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iB власникiв багатоквартирного булинку
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за Nl i 08] ]7528

r,а/або L]с-рез представIJIiI(iв
I(RilnTItp}I та'абr-l He}I(IIl.,l()l.}i

Il.:IOLl,ieIO м2

за мIсцезн

rt icTo

ням по проспекту Михайла Лушпи 5о корпус ЛЪ21

JL _reдlдц+ 2019 року

I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Зага-шьна ttiлькiсть сltiввласнrакiв багатоквар-глlрного бl,диltку: 

-- 
ф, _.- осiб.

Загальна площа Bcix квартир та FIежитловI,Iх прl.tп,tiiцень багатtlквартL]рного

взяли у.Iас,гЬ особrlс,го та/або череЗ пlэедсr.авl-tикiв сlriвв,цаснrtки в
ос10- itliи]\I Ha,rleжaTb квартири таlабо неrкитловi прип,тiщенlrя

багатоквартирного булинку зiil-аль}Iоlо п.lоLцею .rЦВ;, q л,2

У зборах
Ki.rbKocT,i ц9

У шисьмово\4У опи,rчваннi вз-я.тtt vtIacTb особистсl
сгtiввласники в кiлькостi осiб. яlсtтir{ на-тrе),кать
гlрrtп,titценirя у боГurпr."орr ,чрru*,rу rlr ]ttHK\ заг,аJIьнок)
( заповllюсr,ься в разi проtJелен Llя ГI ИсЬ\lОIt(iГо tl пtt T_r,BaH tlя.),

будинку: И,33 зд no2,

rI.порядок дЕi-Iнi,IЙ зБорIв

1. Обранrlя головLl та секl]еl.аря \,с tttнOвчl,iх зборiв
2. Обрання уповIlоВа;ttеl-tоТ особи cпiBB-iiacHtlltiB з праrзолt tri,,1пlлс,\' л-ш \,к--Iада}IIIя.

]]несення зlтiн до договоi)\,с, vtlравI.Iте.ilе\I. з:Iiйсltенtтяt к()нlр().]l}(),lit Гtого вllконанrtялt i
надiiннrl гiрава пода.ti ЛОК)'lчtеItТil] на pe€]cTpalliKl дtl шticbttoi paj{li

З. Визначення управи'еля,га затверд},tти \I\iови il()I,.BOpY tlpo наrданrlrl llос,[\,гt.I з
r,правлiltняt бirгатоквартирним бy,,',ltl.tHKort цiгlzi. пере-:iiк i 

-зл,riнiI 
y\4gB ,ornuop" з

\|IIравителеN,I, та р:iого вiдк.llиttання вiдповiднr) до тиIIового j{огоIJору про надалIнrI пос,пYI.I] з
1,гtравJliннlt багаr,окварl,ирнI4]\{ будинttоr,l заlRсрjl)Itсного постllновоIо Кабiнет1, MiHicT:piB
}'краiнИ "i-,lg7l2 вiд 05 BepecHri 2018 porrl,

iIl. розгJ{яд ilитднь I{ор,{iдк\, /{гjIiIlОГ(_} зБ()рш]
Г[и гагiн:r поря/{ку j{с-tltlOго:

/Фlц_а_р_.zцщ!4



_-lr,шпи 5

го,iIовою
ановчих

С_Ухали: Представника iнiцiативноi групи хtlб корпус N921 по проспект,ч М. Лушпи 5
,'{-Z- "t.::!l ,сс'- f,,f*riввласниrtа кв. N9 ,.i.? . який запроllонував обрати го_.rовоIо
\становчух зборiв i'?i/:ёl;r' l',rr', спiвв,ласника кв. Ns 4,! . та секре,l,аря установчих
lборiв , /,|,r",, ., i.уr. { ,tа кв. Лч ,,?

По першому питанню: обрання голови та секретаря установчих зборiв.

ГолосуванЕя на зборах щодо tIитання порядку денного

(утримався) - спiввласникiв. загальна площа квартир таlабо
_-_ ; ;+;IIт_lових примi}rrлнь яких становить 2м.

Рiшення ?лtХЯо (прийнято / не
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Прiзвище, iм'я, по батьковi
спiввласника або його предсr-авt-Iика Tit

докуN,Iент. що нада€ представник),
повнова}IiеI{ I{я на голосува}{ I lя
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По другому питанню: Обрання уповнова}I(енсlj' особи спiввласниttiв з право]чl пiдлисl,, для
укладання, внесення зп,tiгt до договору з чправителеп,t.:здiйснення контролю за його виконанням i

надання права пода.ti докумеt-лтiв на ресстрацiю до b,ricbKoT рали
Слуха;lи: Представника iнiцiативноt' грt,пи ;rtlб корпус ,\Г92 l по пl]оспект), М. Jlуrrlпи 5

,kzrzrr,zrK Г,В спiввласника кв. NЪ ,1&_, який запропонував обрати },повнова}кеноtо особою.'''
спlввласникlв з правом пlдпису для у,кладання, внесенI-1я зNllн до договору з управителе1\,l т,а
'lдiйснення контролю за його виконанням i на_]ання права пода,ti _]ок1 rlettr iB на pcccT1,1attittl 11tr

rticbKoT ролч 1t'riclr tЙспiввласника кв. Лr: 4'/
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ння на щодо питання п денного

((проти) -

примlщень яких становить
)

NI-;

(Yтримався) - спiввласниItiв- зага.lьне п-Iоша квартир та/або
HeжllT,r]о в их приN,I i,_rщ9н ь я ки х cTaI I о вL{Tь ]\,{2.

