРОТОКОЛУЗбОРiВ СпiввласникiвЪагатоквартирного будинку. 

-

ПiдсумкИ голосуваннЯ (вidоЪрасюенi у невid'€лlнол,rу Ъ";"** do проmоколу з
урахуванняJv, zолосiв, поdанuх на зборах спiввласнuкiв, i zолосiв спiввласнuкiв, оmрuлlанuх пidчас провеdення пuсьл4ово?о опumування, якlл4о mаке провоduлося):
(за>) - 42 спiввласникiв, загаJIьна площа квартир та/або нежитлових примiщень якихстаЕовить 1694,68 м2;

(проти)> - 0 спiввласникiв, ЗагаJ'IЬна площа квартир та/або нежитлових примiщень якихотановить 0 м2;

(утримався)> _ 0 спiввласникiв. загальна площа квартир таlабо нежитлових примiщень якихстановить 0 м2.

Рiшення: прийнято (прuйняmо або не прuйняmо),

Питання порядку денного Nll 2: Обрання уповноважено[ особи (осiб) спiввласникiвпiд час укладацня та вЕесення змiн до д6.оuору , у"рuвителем, здiйснення контролю зайого виконанням,

Пропозицiя" яка ставиться на голос}rвання щ9д9 цлтаIrня порядкч денного:
ОбратИ ЩиганськУ ГаннУ КирилiвнУ, ГаршинУ IринУ ОлексiiЪну, Бiцан ОльгуМиколаiЪну уповноваженою особою с.,i""пuсrъкiв 

- пij iu. у*";;;; ";;;";;,,.
управитеЛем, здiйсненЕя контролю за його виконаЕням, та доручити пiдписчr" до.оjр aуправителем.

пiдсvмки голосування (вidобраэtсенi У невid'смнол,tу dоdаmку Оо проmоколу з
урахування74 zолосiв, поdанuх на зборах спiввласнuкiв, i еолосiв спiввласн)кiв, оmрuлlанuх пidчас провеdення плJсь]иовоZо опumування, якu4о mаке провоdчлося):
(за) _ 42 спiввласникiв, загаЛьна площа квартир та/або нежитлових примiщень якихстановить 1694,68 м2;

(прот"') - 0 спiввласникiв, загальна площа квартир та/або нежитлових примiщень якихстановить 0 м';
(vтримавсяD - 0 спЬвласникiв, загальна площа квартир та/або нежитлових примiщень якихстановить 0 м".

Рiшення: прийнято (прuйняmо або не прuйняmо).

Питання порядку деЕного
управителю на подання протоколу
зберiгання до виконавчого
багатоквартирного будинку.

ЛЬ 3: НаДання повноважень спiввласнику таlабо
зборiв спiввласникiв багатоквартирного будинку наKoMiTery за мiсцем розташування

Процозицiя. {ка ставцться на голосуваННЯ що'о питання порядкч денного:

Пiдпr,rси, лрiзвrrца, iнiцiали осiб, що скlали протоко,q (повторюс-гься на rtorKHiй cTopiHui)

д/



Уповноважити товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКЕРУЮчд компднUI(ДОМКОМ-СУМИ) на подання протоколу зборiв спiввласникiв багатоквартирного будинку
Ns 11 по проспекту Шевченка Тараса MicTa Суми на зберiгання до виконавчого KoMiTeTy
СумськоТ MicbKoT ради.

пiдсvмки голосvчання (вidобраэtсенi у невid'ел,tнол,tу dоdаmку dо проmоколу з
урахуванНя]w zолосiВ, поdанuХ на збораХ спiввласнuкiв, i еолОсiв спiввласнl,tкiв, ОmРuЛ,tаНttх пid
час провеdення пuсьhlовоео опumування, якlцо mаке провоdtлlося):

<(за>) - 42 слiввласникiв, загальна площа квартир та/або нежитлових примiщень яких
становить 1694,68 м2;

(проти)) - 0 спiввласникiв, загальна площа
становить 0 пt2:

квартир та/аба нежитлових примiщень яких

((утримаВся> - 0 спLввлаСникiво загальна площа квартир таlабо нежитлових примiщень яких
становить 0 м2.

Рiшення: _лриiлllято (прuйняmо або не прuйняmо).

Iv. додАток
пiдсумки голосуваЕня на зборах спiввласникiв викладенi у невiд'емному додатку до

протоколу зборiв спiввласникiв багатоквартирного будинку на 21 аркушах.
Листки письмового оIIитування, пpoнyмepoBaHi та IIрошнурованi, на 0 арк..

Пl:пttсll. прiзвIlща, iнiцiаци осiб, rдо сIша.IIи протокол (повторюсться на кожнiй cTopiHuI)
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