
Загальна кiлькiсть спiввласникiв багатоквартирного булинку : У/ осiб.

Загальна площа Bcix квартир та нежитлових приптiщень багатоквартирного булинк1,:
iЧl F/M2 .

У зборах взяли участь особисто таlабо-через представникiв спiвв,цасники в кiлькостi

У письмовом)/ оllитуваннi взяли участь особисто таlабо через представникiв
спiввласники в кiлькостi 0 осiб, яким належать квартири таlабо нежитловi прип,tiщення 1

багатоквартирному булинку загальною плоrцею 0 м2 (зсtповнюt,mьL,я в разi провеОеrttя
пLtсь.l,л о в о z о о пtппу в ан н я).

п. порядок дЕнниЙ зьорrв
1. Визначення управителя, затвердrкення умов договору з управителем.

2, Обрання уповноваженоТ особи (осiб.; спiввласникiв пiд LIac yкладання ,га tsнесеннrl

змiн до договору З управителеп,r. здiйснення контролю за його виконанням.

З. Надання повноважень спiввласнику таlабо управителIо на подання протокол_ч зборiв
спiввласникiв баiатоквартирного булинку на:зберiгання до виконавчого KoMiTeTy за r,tiсцем

розташування багатоквартирного булинку.
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Визначити управителем, який буЯа]Ыабеiriёчувати належне утримання та ремонт
спiльного-длаlн4.баг?токвартирного будиrФ 

i',прибулинковоТ 
територiТ та наJIежнi умови

ttроживання' i задоволення господарсько-побутових потреб, товариство з обмеженою
вiдп овiдальнi стtб << КЕр уЮЧд КоМПдЁlя <сfrомкоМ- СУМИ ).
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3dтверлитй та укласти з товариствоЙ i з обмеженою вiдповiда,цьнiстю кКЕРУЮЧА
КОМПАНUХ kДСМКОМ-СУМИ)i договiр про 1тадання послуг з управлiння багатоквартирним
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l llдсYмки голосування {Bicloбpa.ltcaHi у HeBid'c.ttHo.1ty с)оdапtку ()() пр()пl()к().t). l
у:.у::::::1,о_лосiв, 

поOанuх на зборuх c,пiBB,lacHuKiB, i zollociB cпiBB;lacHuKiB, otпpu.TtaHt,tx пiс)l l /1? илJID.rА

(IIpoTIl)) * а ,' .,, спiввласникiв, загальна плотца квартир та/або нежитлових прил,tiщень яких,-)становить {.} xr2;

р|

((УТРlIмався) - О спiввласникiв,
примiщень яких становить

'

загальна площа квартир таlабо нежитJIових)
м-.

'прuйняmо або не прuйняmо),

'поuЙняmо або не прuЙняmо).

2: Обрýння уriовноваженоI особи (осiб) спiввласникiв
до логовору з управителем, здiйснення контролю за

спiввласникiв, .загапьна площа квартир таlабо нежитлових

становить Г, м2:

(ý'TpllrIaBcЯ)) - [)

._ . обрати IlУ9ирьова Станiслава ВолодимироВича УпоВноВаженою особою спiввласникiв
:i.::::J$,il,е,,Ц,ЬД ДОГОВОРУ З УПРаВИТеЛеМ, ЗДiйСН.""о поrrролю за його виконанням, та

'.^-'-щ(вidoбpаэtceнiу'невid'ел4нo]ИуdodаmкуdoпpomoкoлуЗ
iF:,Y:::::Y::n?'t:, ПОdаНuХ На ЗбОРаХ Спiввлас:нuкiв, i zолосiв спiввласнuкiв, ompu.l,rctHttx пid,ta с прrlв ed ення пцсьл4ов о?о опu,tlув ання, якt t| о l l1 аке провоduItо ся) :

<(За)) - 4/; спiввласникiв. лзагальна плоЩа кВарТир таlабо нежИТЛоВих примтiЩенЬ якиХстановить r'Э3ё tlM2.

площа квартир таlабо нежитлових примirцень яких

примiщень яких становить 12 п,т2,

Рiшення:,i
- ]'.-. i'1'
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ЛЬ 3: Надhнпя повнова}кень спiввласнику таlаба
зборig с,уilвласникiв багатоквартирного будинку на

KoMlTery за мiсцем розташування, -'.,l,

, :,,.,; p,:,,|.r, ..

Пi_iпttсlt. прiзвttruа. iHiцiarrr осiб. шо cl(.-la'lll ПРОlОI({).l tповторкf+ tься на ко;tiнiй cIoplHuil
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Уповноважити товариство :] обIIеженою вiдповiдальнiстю (кЕруIочд коN,lпднIя(домком-суми) на подання протоколу зоорь iпiввласникiв багатоквартирного булинкчJФ 4 по вулицi Супруна пцiста Суп,rи на зберiгаrir" оЪ Ъ"понавчого KoMiTeTy CyMcbKoi. MicbKol'
ради.

, "_-"- лчryr-"!' .""".У-r (вidобраэtсенi у HeBiO'CMHo.,.|y doDamKy с)о пропlок();lу ЗУ|)аХУВаННЯ-lt zО,qОСiВ, ПОdаНuХ На ЗбОРаХ c,пiBB.luiHttKiB, i zo,trlciB спiвв.tаr,iuriо,' n,i,b'iuir)'|,l nioчас провedення пuсьмово?о onunryuо"пя, якlцо n,on, npoutldчлrlся):
((за)) - |4 спiвв.-lасникiв. загаtь

становить 
";;э;,;;;i;,*'"'u площа квартир таlабо нежи'лових lтримitllень яких

(ПРОТIr)) * L' спiввласникiв, загацьна
становить [) м2;

плоtца квартир таlабо нежитлових приптirцень яких

((утримався)) - t) спiввласникiв, заг€шьна площа квартир таJабо нежитловихприптiщень яких становить 17ть Г) ,z.
a2'

!прuйняmо або не прuйняmо),

пiдсумки го].rосування на зборах спiввласникiв викладенi 1, невiд.сптнопту додатк},лопротоколу зборiв спiввласникiв багатокварт,ирно.о булинку на i+ арк}iшrах .

Листки письNIового опитYвання . пронумерованi та прошнуроваrтi. на 0 арк,.
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Пiдписи. прiзвиша. iнiцiа.тll осiб, шо ск-цаjIи протоко,r (повторкlсться на t<olKHil-r сторrншi)
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