
Акт
JltI iI.11,1lo1,o ог",lял}, жи.ltrl () С;r,,,tпuк1 ,

розташовtlll()г0 за адресою: I}rl tu t,tlродська, З6-б.

Iлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування жи,l,.]l()l]ого

фонлу Оболонського paiioHy м. Киева)),

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головtIого irlrKeHeptt Сахно С.М,,
iнженера l -i категорii Со:tовян В.М., майстра ,t,схдiльницi lлларiоноваА.О.

з 27.0 9.2022 р. по ]7.09.]0]] р
(дата початку огляду) (.lаl i] ltlBcpmclI llя ог,-lя.]\,)

провела огляд жилого будинку за адресою: вчл. Вишrородська, З6-б.

1 встановила таке:

1. Житловий булинок, заI,альна площа якого с,llll]ови,гь 1989,4 кв. t"t,

кiлькiсть квартир - 55 rrlry,K.
На прибулинковiй Teptt,t opi i розм iщуються ;t!l,I я tlиl"l май]анчлt l<

( rrcpc-riK елеlltентiв благоt с l potcl)

2. Технiчний стан жиJlоl,о булипку r,a йог<r rrрибудипковоi r,сри,горii:
Пiд час проведення огJIя/lу жиJlого бу,rинкл Nrt 36-б по вул. I}иlllгородська

комiсiя перевiрила clal] lIссуtlих,га огороltiку l]iI_ 11,1] tl x rtoI rclpyKttiii, зовнiшrti
та внутрiшнi стiни, c,r,rllttt. ltoKpiBltto, пi;t.rrоl ),, tlitilra, двсрi. ctlcl,cNItl 1_1O, i-BIl.
ХВП, каналiзацii, лiфти. сltекr,рообла/lнання, ,ltt,t,t,ячi, спортивнi Nlайданчики та

прилеглу ,гериторiю.
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булинку у нас

Голова KoMicii: головний iнженер О[-

Члени KoMicii: iнженер I-i категорii

майстер 1,схдiльниl{i

Caxlro С.М

Соловян В.М
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