
Акт
загального огл жилого бчдин кУ,

/'ъорозташованого за адресок):

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва),
од-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,

по Оt,О {.!]
(дата почат ol .lr1,1\, ) (:a,I а завер ння огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: al-/

1, Житловий булинок, заг€lJIьна площа якого становиrч У3о о0 кв.м,
кiлькiсть квартир - ,q /{ шryк.
На прибулинковiй територii розмiщуються
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(перелiк ел ент iB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф б по
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дверi, системи IfO, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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