Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Maplrra.rla Малиновського 32

Юрець Т.В.

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о -501
(назва виконавця послуг)

М"., що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-oi категорii Пазюри Ю.Г., майстра
техдiльницi Юрець Т.В.
з 28.03.2022 р.

по 01.04.2022 р,

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Марtrrала Малиновського 32
i встановила таке:
Житловий будинок, загaшьна площа якого становить 5948,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - l08
2. Технiчний стан жилоrо булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ 32 Htr вул. Маршала Малиновського
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€rльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю.
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будиFIк\, rla вул. Маршала

Малиновського 32 - задовiльний.
Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняrlо-лiтнiй перiод 2022р.
(ouiHKa технiчного стану. висновок про готовlriсть до експлуатацii жилого

булинку у наст,чпний перiол)

Голова KoMicii: начЕlJIьник ОД

ька Я.П.

l

Члени KoMiciT: iнженер 1-оi цатегорii
..
i

\

s

- '-,:

майстер те хдl!ьницL

Щата огляду <01> квiтня 2022р.

''

Пазюра Ю.Г.

Юрець Т.В.

