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(мiсц"езнаходжен t rя

I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Загальнакiлькiстьспiввласникiвбагатоквартирного булинку:'{СО ocia.

" Загальна площа Bcix квартир та нежитлових примiщень багатоквартирного бл,,ilинlt,ч:

фlэ'Аз 
", 

ll

У зборах_ взяли участь особисто таlабо через представникiв спiвв;lасники в
кiлькостi 5 У осiб, якиN,I належать квартчрц ,гаlабо нежитловi приiчtiщення
бu.аrоп"арrrр"о.о будинку загальною площею 15,8'6 , V3 

".
У письмовому опитуваннi взяли участь особисто таJабо через представникiв

осiб, яким наJIежать квартири таJабо нежитловi
примiщення у багатоквартирному булинку загальною площею
(заповнюсться в разi проведення письмового опитування).

П. ПОРЯДОК ДЕННИИ ЗБОРIВ

равителя оагагоквартирним житjIови\{ оулинкоi\,1 по

, як то передбачено Законом Украiни ,,Про
житлово-ком}нальнi послуги) (вiд 9 листопада 2017 р.) та укладання договору про

ПI. РОЗГЛЯД ПИТАНЪ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ

Пiдпис(и), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб),
коэtснiй сmорiнцi)

що склала(и) протоrсол (повmорюспlься нQ

надання послуг з управлiння багатоквартирним булинком.
2. Прол обрання уповновахtеноi особи (осiб) вiд спiввласникiв багатоквартирного

будинку N;_dC по вул. 
- 

liJ , lД-Ц tlс:\ll- _ в м. Суми, для ведення спiльних
cпpaBuiдi'*i.'.iuunнязмiнтapoзipвaнН'lДoГoBopУЗ
управителем, здiйснення контролю за його виконання\,{ та передачi цього протоколу до
виконавчого KoMiTeTy Сушrськоi MicbKoT ради.

3, Загвердrкення умов договору з ПРБП кРешrбул> (код СДРПОУ 21116965) про
надання послуг з управ-пiння багатоквартирI]им будинком

.}Ф ,jO по вул.' t?-/' \ftц ti*,_rL.l _ в MicTi Ci rrи.
v

вул.
визначення



2. Визна'tеt{IJя уIIраf]и,геJlя багатокварт,ирIIого }китJIоI]ого будиttк1,
llo вул, ftl . ,ф+iLcLu-nr-t-

Прогrозиrцiяо яка ставиться на голосування tцодо питання порядку денного:
1. Визначити преватне ремонтно- булiвельне пiдприсм_ство <Рембул>

Управителем багатоквартирного булинку Й.оЛ-#U-u-Пl-с' , 5 -5 О " 
,u

Укласти договiр на надання послуг з управлiння багатоквартирним будинком,
спорудою, житловим комплексом або комплексним булинкiв i споруд.

I I i;tсчiч,r r,:Il I,оJIосyRа II Il я :

.,.n> gI.t,iоrrr,о.rтl.tкitз, заl-аJlI)I.{а IIJIolIta квартирт аlабо IIе)Iи.гJIоI]ttх
ttprtпtittleHb ,Iких стаF{оI]ll,гч l{r9 6 , V3 \4.](в.

Питаллня порядку деrIшого ЛЪ 1:

tlе)lillтл о I]их пр lr м i ше IIь яких стаtIовить
((\,,гр I.1 \.I аl]ся )) - сгt i вв.l I ас lr и Ki tз. заi-аJl ьF{а IrJ lorLta

л!-j&

спiввласгtt.tкiв, зага"rIьна плоIIlа квартир,га/або
N,I.KB.

квар,гll р,га/або } tе/ки-гJI оI]их
t tрl.tпtitlteлIь яtitrlIx c,IaHoвLl,гь

ё
._ м.кв.

0д4----,---т- t Еu-сrтzаеu<а- О, Е_ t

8



-

Ё

-..i.-tьtlих &,puu вiд iMe]ri спiввласгtикiв з N,lетою укладаLIня, вI{есення зN,llt1, ,Ia

,_.зiрвання llol,oBopy з Управи,геJIеN,{, здiйснення контроJIю за його виконанняN,I та

,-редачоЮ цього протокоЛУ до виконавчого KoMiTeTY СумськоТ мiськоi Ради,

Пiдсумки голосування:
,.rui, _ 59 .пi"uпu.rпикiв, загалъна площа квартиртаlабо нежитлових

нежитлових примiщенъ яких становитъ _ м.кв.
квартирт al аб о нежитJIових(утримав Qя>> , спiввласникiв, загаJIьна площа

Iv. додлток
jl1.1с.гки письN,{ового огIитуваЕIня, запо]]ненi вi:повiдно до вимог абзашу

четвер.гоТ частини восьь,тоi cTaTTi 10 Закону YKpaTHir <<Про особливостi здiйснення

npuori влLlсLIостi у багатоквартирнох,{у булинку>), прон\-\tеровilнi та прошнурованi

;;;-' 
-* 

_ аркушах (в разi прове2lення пись\lового опитуваrrня).

