
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: вул. Иорданська, 4-А

Кольга 0.I.
(П,I.П. маистра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>,

од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: на.IаJIьника Вангородськоi Я.П,,
iнженера з органiзачii експлуатацii та ремонту 1-оТ категорiТ Пазюри Ю.Г.,
майстра техдiльницi Кольги O.L

з 25.04.2022р. ло 29.04.2022р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. йорданська,4-А
i встановила таке:
1, Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 7220 кв. м,
кiлькiсть квартир - 9б.
На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майланчик.

(перелiк елемеrrтiв благоустрокr)
2. ТехнiчниЙ стан житлового будинку та його прибYдинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булиrrку Nч 4-А на вул. Йорланськiй,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП' ХВП,
кана_лiзацii, лiфти, електрообладнання, ди"гячий майланчик та прилеглу територiю.
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Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового булин ку на вул. орланськiй, 4-А,

Житловий булинок придатний до експлуатачii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.
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