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i. зАгАльFIА II-{ФормАцIя
Загluтl,лitt iti-;lt,t.iс,гь спiвi],тtiснIIttiв бiri,а,t oквap l 1.Ipllot,o б\ j{игtit., : __ __t:,(_, __ ()сlб.

Зат-альна п jlоrца _всiх ltBap],I,lp ,l]a нсrliLI,гjIоl-,их гtр1.1л,tirцень багатсlквартирноI,0
,.'\

б,,:иl+ltу:'t' c,.jt,'l-\_ xt-.

У зборах взяjти участь особисто ,га/або че])ез представI-IIrкiв спiвв_цаснI{кL{ l]

Ki"ubItocTi _3_| _ осiб. ,iI(L]l{ LIajIc)tiaTb квартиilи ,га/абсl Hextlt r_повi l,tрлt,rtiш_lення

бага,гокrзар1-Ilрt]сlI,о б1,;1инi,с1,,tal,iu tbг]o}() l1_IIoIIlettl .Т LЦ, t {ш'т'.

У пpIcLfuIoBoN,Iy огIитуr]аннi взялr.l ytIac,Il, осtlбисто
cI{lRBлac}Iиlctl tз кt-цыtост,i ос1t), якиNI HaJ{eItaTb
гIрL{\,liшiення у бага,rоквартирно]\{у буллrнitу, загаj]ьноIо
(заповlllоетьсяr в ;эазi ]lроведеi{rlrl пись\lовоl-tl tltlllt_t,B.tHttlt ).

I I.lToPrUJ(lK дjjl lrIt lЙ :зг;сlрt в

1. OtlpizrHri;r I,о_rIови l,а cei(pc,l,aip)l \ cl,цtloti.tttx ;бtl]liiз
2. Обllагltrя упоi]нова)liеноl' особи сttiвв:tаrсtrикitз l tlpltBrlll tliJttис) l{Jlя уliладаl{лIя.

Bнeceнlul зл,tiн до договор)/ з }/IIрalt}ите"lrеN-I. здit-тснеriняl t(o}Ilpo.tlo зir його вuIiOнаIIlJя\I i

ltаJ(аI]I]я iti]aBi} IrOдaLIi .tltllcyшleHTi}] Hrt peЁcl-1]al{ilo до пliclbttoi радI]
З. }Jизна.tення уll1]а]]ите,rIя та з;},гвердит1.I _vl{oi]Ii договор},гiр0 надаIJняI Ilослуг1.I з

i,пirавлiтlttяt багатоквартLlр}lI.i\,i бyltlltLKor,t цittа. tiepc,,litt i зпtit-tи },]\1ов договору ,з

YI]paBиTejI9r\,I. т€t Його вiдtt:lлIliаннrl вiдшовiдно j(,O тиIiоi]оI,о догоl]ор), про нада}t}irl пос.п\,],Li :]

YKpaiTllt Л97l2 вiл ()_5 B.l]ecLtrl 201il por<1

ill. I,о,]гля/{ I]и],лI-Iь llорrlд{it}/ дt]нLIого зБорI1]
ГIlrтання порrIдк}l JIенLlого :

таiабо tiерез tlllc.lic I,aBtrtrKi в

KBapTI,Ip},l та/абсl He;tttTT:lclBi

п.цоlllеIо nn'
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,спект}, 1\,4. ЛуLrlп
i обрати голов,
,:1]етаря установч

По першому IIитанню: обрання голови та секретаря установчих зборiв.

ня на щодо питання п денного

(проти)
пр}1\,Ilщень яких стаFIовить

(утримався) - crli ввласникiв. зага-цьна п,пошlа квартир та,iабо
)не7IilIтлових примiшень яких становить N{"

Пiдсумки LаЁосування
(За) - * i _спlв]]ласникlв. загацьна площа квартир таlабо нежитJlових

прl,triiщеtlь яких cTaнourru _f f"!'1, Y7 м2,.

