Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, 3б

Сергiенко l.B.
(I'1.I.Б. майстра)

KIl <Керуюча компанiя з обслуговування
)l(итлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва>>,
с} -502
(назва викоlrавця пос,тlт)

Irlи, що нижче пiдпис€цися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
майстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф,
з
до l5.04.2022p.

L5.04.2022p.

(Jlага IIочатку огляду)

(дата завершення ог:rяду)

провела огляд житлового будинку за адр есою: вчлиrlя Геооiв Днiпра. Зб
l встановила таке:
Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить 6761,01 м2, кiлькiсть квартир
95 lпт.
[1а прибулинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
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;rерелiк елементiв благоустрою)

Техпiчний станrl(итлового будпнку та його прибулинковоi територii:
Пiл час проведення огляду житлового будинку Ns 36 по вул. Героiв !,нiпра комiсiя
пr:]ревiрила стан несr{их та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх
с,гiн, стикiв, пoкpiь,ri, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
2,

iфтiв, електрообладЕання, дитячого майданчика та прилеглоi територiТ.
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку по вулицi Героiв Щнiпра,36,
ок придатний до експлуатацii у
д1.1тя!lого маЙданчика - задовiльниЙ. ЖитловиЙ бу
в.-сняно-лiтнiй перiод 2022 року.
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Го-цова KoMicii: головний iнженер

Костюченко €.о.

Ч;tеникомiсii: маЙстертехдiльницi

Сергiснко I.B

маистер техдlльниц1
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