Акт
заrального огляду жилого будинку,
розтаlлованого за адресою: MaKiiBcbKa, 6
Iлларiонова А.О.
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А.о.
з 06.05,2022р.

по 07.05.2022 р

(дата початку оrляду)

(дата завершення огляду)
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2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
пiд час проведення огляду жилого будинку
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та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на вул, Макiiвськiй ,6,
дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2022 року,
1

(оцiнка технiчного cTaIry, висновок про готовнlсть д о експлчатацll жилого
будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Сопрунечь В.М.

Майстер техдiльницi
))
[ата огляду (( _

Iлларiонова А.О.
2022
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