
ПРОТОкоЛ /r/ /зборiв спiввласникiв бага.гоквартирного будинку за мiсцезнаходженням: м.Суми, By,rr. Прокоф'сва, булинок 12

rt. (_]уrrи чй, "УСЙЩЦеа02l року

I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Зага,ltьliа Ki.itbtticTb cltiBB;racilиltiB баr.zш.окt]артирFlоI.tl буду1l1цу1 4//ý tlcir.].

,#Ц:r}::':t 
Bcix КВаР'ГИР 'ra lIL')*1,11)]OtsLIx tlpипtiIl1eilb бai-arcrKBap,tljpl{ot() бu(illtKr:

\' з_б,орах взяJIи участь оссlбисто т.а/або

;чk _* осiб, яI(и]чI наJIе](ать l<вартири4/ь ,r\rllvl псlJ|Ел(аl ь кВарТиD
булинку загальною плоlJ_Iею j?2/3,'J4

Llepe:j tlper:lcTatзltlrKiB сtliвв,llасtlltки в tti:tt,lttlc.t j
,t аiабо t tertttlL -rtoB i tttrlи пt i itleil H rl ба{ i.i l i)Kijal],l ll l] I l ( ) l ()
N-l' .

У tlисььtоt]оN{у опи,l'1,ваtrнi взrlJt1,1 }'t{ac]L особl]с,l.() rаiабt; чсрсЗ IlPC;lCIilIiIl}lttitз cttitзB_laCIIиiit.l Ijri--lbKoc,i rlсiб, яNиNl lIa,,le7liil,I,b квар'ирtl l а/абсl llcжиT.jl()Bi ltpи,rtitttcllгtlt \- al-aT'oItBaР'.ltP}]oMy булиrrк1, ,],1I.аl,цl,}I()к] Il.rIoшlel() n,. (,,.,,nun-,;r;;;;;; в разi {ip()jlc_ittIlIl;], IIсь\,{ового опитl,ваttгtя ).

Il. пOрядок дЕ[lнLлЙ зБорIt]

l' I]i'цк,llt'tкаlr]lЯ \iIIрi1]lLiгс-'tя КII rr('r rtигс-п"ltоеtlергоIlеtI,I,рai,IL,l с,\4р га 1lозillваttltя /{ot,tllзilll_r
про I{ала}{ня пос_пуг з t, llраtlз,tittltя бага.гtlKBapTrrpни]\t б\,lllлнtttlпt.

2, Ви знаЧенл]я \ri I раВрIт,с:tЯ баt-trго rt B.IPT 1.I рн о гtl бli1 и rr к1,.
j' ОбРаННЯ УПОI]НОl]аЖеtlОi' СlСОбll Bi.l{ спilзв.цасниttiв ба.аr,оква1)1 ирноI,о б\l(lлнкr ,V,, l.] rril

tЗt','L IlpoKtl(l't'r;a В rt ('l'r,t ll'l |'l Ilil. IаlIItя йtl1,It, I]()I]li()BLt)iicttt,. tti.1 lllIc YIi"lil,ltaItIlrl. l]}IcCcIllI)l
зlliн l,а розiрвllttttя jlоl()]]о})\,з \,rlpa]}J-{1 с:lсrt.,з,tiйс]lсIllIя коI],гр(),Il}() заI й()l.() BtiK()ilaIIlIя\l_
I]ОДаI]I{Я tIРО'гоi(оj]Y rta зберiгаtI}Iя ,{о l]иKoIialtlj()to Koпtir.c-l.}, (]\4р.

1. l3а,тверд;тtення уr,{ов /Jсlгilвсlрv з \/гIрави.геJIе]\1 Ilpo IlailaIltlrI IIос.iI\ l, з r,lt1lliB_tittttrt
ба гат,tl ttBaP.]-l4pI { и}4 б\лti t t Kclrr.
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lIl. РОЗIJIЯД ПИТАIIЬ ПОРЯДltУ ДЕННОГО ЗБОРIВ:
l;lтання порядку денного: l. Вiдкликання управителя КП <Сч:иllтеплоенергоцентраль> СМР та розiрванняr

. i\ про Ilадання послуг з управлiння багатоквартиРНП]Ч бУДИНКОМt.

- : ,позItuiяо яка стаRllться на rолосування щодо пlIтання порядку ден}iого:

: :,lтli \,правп,геля ,з l.|/ /u.202lp. КП <Сl,rtltтеплоенергоцентраль)
- : с,lЯ } ВiДПоВiДностi до чltнного законоДавсТва та розiрватlr l|оговiр про

-, в_зртliрниNl будинком Ml,a 
_ __,^. ",rl_^.-:-_ Р

СМР та повiдомити про це
надання послуг з управлiння

12н|я 
ру)к) 

JeHHtlгo- ,,с\ вану.ь)9 sýо,r91,!2}ЧЩ,
-,../"c*L. ! -

l
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lШry_ш гtrlосYвання по пнтанню 1 поря:lg,.1енного (з 1,рац,вання\l го-.tосiв, поданl{х на зборах

i голосiв спiввласникiв- отри\rаних пiд час проведення п1,Iсь}Iового опLlт\,вання. якщо

