Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованоrо за адресою: вул.Героiв Щнiпра, 38-€

_Конопленко В.Ф._

(П.LП. майстра)
K11 <tКеруюча компанiя з обслуговування
rl(итлового фонду Оболонського району м. Киева>,

(Lц$о2

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпис€ulися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера l-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l0.05.2022p.
по 10.05.2022р.
(;iaTa початку ог:rяду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адре сою:вулиця Героiв Днiпра, З8-С
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загttльна площа якого становить 6649,93кв. м, кiлькiсть квартир
- 127 шryк.
tsIa прибудиrrковiй територii розмiщуються 0 дитячих майданчики
(lrepe.li к e.lteMeHTiB благоустрою)

2. Технiчший стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiл час проведення огляду жилого будинку ЛЬ 38-е по вул.Героiв

!нiпра комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
cTiHlt' стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
",l iфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Влtсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв flнiпра, З8-е
- задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацiТ у весняно-лiтнiй перiод
2022 року.
(оцiнка технiтtого стану. висновок про t,oTo
булинку у н

Голова KoMiciT: головний iнженер
Ч:rени KoMicii: iнженер

l-i

категорiТ

майстер
/[:iTa огляду

<1Ь травня 2022р.
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до експлуатацll жилого

остюченко С.о.
Рикало Н.В.

Конопленко В.Ф.

