Акт

загального огляду жплого будинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, 38

_Конопlrенко В.Ф. _
(Ii.I.Гt, MallcTpa)
I,<, i1 кКеруюча

компанiя з обслуговування
)(rlтлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о,ц.502
r'iliIзl}ё викоlIавI]я послуг)

IVlи, rцо нижче пiдписilJlися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.о.,
irlженера 1-i категорiТ Рика"по Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з(] 9.05.2022р,
по 09.05.2022р.
(дата завершення огляду)
llочатку огляду)
прсrвела огляд жилого будинку за адр есою:вчлиltя Геооiъ Днiпра. 38
(,л:rга

i встаlrовила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 14700,89кв. м, кiлькiсть
квартир - 216 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуеться 1 спортивний майданчик
(гrсре.ri к елементiв

благоустрою)

2, Техшiчний стап жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пilt час IIроведеннJI огляду жилого булинку J\Гs З8 по вул. ГероТв !нiпра комiсiя
перевiри.па стан несучих та огороджуваJ.Iьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,гirIи, стикlr., покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лitРтr,r, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Влrсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв Щн iпра, З8, цll у весняно-лlтнlи перlод
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до експлу
2022 року.
(illliHka технiчrrого cTalнy. висновок про готовнlсть до експлу
бi.rrлнку у насrl,пrrий перiод)

ж}tлого

Го.rова Koмicii: головний iнженер

Костюченко С.о.

Члени KoMicii: iнженер l-T категорiТ

Рика,,1о

маЙстер

llага ог,тяду

<09> травня 2022р.

Н.В.

Конопленко В.Ф.

