
Акт
заr !1.1bltoгo огляду жилог() булиlIку't

ро3,fаш() l]аrlого за адрссOlо: Nl а ttiTBc btta, l 0.

lлларiонова А.О

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житJlоl]ого

фонлу Оболонського райоl{у м. Ки€ва),
од-50б

(назва виконавця посл),г)

М", що нижче пiдписа:tися, комiсiя у ск:lадi: 1,o.,loBHo1,o iHTieHepa Сахно С.М..
iнженера 1-i категорii Со:Itlвян В.М., майс,гра ,tехлi,llьt,lиtti LlIларiоноваА.().

з ]8.09.2022 tIo 28,09.]0]2 р.
(даl,а riочатку огляду) (да,га заверlIlення оt,.:Iяду)

провела огляд жилого Сl1 .,tинку за адрL,соlо: .r. \1attiiBc btta i0 i BcTat toBtl:tatJ

такс:

1. Житловий будинок, зitl,альна площа якого сl,ановить 8038,2 кв. м,

кiлькiсть квартир - l17 rrrтyK.
На прибулинковiй Teplt,t,opii розмiщую,гься

1rlерелiк eJIeМeH-i,iB б.ttагtl1 с r poIo)

2. Технiчний стан ,клtJlOго булинку та його lI рибули н ковоТ -r,ерит,орii:

Пiд час проведення оl,j]яду жилого булинк1, Л! l0 rro вул. MaKiTBcbKa

комiсiя перевiрила c,i,a н llесучих та огороджуt]аJ lьних конс,груr<цiй, зовнiшнi
та внутрiшнi стiни, стиtitt. tlокрiвлю, пi.цлогу. BiKHa, лверi, системи l10, ГВП
ХВП, каналiзацii, лiсРr,и. еlrекr,рообладнання,,,1иr,ячi, сllортивнi майланчики,t,а
прилеглу територiю.
При uьому виявлено:
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Голова Koмicii: головнtrii iнженер О,Ц,-5 0
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