
+

протокол

зборiв икiв ба кварт
Т""* 

за мiсцезЕаходжецням

(м будинку, спiввласниками якого проводяться збори)

aOl осiб.

, Загальна площа Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного булинку:
,t;', /,,,у 1 -1 а-,т '/ ,\ . -i - м',_-....----------

У зборрх рзяли участь особисто таlабо через представникiв спiввласники в

ninu*o"ri 
---Wt

осiб, яким наJIежать квартири таlаболнежитловi примiщення
а;;;;;;;"р,,рr"." бу*;' ;;;;;;- ;;;;;; /,'(" ,' Э , :' ' 

".
У письмовому опитуваннi взяJIи )пIасть особисто та/або через преДставНИКiВ

осiб, яким нЕlJIежать квартири таlабо нежитловi
примiщення у багатоквартирному булинку загальною площею
(заповнюеться в разi проведення письмового опиryвання).

'2
м

П. ПОРЩОК ДЕННИИ ЗБОРIВ

Про

надання послуг з управлiння багатоквартирним будинком.
2. Про рбрання уповIIоважgноi особи (осiб) вiд спiввласникiв багатоквартирноГО

будинку Iiа+ io 
"у". 

'Х 
ьрtцLВ ед rд- в м. Суми, дJUI ведення спi.rьних

.rrpu" uiд irn*i .rri"uойiЙ" . м.rо* укJIадання, ""..йо змiн та розiрвання договору з

управителем, здiйснення контроJIю за його виконаЕням та передачi цього пpoToкoJry до
виконавчого KoMiTeTy Сlмськоi MicbKoi ради.

з. Затверлження }мов договору з ПРБП <Рембул> (код С.ЩРпоу 21116965) про

надання послуг з управлiцня багатоквартирним булинком
ttg с f no ьул. Д а-|о Lib евrQ в MicTi Суми.

ПI. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ

Пiдпис(и), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), що скJIала(и) протокбл (повmорюеmьСЯ на
коэtснiй сmорiнцi)

I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного булинку:

вул.
жи,

ншI управитеJuI багатоквартирним житловим булинком fIо

Ъ &L, ,* то передбачено Законом УкраrЪи <Про

i послуги> (вiд 9 листопада 20|7 р.) та укJIадЕtння договору про

з



Питання порядку денного NЬ l,:

2. Визначецня управителя багатоквартирного житловою будинку JФ

"о"у". Хфйбе,Ъ!-а

пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо
1. Визначити преватне ремонтно- будiвель

питання порядку денного:

Управителем багатоквартирного будинлсу пл Ёа/
ynnu.r" договiр на надання посJIуг з управлiння ним будинком,

спорудою, житловим комплексом або комплексним будинкiв i спорул.

Пiдсумки голосування:
1iruu - /Е/ ..ri""пu."икiв, загаJIьна площа квартиртаlабо нежитлових

примiщеп" *r*.тановить 606У, 89 м.кв.
((проти>) - ё спiввласникiв, загапьна гIJIоща

гrримiщень яких станоRить - - м.кв,

Рiшення tl})te ci,:,t"< lyl_{', (прийнято або не прийнято),

ll
й

t

/S

ец

квартиртаlабо

\



Питання порядку денного JYч 2:

сгliльних справ вiд iMeHi спiввhасникiв з метою укJIадання, внесення змiн та

розiрвання договору з управителем, здiйснення контролю за його виконанням

iu ,r.р.лачi цъого протокоЛУ до виконавчого KoMiTery СумсъкоТ мiсъкоI Ради.

Пропозицiя, яка ставиться на голосувапня щодо питання порядку денного Ns2:

31

2. обпання \,повноваженот особи (осiб) вiд спiввласникiв багатоквартирного

будurrп1' tvо,i J' пО вул.YсъРьс{,(|,,Ё/_), в м. Суми , ДЛя ведення

2.Обрати

,llовноваженоIо _особою (особами) вiд спiввласникiв багатоквартирного
Суми, для введення-аулин"у,},Ч 

п-о буп Х'фф{э*rа< - - --- - ] 1^Y1::i
спiльних справ вifi iMeHi спiввласникiв з метою укладання,

розiрвання договору з Управителем, здiйснення контролю за

передачОю цього протоколУ до виконавчого KoMiTery СумськоТ

внесення змlн, та
його виконанням та
мiськоi ради.

l

Пiдсумки голосування:
,,rui, - /ц/ ..ri""пu.rrикiв, загальна площа квартиртаlабо нежитлових

ttрил,tiшеrIь яких стаFIовить Ь-О'(эf , Ь3Ёабr-, Д9 м.кв.
спiввласникiв, загальна площа квартиртаlабо

нежитлових примiщень яких становить м.кв.
квартирт al аб о нежитлових(утримаВся) - спlввласникlв, загалъна IIлоща

примiщень яких становитъ м.кв.
або не прийнято).

