Акт

загального огляду житловоI-о булинку,
розташованого за адресою: п.п. Оболонська,2

Юrlе ць Т.в.
(П,I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: нач.lпьника Вангородськоi Я.П.,
iнженера з органiзацii експлуатацii та ремонту 1-оi категорii Пазюри Ю.Г,,,
майстра техдiльницi Юреuь Т.В.
з 28.0З.2022р

по 01.04.2022 р.

(дата початку ог,ляду)

(дата завершення оглялу)

провела огляд жилого будинку за адресою: п.п. Оболонська, 2
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого cTaHoBItTb 6022,0 кв. м,
кiлькiсть квартир - 90.
2. Технiчний стан житлового будинку та його прlrбудинковоi територii:
Пiд чаС проведення огляду житлового будинltу Л! 2 на пл. Оболонськiй,
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувruIьнl,,х конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa' дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилегл)/ тс,риторiю.
п и цьо виявлено:
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Потребус замiни rшибери
В задовiльгrому с,ганi
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Працюють в паспортному режимi

Потребус капiга;lьного ремонту
Потребуе капiта;tьного ремонту
Потребуе капiтального ремонту
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинкl,на пл. Оболонськiй,2,
задовiльниЙ.
Житловий булинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.
(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експлуатацii жилого
булинку у наступний пеlriо,l)

Голова Koмicii: начальник
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Члени KoMicii: iнженер l -oi категорiТ
маистер техдlльниI{l
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Юречь Т.В.

Я.П.

