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Висновки комiсii:технiчний стан житл()вого булинку по проспекту Оболонському,
34-А, дитячоl,о майданчика - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатаtцii в весняно-лiтнiй перiол 2020року.

(оцiнка техrliчного стану, ]]ItclloBol( прtl готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

йrlГолова tit,Micii: заступник нача,,I ыl и t{a оД-502

члени ktlloticii: iнженер 1-i категорii т

Попельнух О.М.

Рикало Н.В.
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Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп.Оболонський, 34-А

_Конопленко В.Ф.
(II.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, що пиN:че пiдписалися, комiсiя у складi: заступник начмьника Попельнух О.М. ,

iнженера 1-Т категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з 16.04,2020р. по l7.04.2020p.

(дата початку огляду) (дата завершення ог:Iяду)

провела огляд жилого булинку за адресою:проспе кт оболонський 34-А
l встановила таке:
1. Житловtrli будинок, загшIьна площа якого становить 7498,84кв. м, кiлькiсть квартир

- 108 шrтук,
На прибулинковiй територiТ розмiщуються l дитячих майданчики,

(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 34-А по просп.Оболонському
комiсiя riсревiрила стан несучих та огороджув.чIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана-тiзацii. .lriфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьоNI виявлено:
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