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Члени .r,",ii,- ,l. ill}tici{ep l -i rtатегорii Рикало Н.В.
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Акт
загального огля/lу жилого булпнку,

розташованоrо за адресою: пл.Оболонська, 1

Шереметьев В.А.
(П.l.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговувзtl;rя
житлового фонду Обслонсьi(ого pal-tOlIy i,,t, Киева>>,

од-502
(назва виконавця послуг)

Ми, rцс ниrк.,е пi,цписа.,rися, комiсiя у складi: заступника ЕачаJIьника
Попельнух О.М., iнженера l-i категорii Рикало Н.В., майстра Шереметьева
в.А.

з ]ti.04.202Фl гrо 28.04.2020р
(дата почаr,rсу оглялу) (дата завершення огляду)

провеJiа оI-JIяд ,клi.lого буллrнку за адресою:пло ша оболонська
l встаIlсвила таке:
1. Житловий будинок, загuLпьна площа якого становить l3585,74KB. м,
кiлькiсть квартир - 252шryк.
На прi,будиlrкtr lliй територii розлriщу;,эr,ься 0 спортивний майданчик,
l дитячий майланчик

(lrерелiк elteM.cH t,i в бlrагоустрою)

2. Технiчний с,ган жилого булинку та його прибудинковоi територii:
lIiд час проtsедення огляду жилого булинку J\Ъ l по пл. Оболонськiй

комiсiя персвtриJIа стан несучих ,га огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi
та Blly ipiшtIi CJ rt{lt, стики' r;oKpiB,Ttio, ill.\llог}, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
XBIl, кана:liзаi,ii. лiфти. електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
Il и ць(J]\I Бlrяьjlено:
Nl]

зlп
liайменування елемента }]исновсlк про технiчний стан

еJIеГчlенТа конс кц11 дин
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