Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, б2

_Конопленко В.Ф._
(t 1,I.1't.

майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс.тryговування
)(tlтлового фонду Оболонського району м. Кисво>,

од_502

(нtrзва викоttавця послуг)

NIи, rцо нижче пiдпис€tлися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченкае.О.,
illжeнepa 1-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l 1,05.2022р.
по 1 1.05.2022р.
(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за алр есою:вулиця Героiв Днiпра. 62
l встановапа таке:
Житловий будинок, загЕuIьЕа площа якого становить 18780,62кв.
квартир * 268 шryк.
На прибудинковiй територiТ розмiщусться l дитячий майданчик

l.

(r

м, кiлькiсть

t,,pe.riK елементiв благоустрсlю)

2, Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пiл час проведення огляду жилого будинку Л! 62 по вул.ГероТв .Щнiпра комiсiя

перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,t,iни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кана.лiзацii,
лiфтIл. електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьом1, ва,lвлено:
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Висповки комiсi[:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв !нiпра, 62,

дитячий майданчик - задовiльний. Житловий будинок придатний ло експlryатачii у
весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка технi.шого стану. висновок про готовн
булинку у наступний

oll ),,

Костюченко С.о.

Г'rl.-Iовз KoMicii: головниЙ iнженер
L]'ltеl-tи

Рикало Н.В

KoMicii: iнженер 1-i категорii
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