Акт

загального огляду жилого.будинку,
розташованого за адресою: вул. I,1орданська 24-Б

Микитенко В.Г.

(П.I.П. vайстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>

од-501

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя

у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремоtIту 1-oi категорii Пазюри Ю,Г.,
майстер техдiльницi Микитенко В.Г.

з 18.04,2022р.
(дата початкУ

ло 22.04.2022р.

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул, Йорданська 24-Б
i встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8б47 кв. м,
кiлькiсть квартир - 234

Технiчний стан жилого булинку та його прrlбудl,tнковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 24-Б на вул, Йорланськiй комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувЕUIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
2.

лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
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