Акт

загального огляду rкилого булинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, 38-Г

_Конопленко В.Ф._
(I1.I.ГL майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговуванrrя

жllтлового фонду Оболонського району м.

од-502

(rтазва виконавця

Киева>>,

послуг)

IИи, що нитсче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка €.О.,
iHKeHepa l-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
по l0.05.2022p.
з l0.05.2022p.
початку

(.,taTa

ог,тяду)

(лата завершення огляду)

IIровела огляд жилого булинку за адресою:вулиця Героiв Днiпра. 38-Г
i встановила таке:
l. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить бб30,50кв. м, кiлькiсть квартир
- 127 шryк.
lia прибулинковiй територii розмiпrуються 0 спортивний майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудпнковоi терпторii:

Пiл час проведення огляду жилого будинку Ns 38-Г по вул.ГероiЪ .I|,нiпра комiсiя
перевiрила стан несr{их та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,

"liфтtл, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилегJry територiю.
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Систелrи центрального
опалення
СистелIи гарячого
водопостачання

згlдно з
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ефективноi
експлуатачii

потребують замiни
в задовlльному cTaнl

Працюють в паспортному
режимi
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Системи холодного
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каналiзацii
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Впсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв ffнiпра,38-Г-

задовlльни й. Житловий будинок придатний до екс
2022 року.
(оцiнка технiшrого стану. висновок п,Iю г
булинкч у llаступни

Голова KoMicii: головний iнженер
Ll.rtеlrи

KoMicii: iнженер

l -Т

категорii

маЙстер
/[ага огляду <l0> травirя 2022р.
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Костюченко €.о.
Рикало Н.В.

Конопленко В.Ф.

