Акт

загального оr.ляllу жилого булинку,
розташованого за адресою; ву.п. Попова, l l
Родаченко Л.В.

кп

<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу оболонського району м. Кисва>>,
о -506

(назва виконавця послуг)

мr,

що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера l -i категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi РЪдаченко
Л.В.
з 02.05.2022 р.
(lата початк1, ог,rяду)

по 04.05.2022 l)
(.:la гtI

провела огляд жилого будинку за адр есою: вчл. Поп ова,

]авершсння огjiяJ),.)

lI i встановила

таке:

I.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 9098,8 кв. м,
кiлькiсть квартир - 143 штук.
На прибулинковiй територii' розмiщуються l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ l l по uyn. Попо"u.

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,1l,
дитячий майданчик -задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатацiТ в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ,луатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОД-506

ахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер

l-i категорii

опрунечь В.М.

маистер техдlльницl

Родаченко Л,В.
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