Рiшення

Пiлс1 мки голос) ван ня
(за) - 4q спiввласникiв. загальна площа IiBaI]T]ll] .,] l..,i,_-, неj\lfтJlових

припtirцень 
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Прiзвrrще. iпл'я. по батьковi спiввласника
або його представника та доку\4ен1,. що
надас rlредс,гаts нllкy повнова)tiення tla
голос},ваIIня
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1я послуги
llтелем, та
правлiння
,]l2 вiд 05
с J\Ъ2l по

п равитеjIя.
0вору про

_]оговор}/ з

пос"цчги з

iB УкраТr-rи

)ltитлового

,спiльног,сl

il Динtt1, 
,гlt

який запропонYвав вибрЙи управителепл ТоВ (СЕРВIС-ДIМ> r,a затI]ердити умови договору IlpO

надалlня посл}.ги ,, .vnpouninn" Ъu.urоо*uртирниNI будинкоьr iliHa. пе1-1елiк i ,зпliни \,\,{ов дOг,овор\1 
,]

vпpaBtlTejIcnr.- та його вiлклиttання вiлповiдн0 до типOвоГо договор\i IlpO 1,1адання пос,il_уги з

).правлiннябагаr.оквартИрНИl\,lбу'Диrrкоп'rЗаl.ВерД)tеltоГОПосТаi.tоtзоюКабirлетlN4iнiстlэiвУкраТни
лг97 12 вiд 05 ,09.201 8 port1". а ,п1., {
lJiHa rrос"пуги з управлiнt.tя становить "5,i-lyl гривеl]ь lla лtiсяuь за lM загаJtЬНОi IljlOLtll )ltИТrl()ВОГС)

або неяtитлового приN,liltlення у булинку та вliлюча€:

l) - витрати на у-гримання будинку ,la прибудинковсlТ гериторii' l,а Ilоточний peпItlHT спi-,tьttого

ьtайна бl,динltу в розпliрi ::iцфн. uiдповiдьtо:iо кошlторис]-'ВИТра'г НЗ 1lтрцпоuпttя бl,динкl,та

прибулиtlковоТ територiТ; l ..

2j _ ,iuпа.оllодl,угrравиlелtо j|. ,i_ грн.. на ьtiсяць за lпt- загztльноl гLпоlIll,

* 9-

По -гретьоп,lч питанI-1ю: Визна.tегtнЯ чправи,ге"лЯ та затверди,ги YI\4ови логовор\, про надання I-1осл)lг1,1

:з упраuпiпrlя багатоквартирниl\t будинком uiHa, перелiк iзп,liни ),\loB jlог(lвор\,] }/прав"]l],]]_ 
]_i

його вiдкликання вiдповiдtltl до,гипового договор),пр(-,) надання гlосjlyги з управлlння

верес}lя 20l8 рок5,, Слух9и: представника iнiцiативноТ груIи яtит:
..,-лл.-л,._.. N,{ ll.,,rпll < ,'7пlrl'/ - ;/спiпвrпсника l<B. Nl 7i 't П

упи н(итловtlt tl бr:lинк) l(орпус ,1Y"] l по

ir ,t питаllня визнаllеtlня \ прави tсля,
проспектy М. ЛуLrlпи 5 l!!Цl !: й, спiввласника ttB. Nc /5 з питаt.lня визнаtlеI-1ня управителя.
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голосуваFIнrI
/1.1 спiввхасникiв. за.альна площа квартир таlабо не}ItитлоI]их
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a"i"**rиKiB. заt,альша llлоl]{а квартп1l rа/або Hе)KI-I,гJIoBilx
2
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п.lоU iii квартир,гаl'абсl*.\'ТРИI\,{ПВСЯ)) -

_ :-, :,;j\ ttPttrti ень яких становить
Рiшення

IY' ДОДАТОК 
) пIтt тчRання- запо ,о вихiIо' абзаi{у;IltcTKи письмового опитування. заповнен1 вlдповlдно Д

BLrcb\roT cTaTTi 10 закону укратни < про особливостi здiйснення

багатоквартирному булинкУ>. пpoнyмepoBaнi та прошнурова}{i FIa

1IeTt]epTo[ часl,i]н I,1
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