IV. lt()дАт,ок

J lис.гки письмового опитування, зашовненi вiдповiдно до вимог абзаltу

Liе1.1]ер,гоТ час.гини восьплоТ стат,гi 10 Закону УкраТни uПро особливостi здiйснення

IIi,,rпис(и1, llрiзвиLrrс(а), iнiцiали особи (осiб). цr_l ск.лаlrа(и) протоliо"п (повпlорlосtllься на Koж:HiiL cmopitttlil

4_*fuF;w/+-

L



е
п

питан._ ; _ 
- 1]Kv деЕного Nч 3: затвердження )ъ{ов д_"_:::"ру прБп крембуп> (код сдрпоу 2l 116965) про

наданля -,-" з_ управJllшut багаток1аgп;шл '^Оуо",-"" t,lп ,{'l по вул,

|Еп
''|#"'оп,окуденного:затВ:lж*::1#*";ГJ- jи'#

;H,:,Hii'" ,_j,;"'Ъ*;ffffiЖl;J&Т,IК;lН#ТffiЖ;;ii.;; 
оФiчiйномч веб-сайтi MiHicTepc

регiонаlь-_ , ,:,:;;; .r^-чтз"**.11^р,#ЁЁ&ъ."#НТа";iТJ-"#jfiЁ| 
. 

ooou"' За

no.,,nunn , . ,.irvi.l .minregion.gov,ua,,wp-' i, Oururo*"Upr"p** будинком с: .--1..^а"""""li 

','';'"".:,Ё;l;н"i*"_}щffi#'",;;;'.*а"#:h'#,,#:J;;"Н^"ны::о_;}1-*l|#u"|?"""внутрiш.=. :. _;iнковиi пр,liriше"" та прибуп"*оuиlr то.тЫ; , 
u,поIlч*_,__llii,чп,о_технiчнлтх робiт;

обслуго;,.:::Я ВНУТрiшнi бl:инпо"u*.r.i.";lrрrrч"о лiфтЬ; купiвля електричноi енергiТ для забезпечецня

функltitl. .*_r, .n,..,ono..- .,,.йпu багатокварфrrйо оуд"опу, ПОrОr"НРЪrОrr.ПЙurО'О МаЙНа баГаТОКВаРТИРНОГО

булинкr _.,,,_-л-лir , ''- / 
" 

-',_грн../м2 з }paxyBaHHJ{M ПЩВ,
"'^"'^^: , 

_]] 
,i.-_],''.О'_',,о,r,,''-j'Н,Х"i,'-'i":::i:#";,a 

_Х"#;;J"ЯrННЖК;i "ТН'""О
однорi.,._;:;l ._a,.,. r*о-r".оrrr" lriсяць до закilтченrrя строкт догоВОРУ ЖОДЕа iЗ cTopiH Не ПОВiДОМИТЬ ПИСЬМОВО

эуiн
Йiп aropo"i про вiлМОВУ ВiД ДОГОВОРУ _ ллпо,оаtlr сfпопiн за поруцlення doeoBopy, пО,

4)въuоеч dо якосйi послуZ, правсl mq обов'жкч cmopiH за порwення doeoBow, поряdок i yltloBu внесення

оо dоz,овору, проdоurrrп"о dii mа рЬзiрв"rr;;;;;Ы- uiДПОutД"ОЪО t-ou rфОСry ТИПОВОIО ДОГОВОРУ ПРО НаДаННЯ

llос.ltуг . ynpu"nin'i?;;";;;;;b;,* й;;; "*rи 
oi-n^lJiJ;;; Ы;фiuiИ"О*У Веб-СайТi MiHicTepcTBa

pегioнaльнoгopoЗtsиTку,,9]'.,::::::i'':*'-,ТЁijж.;ffiУкpaiнизaпoсIU1aцнJ1\{:

вул Х&

:,1/rvrvu,. miпrе gion, gov

l-----------'
АLq/Ц? t

1',, ]0J \Ток

L_ '''J:#;йъ #;;;;.;,й писъмового опитування),

t

Tji:r:,Iji"ii:{|iJ,i,1,",, загаJIъна площа квартирта/або нежитпових прИМiЩеНЬ

;-;,, .ri-*ur, ь , 
"'t 

', |!,,_, М,кВ,

:i:;:l:;:::,T 
,:T::Hl,,"n,", **#,lJ плоша квартирт аlабо нех{итлових

nP.-'-_ aaЬ ,i:,li\ СТаНОВIlТЪ _-М'КВ' йнято).
? _ -ення , _ , ,. ,_,,,-7i- (прийнято або,не приинЯТо', 

l
/

;Ткштгг{сь}tоВоюопиТУВання'запоВненiвiДrовiдноДоВимогабзацУ
:iсТшнII восъмоi статгi rO зu*о"у УЙч'Ь" <<ГIро особливостi здйснення

, ;o,cTi l, б агатоквартирЕому будиrлgп>, пр оylry"_:l'" :i.{**noBaHi

(аftъ,r{-{эь

_,_,,_:

-=lr----


