Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, 40-Б

_Конопленко В.Ф._
(I I.I-I-t,

майстра)

k lI <Керуlоча компанiя з обсJryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-502

(назва викопавця послуг)

l\1и, пlо нижче пiдпис€ulися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженеlrа l -i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l0.05.2022p.
по l0.05.2022
(;1l,LTa

поча,гку огляду)

(дата завершення огляду)

провелi} огляlI жилого булинку за адр есою:вyлиця Героiв Днiпра,40-Б
1 встаI-Iовила таке:
l . Х{итловий будинок, загшIьна площа якого становить 443б,l8кв: м, кiлькiсть квартир
-,7l шrтук.
На прибулиrrковiй територii розмiщуються 0 дитячих майдаЕчики
(гlсре. ri к e:IeMeHTiB благоустрою)
2. 'l'ехlлiчний стаЕ жилого булинку та його прибудинковоi територii:
]-Iilt час проведення оглlIду жилого булинку Л9 40-Б по вул.Героiв flнiпра комiсiя

пi:ревiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,l,iни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО' ГВП, ХВП, каналiзацii,
.;iфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв ffн iпра,40-Б

- задовiльний. Житловий будинок придатний
2022 року.

(ouiHKa технi*tого стану,. висновок

до експлуатацiт у весняно-лiтнiй перiод
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Гil.qова Koмicii: головний iнженер
Ll.,tеllи KoMiciT: iнженер 1-i категорii
маистер
l\lчга оглялу <10> травня 2022р.
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Костюченко €.о.
Рикало Н.В.
,Конопленко В.Ф.

