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lборi спiввласникiв бага,гокR2птипнпгrr бtzпr"--., оо "-.ft,lcz l, п ^ ll . 
лгатокваръидного будинку за мlсцезнаходженням

ttого бtlигlKr,. спiвB"lacHl.tKarIи якого проволяться зйй

f Ё!е.rv1-7абц. 20Цр.tJ , (|с7'714r,.,,
Ll,.,|\lJ,,} l,.lIlJli JlhIc Icl1.1l l, l,\ llKI) l

I. :]АГАЛI)IlА IНФОРМАtIIЯ

зага.itьна кiлъкiсть сttiввласникiв багатоквартирного булинку:,I |с

Зага,,тьна плошIа Bcix кваI]тир та
багатокtзартирного булинку: ./y,.(j J:,, 7/' ,rr,

У зборах взяли
сttiвtзласники в кiлькосr-i
IIc}IillTjJ()Bi прим iщен llя

4 4 J ,Д,, lo n,''.

осiб.

нежитлових примiщень

участь особисто
/ al" осiб,

багатоквартирного

таJабо через представникiв
яким належать квартири таlабо
булинку загальною площею

о

У IiисьN{овому опитуваннi взяли ччасть особисто та/або через
ГIpеj.1сl-ilRttt'tttiвспiввлacникиBкiлькocтi
кв,lр,г}]I)14 ,гаlабо IIе)Iiитлоt]i прrлпrirrt.rrчrо у б*вартирномY будиrlку
загальною площею
письмового опитування).

II. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ

Пi,шис(и), прiзвише(а), iнiцiали особи (осiб), що ск-цала(и) протоко л (повmорюеmься накulntiй сmорiнцi)

1.

}t. [}()Рядок дЕнний зъоt,tв

Заr'верлirсення yN{oI] договору з ПРБП <Рембул>, (код едрпоу 211l6965) гrро
tIlIдаr;нfJ послуг з управлiння багатоквартирrrим будинком
JV Jb TюBvll._tL[. й{сеtrrZtt-- ' 

BMicTi Суплl..



ПttтанняпоряДкуДенного:ЗаТВерДженНЯУN{оВдоГоВор,п':,х;'-у"$",#:2ll16965)пр!
}rlя,_ д9.iу. 

^ 
l):,^,-- ^i:равлiння 

оагат9;;,цllн о\-lltппv'rr 
_-- i ппгпR()п\/ з прБl]

.,-u .onб"u;l,Т*';;"""p*r,i ,a_.*1,лu_,_::тJ::i;i#_i,;"";;j:J;-iГ,'-' 
nnu*

ffiBитЬсянагoЛoсуBанI{яшt]лUllUРn].4мбуДинкoмNч-пoПропозltпtя, якl

;нrйлl}ъ,.frУ}йЁ.r,}i:::Т*н д;уlр.lжхIiжЖ1';:::i:;ТJ;.ору ,,ро надання послуг

з управлiння бu.u,оп"ii--.,б"й оуд"ппоy_lЁЩi; {Фd,ffi*:ч'+хъНТ::::ъr;ifiъЩl;
*т#ж;l*l,*нliх;:;жi;JffiЖТffi,illНТ:ф;;Ы 

на офiШiliНОМУ Веб-СаЙТi MiHicTePcTBa

регiона-,rьноГо ро.""r*у, бупЬничт"а та х(итлово-коllYнального ,о,подuр"uа Украiни

посltланняIt:hпр,,''..,rrrоmiп..g;оп,gоч,uЫ*р-.опt.,itfuрlоаJslZО 
r B'o+.ip,o,K-Tipovogo-dogovoru,pdf,

lстотнttлttt\'\Iоtsа\I]1ДоГоВорУпронаДанНяпосЛуГзуправ-.riннябагатоквартирнимбулинкоvс:
|)пере.liк lloc_.lyz: },тр!iмання _ 

..,;;;;; *uи"u оu,u,о*й,"рuо,.ь ъуо,"*у, зокрема приоирання

внутрiшньоб1..,,"tо*п* пр,,r,iш.по та пр"бу^uппоr"* '.РП'rОРiИ; '"uonu"n' --'u"i"Р""-ТеХНiЧНИХ 
РОбiТ;

обслуговrвання вцтрiшн"Ъ бlrrчпооu"* .".l.r; утримання niOrl*inynbn, .п._Lll:ноi енергiТ для забезпечення

функчiон1 Ba"n" .пrrо"ъ.о *ruй*u бu.urопuuрr"рпйо Оул"поУ' ПОr*П'iИ PeMoIJT СПiЛЬНОГО МаЙНа баГаТОКВаРТИРНОГО

ч'J пL\цlчllj -__-_

булrппу. _L.алчпlлч1l BuHaeopody управчll1елю Ц, 8Цg грн../Шr2 
: P:lYj^:"'M 

ПДВ'

2)tliHa l1ос,11:?lt,вкlючаюч1l вuнаюуу!лу,!!!^i!i{,,"r;:rз""f^, 
^*iи ",u,*uЁ,оi, 

пролоu}кеним nu :.:l::"""

"^"",iiiiir#;ЭJ',1*##J**"J"ъyj*:;l,x'*-TЖ";Y;',fi"Tx'i,i; 

не повiдомиТЬ ПИСЬМОВО

з.мirt
ЙlИ aroponi про BirlroB1, вil:оговору, 

^6no,qpyll спэопiн за поруLпення ооеовору, пор

4)Bttttoztt dо якоспii пос__lу3, правq ftlа обов,язкч спзорiн за поруLllення })о?овор{, 
ПОРЯdОК i \',ytoBlt ВllеСеННЯ

do dozoBopl., ,,роооrжеr"" dii tita розiрв""rr";;;;;;;;- uiдповiд"о;; ;;;"(rf*ф,.l,:}:,о'о ДОГОВОРУ ПРО НаДаННЯ

послуг з 1,прав:riнrrя.;;;.;;-;;р;rрiir* 
бул"ппоr,"який оприлодп"п"И\. :o]fi-oMy 

веб-сайтi MiHicTepcTBa

регiона_rьного розвllткy :],j,::::::i,.,:i_,*i;ьдш.lХ*lli'jЁfrffi 
УКРаiНИ За ПОСИЛаННЯМ:

: \,\,,\ \\,l1li]]

:'i:l"I;j.';TЁ]i',ili-,". загальна плоrца кверТrlРТа/абО I{еЖИТЛОВllХ llРI.NIl]ЦеНЬ

;;;,,' ,.,.u.i*,,, о _3 ! 4А, 30N{,KB,

:*;llll*:,ч'lT,::;;:ffi --#,х плош{а квартирта/або не)*итлових

\\') l rll''-'- 
-^-члr\т,тr 

\4,Kl],
приrriшегlь якrlх стано]]ИТЬ _ -- __,

Diтттдтrтlя пи l rgLrLs*rтlЮ_- бl не приЙгtя,гt;),
рi,,,.""" пуцL<*"g,fil-О'"Ж*Ж,ff/,"Йr_i*Йо_ý-0 ._l

lr O/Lrn

Ьс:,tr*Lrе,*ч Ь f*, ф:У o,W

J|ebzor*-c а

0тhа-чад*<> Ь- Ь
{чэ

.