сп iввласникiв" зага-цьна п-ц оща кварти р таlабо нех(ит-цо вих
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Прiзвише, iь,t'я, по батьковi
спiввласника або його пре;lставника та
ДОI{уN,Iент, що нада€] представниI(}"
Ilовнова)I(ення на голосування
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Рiшення



ння на щодо питання п денного

5z-

11 iлсуш,rки гоJIос\,ваFI ня

. 
(за)) - _ ,r" спilзвrrасгtиt<iв. загальна п.цOtца KRapTlll] та абсl не)Iiи1ловt{х

примiшень яких становить .' J l l. r l r,t];

прил,tirцень яких становить -- .- r,t2;
(утриN,{ався) - =_=__- спiввласникiв. заr,альна ll.:loIllat кт]t]рIt{р r,а/або

нежитлоf]их примiшiеI]ь яклlх становить nnr.
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Прiзвише. iпt'я. по батьковi спiввласника
або його представнriка та документ. що
нада€ представникч повнова}Iiення на
гоJlосува IJня
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1.1ання послугL
правителем, Tt

з управлiннJ
rи }lЪ712 вiд 0j
корпус ЛЪ21/l

ш визначенн,
вердити умов}
liK iзмiни yMot

! про наданн,
iHeTy MiHicTpit

toщi житловогt

uонт спiльногt
ння будинку Tt

_Nl

зiп

Гlсl тllетьtl;чrn, llитанFlю: Визна.tенгlя управите,пя,l-t},]атверди'и \l\,Iови jlоI,овор\,пр., наданltя пос_l\/гt.

з управлiння багаr.сlttlзартирниN,l будиtlкс)пt цiна. tlepe.,tiK iзмiгrи ),l\l0B ]1огоl]ор) ,] 
}/lIравитеJеN,l" ],tt

його вiдк.ltикання вiдповiдно до типового договору гlро надан}lя tlOсл)Iги з !llров;llння

багатоквартирним будинком затвердженого пOстаноuоЬ кобiп"ту MiHicTpiB укратrrи ]y97 l2 вiд 05

вересня 2018 року. Слухали: представника iнiцiа,гивноТ групи ,,,й,r-поuо'-о бvдинtt:- корпус ]\92 1/l

ПОПросПекТуМ.Jlчшпи5,.,'.,;j....,.]спiввласни:lrо.]'fu:-- 
']llИ.ГаННЯВИЗНitЧеIlНЯ

управителя, який ,uпрЪпопуuuuБорurryправителеN4 тов (с-t,]рвtс дtлл>lл,:^,ч:_р*1,1,,],l]:]::

договорч про надання послуги з управлiння багат1;11тт|,т,т, будинкоьt t,iiHa, пере:ttк l змlни у\4ов

j{оговор\, з управI4.гелеN{. l,а йогtl вijlt<ликангtя вiлповiдttсl до ,гип()Rого ]l0I овор\ про llаjlанlIя

tIос,чуги з \,llравjlнttя flага,гtlквар-гир}lи\''' бу,,lинкt,lьt ,]атверд)кеног., гl()сl-анOвilкl liабiнеr 1 Nlirliсlгрitз

\iкраТни }Г9712 вiд 05 .09.2018 року, ? .;,,lr -.л,,л.-,,, ,,л л,;,.
i\iHa посrrугLI l] управлiння станови,гь ,j, 1 ,'i,гl]ивень на ь,tiсяць за lпt' загальноТ пJlощl il(иTJlOI]o1,o

або неяtитлового примiщеltня у булинttу та вк,цIоLIа€ .. . _л_л..,,,,х
l)-витратИIlzl)/ТриN'tанпябулипкутаприбуДинttовоТ'гери.горiТТtlПоТоLl1.1Ийреь'tс.lнтсПl':lЬl'{оГО
r.tайна булинку в розмiрi j-jJ + грн. вiлповiдно до ко1l1торису витрат На 1lтрц*uпня бу,динку ,га

1 bt] загальноl' п.,ltltцi ,
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Пiдс}мки голосування
nruu _ sl ' 

спiввласникiв, загальна плоlца квартир таlабо неяtитлов}t\

прпrtiшень "n"* 
.ru"o""ro _J_i ý Цl* м2;

z
прпrliщеньякихстанОВИТЬ ..-," М, 

,,_ол_,"л. ,_
(\.Три\{аВс Я>> - -л спiВВЛасникiв- загаT.ьна ПjIоЩа кВарТир TalaQс)

гч. додАток
листки письмового опитування, запOвненi вiдповiдно до вимог абзаuу четвертот частини

вось}rот cTaTTi 10 Закоirу УкраТни к Про особ-T лiвостi здiйснення IIрава B_-lacHocTi у

бaгатоквapтиpнoМуб1,Динк'v>'пpонуl,tеpoвaнiТaПpoшнуpoваrriHa--]
аркушах (в разi проведення письмовi)го опИТ}'ВаННЯ), 
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ГРй*пur.. iлt'я. по баr,ьковi спiвtзlасниt<а

або Гlогtl представника та локуN,lеtIт, що

надас представнt,lк), повнова;{iення l-ta
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