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]агальних зборiв спiввласникiв баrатоквартирного будинку за
rtiсцезнаходженням: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, будинок 1б

фi, ф 2019 року

I. ЗАЬЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

З агальна кiлькi сть спiввлаоникiв б агатоквартир ного будинку : {ОО осiб.

Загальна площа Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного

ъ,

&

булинку: з8ýЮ м'.

rt. Cylrlr

у зборах взяли )лIасть особисто таlабо через представникiв спiввласники в
кiлькоотi *?./*// ОСiб, яким належать квартири та/або нежитловi примiщенrrя
багатоквартирного будинку загальною плоIцею 2

1,I

П. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ

1. Обрання управителя багатоквартирного булинку.

2, ОбраНня уповноваженоi оооби вiд спiввласникiв багатоквартирного булинку
Ng 16 по вул. Римського-Корсакова в м. Сумах та надання йому повноважень,
ЩОДО УКJIаДання, внесення змiн та розiрвання договору з управителем,
здiйсненНя контроЛю за йогО виконанНям та гIодання цього Протоколу зборiв
на зберiганюI до виконавчого KoMiTery СМР.

':1; З. ЗаТВеРДЖення умов .Щоговору з управителем про надання послуг з
управлiння багатоквартирним будинком, спорудою та прибулинковою
територiсю.

I{i"{ПИСtИl" irРiЗВИrrtе(а). iнiцiа,пи особи (осiб). що скла,rа(и) протокол (повtпорюсtпься на Ko,trHiti cпtopiHtli)
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1, О б р а н ня у п ра в ителя багато кв а рти р н о го бул и Hlcy.

,: \ правlггеле, oo.".",.lrl::j::::,:r:",T Т9ДО Ц1,1ТаННя порЪдп.у денного:
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Еа ЗбОРах спiввласникiв, i юлосiJ 
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Тri*f;llЖI1ис bill о во го о питування, якщо таке проводилося) :- 9? 
'niuunu"'KiB, загмь"Ъ ппощu квартир та/абоЕех(Егловш( прlцдiщеь яrш<становить 
't23. 

У,/ м2,-щft".;6 
спiввласнихiв, загальна гiлоща квартир таlабо нежЕтловm( прплiщеш

(r-if\Iався)) 
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-----;;ц_ъ спtввласникiв, загаJтьна

ПРИrliшlень яких становить ъ мr, 
ПЛОЩа КВаРТИР Та/абО ЕеffiЕr;ювD(



Пiдсуплitи i,sJrосування по питанню 2 порядку денного (з урахуваннямна збор:rl спiввласникiв, i голосiв спiввласникiв, orp"rurn" пiд
письllij;,l)i .. (rпii,г},воння, якщо таке проводилося):

зе)) - -!'l aniu"r,ua"rкiB, зага_ltьна площа квартир та/або не}китлоtsих
cl,aгIJijtl] : _lд r;gr_.Z /_м2;

голосiв, гrоданих
час проведення

примiщень яких

проти) -
якIlх с l агI(}ljI,I,гь

\'Три]чIаВсrL

загальна площа квартир таlабо нежитлових примiщень

спlввласникlв, загальна площа квартир таlабо нежитлових

Pittltt,:;:l _____ -l /з,,., Ir-nrr.or- (прийнято або не прийнято).
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гi .r_l;.:_;;l. litjljrliкy денногоl з. затверлження }мов Д"""оIl_,:_]:равлlтелеNl ПРО НаДаННЯ ПOСЛУГ З
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загшьЕа пJIоща квартир таlабо ge]KET--IoBI[i
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