Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул.Малиновського, 25

Вiльна дiльниця
(П.l.П. майстра)

Kl1 <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,

од-502

(назва виконавчя послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися, комiсiя

у

складi: головного iнженера
Костюченка С.О., iнженера 1-Т категорii Рикало Н.В., майстра ТроцькоI Л.В.
з 20.05.2022р.
(.,lltla rочатку ог;rядч)

по 20.05.2022 р.
(лата завершення огляду)

t

провеJIа огJIяд жилого булинку за адресою:вул, малиновського 25
l встановила таке:
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(переlIiк елементiв благоустрою)

2. Техшiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Iliд час проведення огляду жилого булинку

25 по вул. Маrrиновського
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XBII, кана_гliзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилег,ту територiю.
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житлового булинку по вул.
Bиr:HoBKrl KoMicil: техн ч нии стан
Малll новського, 25., дитячих, спортивного майданчика - задовiльний.
Житловий будинок придатttий до експлуатачii у весняно-лiтнiй перiод 2022
l

року.

(оцiнка TexHi чного сrану. висновок про юто
булинку у насryпний

Голова KoMicii: головний iнженер
Чrен;л Kolricii: iнженер l-i категорiТ
маЙстер
.Щата огляду <2Ь травня 2022р.
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Костюченко е.о,
1Рика.гrо Н.В.
Трочька Л.В.