}htll v " -, (прийнято або не прийнято),

.е,r). irriцiа"lи 11gрýц (осiб). ltlo cK-la.l11( 11)IIpt)loKo,-I ,r'

Дар)urеьазаа_аz_
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Пtlтанrtя пOрядку деtlного: 2. Визначення управителя багатоквартирного булиьlку.
Гl ропозltuiя, яка ставllться на голосування tцодо пllтання порядку денного:
Вtlзнllчtlтlt },правltте.пем багатоквартшрного буиrrнку Л}l2 по вул. Прокоф'сва в ]tt. Су'rrш 7У_/Z_, z??1э,z'.t>:ZZ
,,:....-/-;l ?.,,,;i/.,,/:.,,. ,{,.r!2r"1.7,1 7".:?.',.'r,a-,g2|-4a4'i?r'r7?:-,..//r" | /''l,rzr-,r.;,;';-.z,z; 202l poKv. |,
,J,

, , a\ вання на зоора\ шо-]о пLlтання порядку денного:

пiлqнкl голосування по питанню 2 порялrсу денного (з урахування}l голосiв, поданих на зборах

:::з&-иr!-ннкiв, i голосiв спiввласникiв, отриманих пiд час проведення письмового опитування. якщо

:з.ýе прL.lво.lилося):
с,лý, _ J/2 сПiВВласникiв, загалЬна ПлоЩа кВарТир та/або неЖиТлоВих примiщенЬ якИХ

;тзJiФвIiть __2Z/!r2 !_ м2 ;

Jтз}iовl{ть - __ м2;

спiввласникiв. зага-lьна плоlца квартир таlабо нежитJOвих гtlritrtiLttcHb
]

м-.- .. l jllTb

Рilшеяня .7, ,"2z_zezr." (прийнято або не прийнято).

- .;;ltte(a). irriцiа,,rи особи (осiб). tLto сltлir,rа(и) протоко,il

/f



Питання порядку денного: З. Обракня уповнова?кеноТ особн вiд eпiBB;taeHrrпiB багrгокв8ртнряого Щаинц, ,EI2 по

B5u. Прокоф'сва в м. Супrах та наданнЯ йому повнова-riеньr пiд чаС укJrадrrнняl внесення зrriн та розiрвання .1оговор!, ]

! правитеJIем, здiйсненнЯ контролЮ за ЁогО вllкопаннянr подання протокшу нr зберiгiння до вньюнавчого коrriтец С}lР,

пропозиuiя, яка став}lтьея на пulосування пlодо_пктання порядlry денноп):.
( )брilтtl .t

_:чlрiв на зберiгання до в}lt.тнавчого bTrtiTgD C\lP,

Ili:cyrlKrr гоJосування по пItтанню 3 поршlg, денного (з урахуванням голосiв- поданих на збора

:пiввласникiв. i годосiв спiввласникiв. отриil{аних пiд час проведення письмового опитування, якш

r!
,/llr е,:фrмььаК,...,itttc(tt)" пlriзвrtLLtе(а). irrirtia;rи особи (trсiб). rtio сrtлала(и) проl,оl(оjl

-:t]хртири 
л



-llrtтlннЯ порядкУ денного:,l. ЗатверлЖення умоВ flоговорУ ] YправIrтеЛе[r про надання послчг l tгl;lав.ritrня
ба гitтоква pTll 

р, н tt rl б\,дtl н копl.
пропr,]llцiя, яка ставt|ться на голосування ulодо питання порялку денного:

l t;lибt!и гt кtlв,., ., територiс,кl,

i бl,tинtt1, 1il l]ь:,lючас:

l ) - Blr гра ги на )'i г. {\laH ня бl,линк1, та прибl,линковоi тери,l,орiТ i поточ ний peN,lgl|1, сп iлыtого r,tайна бrлlлllк 5 в р<l зl^рёjЭЩлв.
зi,lповiднtl _]о Kt)tUTo]]}],,. з;]тра,г lla ),три]\,1ання б1,.rинrt),та прибrдинttовоr територii (I(оrrrторис витраг)

2) - tlltнагtlрr, .,, ':.:;звlt'ге.rю в розмliрi(Z2_ грн. гtlt пIiсяLlt,.

Го.rосува* -: ч] збора\ ltlодо пttтhння порядку денного:

lIiдсупrкrl Го.l .| U\ ваннЯ по питанню 4 порядку денного
..liBBлacHllKiB. .- _ .. ]CiB спiввласникiв, отриманих пiд час
,lкe l-IpoBoJl1.,,... :

]а) - // z_ - .вв.lасникiв, загальна площа квартир таlабо нежитлових

(з урахуванням голосiв,
проведення письмового

поданих FIa ,]Oopax

опитуванFIя- якш{о

I1риN,Iiщень яких

)

I

становить
проти) -

яких становить

*__tsв.lасникlв, загалЬна площа квартир таlабо нежитловИх примiш{ень ,Iких
,|-.

,-rjBB.racHиKiB" заг,альна площа I(вартир та/або не}кIlтлоtsи\ гll)lt\lilltellt
],:-.

Ii,rrlис(и). прiзвише(а)" iнiцiали особн (осiб)- шо ск.rша(и) протокол
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