
Акт
загального огля я{илого бч HK}l

ФБ ба_розташованого за адресою: " 3о|

фйкю йа
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В,,
l о6.ос/ Д7b по е26.оV,2
иай""й,Е;ТйПil (дата заверш ня огляду)

с ьа-провела огляд жилого булинку за адресою: Зо','

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить {о ОО кв.м,
кlлькlсть квартир - штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його при риторii:
Пiд с оведення огляду жилого булинку J\l

(2zl комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцl зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, кана;riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:
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(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iH епельський С.м

Члени KoMicii: заступник ик 504 L- Власенко Т.о.
д!льн

iнженер I-i ii од_5

,Щата огляду << ОС; >> о{ 2021 р.

OLr-"Z Гуменюк А.В.


