Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за алресою: вул.Героiв ffнiпра, 42
___Конопленко
(It,i.П. майсlра)

В.Ф._

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од_502

(назва виконавця послуг)

Nlи, що нижче пiдпи салися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка е.О.,
irtженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
по 10.05.2022р.
з l0.05.2022p
(;1lrга

початку оглялу)

(дата завершення оглялу)

Ilровела огляд жилого булинку за адре сою:вулиця Героiв Днiпра, 42
l встановила таке:
1. Житловий будинок, загtulьна площа якого становить 6620,78кв. м' кiлькiсть квартир
- 95 штуlс.
На прибулинковiй територii розмiщуеться l дитячий майданчик
(rlepe.,riK елеменr,iв благоустрою)

2. '['ехнiчнвй стан жплого булинку та його прибудипковоi територii:

Пiл чао проведення огляду жилого будинку Jtlb 42 по вул.Героiв Щнiпра комiсiя
перевiрила стан Еесrrих та огороджуваJIьних конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,гiпи, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii,

.пiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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дитячих

вlrсновки комiс[i:технiчний стан житлового бу.аинку по вулицi Героiв {нiпра, 42,

дитячий майданчик - задовiльний . Житловий будинок придатний до експлуатачiТ
у
весIUIно-лiтнiЙ перiол 2022 року.
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f'олова Koмicii: головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер l-i категорii
майстер

l1,1rга

tlгляду <10> травня 2022р.

lод

до еl(спJryатацl l жилого
lL

Костюченко С.о.
Рикало Н,В.
Конопленко В.Ф.