пiлгrис(и), гrрiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), що склала(и) протоко,п (повmорюспtься на KoжHiit сmорiнцi)

T'ry%t@,b
_!l '

Питання порядку денного ЛЪ 2:

-, обрання у]lовноваясеноТ особи (осiб) вiд спiввласникiв бага,гоквар,гирноlо

спiльних справ Й iMeHi ..riuu,*""fli" . метою укладання, внесення змiн та

розiрвання договору з управителем, здiйснення контролю за його виконанням

,u .r.рaлачi цъого протокоЛу до виконавчого KoMiTeTY СумськоТ MicbKoT Ради.

Пропозицiя, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного J\}2:

квар,гирl,а/або



Питання порядку денного ЛЬ 3: затверджешfi умов договOру IIРБП кРембvш(коlРД]ПОУ 21116965) про

надання цосJtуг з управлrння 
- 

багаrоквартIФним будинком Nr_€Д_ по вул,

ГIр"
в MicTi Суми.

ffiасTaнoBитьс'"u.-ory'u"''щoДoПopяДкyДеннoгo:зaTBеpДитиyIuoBипoювopy9ПPБП
кРембул>i (код ЯДРПОу 21116965) про надаШи посJtуГ з управлirпrя багатокваРТИРНlШrl будиttком Nэ52]L] по

uy,r. 
'Ц 

"' ФLцLl-д-п-zЬ в MicTi Суми в редакцii Ер€€кту типового договору цро наданшI послуг

будr"-"" вiдповiдно до +рд€кry постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни <Проз управлiння багd{оквартирним будинком вlдповlдно до +рд€кry посТаноВи ý.a()rнg'ry Ivrrfll(;IPUJ JllР4iш \\rrPv

затвердженшI цравиJI наданIuI посJryги з управлiння багатоквартирнш,r будшrком та Тrпrового договору про надашuI
л-,-л..,,++,.- л,ili,,i,lшпrлr од6-пятiтi lVliqiптепстпя

no"nyr' з управлiння багатоквартirр"^ бул"ооr), який оприJIюднений на офiшiшому веб-сайгi МЫстерства

регiонального розвитку' булi"r"ur"ч та житлово-ко}rунzlJlьного господарстВа Украiни за

пocилaHHrIM:http://www.mirrregiongov.ua/wp-contentluploads/2018/04Рroekt-Tipovogo-dogovoru.pdf.
Iстотнrдли умовами договору про надання посJtуг з упрашriння багатоквартlтрнIа,r будинком с:

|)перелiк послуе: уrрйurЙ спЬногО майдrа багатоквартирною будиrшсу, зокрема прибирання

внутрiшньобудинковиХ примiщенЬ та прибудинковшr териmрiй; виконанIUI санiтарно-технiчних робiт;

обслуговування внутрiшньо будинко"* .".ier; утрш{ання лiфтiв; Ц'пЬля елеrстричноi енергii для забезпеченrrя

фупкцlофuаrо .йi"о.о 
"ыi.rч 

багатоквартирного будиrrку; поточнrй ремонт спiльного майпа багатоквартирного

бУО"П?;r/l"о 
послу'u,вкJlючаючu BuHazopody управuшепю 'У t Вб грн../м2 з урахуванням ПЩВ.

З'lспро* dii' dоеовору - один pi*-" Йоr"нry пiдписання, який вважа€ться цродовженим на черговий

сlднорiчний строк, якщо.i-одr" мiсяць до закiнчення строку договору жодна iз cTopiH не повiдомить письмово

irrшiй cTopoHi про вiдмову вiл логовору.
4)iшlоzu do якоспti послу2, права mа обов'язкu cmopiH за пору|uлення dоеовору, поряdок i улtовu внесення з,мlн

Оо с)оzовору, проdовження dii mа розiрвання doeoBopy - вiдповiдно до }мов IIр€€{{ry типового договору про надання

пос,1)1г .'уlфuлi"пя багатокварr"р"", булинком, який оприлюднеций на офiuiйному веб-сайтi MiHicTepcTBa
""-'-J, " J"r----

регiонального розвIlтку, булiвничтва та житлово-комунального госгIодарства Украiни за посиланн;Iм:

яких становитъ /б86/Уб м.кв.
(ПроТи> - ___-_- сПiВВласникiВ, ЗаГ€tлъна 11лоЩа кВарТиртаlабо

шримiщень яких становить ---т- м.кв.
(утримався)) - спiввласникiв, загапьна площа квартиртаlабо

при]чiiшенъ яких становить = 
,_ м.кв.

рiшення пrttz-йкпрlтtо (прийнято або не прийнято).,l

нежитлових

нежитлових

Iv. додАток

Листки письмового огIитування, заповненi вiдповiдно до вимог абзацу

четвертоi частини восъмоi cT€tTTi 10 Закону Украiни <Про особливостi здiЙсненнrl

права власностi у багатоквартирному булинцр, пронумерован1 та прошнурован1

на F-= аркушах (в разi проведення писъмового опитування).

Пirпис(и), прiзвище(а), iнiцiали особи (осiб), Що склала(и) протокол (повmорюеmься на косtснiй сmорiнцi)
l

%rаЫ frg',_
Jафаfl"rд-юl*€ .4/r""'.* &;-;zr-airza- аё_рФ/


