Акт

загального огляду жилого будипку,
розташованого за адресою: вул.ГероiЪ !нiпра, б4

_Конопленко В.Ф._
(I1,I.|1, майстра)

КП <Керуrоча компанiя з обслуговування
,(итлового фонду Оболонського раЙону м. Кисва>,

сд-502

(назва виконавця послуг)

М", що нижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з 1 1.05.2022р.
по 1 1.05.2022р.

(;tага trочатку огляду)

(дата завершення огляду)

пl)овела ot,.mlll жилого булинку за алр есою:вулиця Героiв Днiпра. б4
l встановила таке:
l. Житловиli будинок, загi}льна площа якого становить 4lбЗ,6'7кв. м, кiлькiсть квартир
- 71 шт}r<.
На прибулинковiй територii розмiщусться 1 дитячий майданчик
(rrере.-iiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан rкилого булинку та його прибудинковоi територii:
Iliд час lIроведення огJIяду жилого булинку Jф 64 по вул,Героiв [нiпра комiсiя
пе.ревiрила с,ган несучих та огороджуваJrIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с,гittи, стиклi, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi. системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
2,

лiфr,и' елекцlообладнанЕя, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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BttcHoBKи комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв [нiпра, 64,
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(ouiHKa технi.пIого cTal{y. висIlовок

lcTb до експ"туатацll жилого

булинку у яаступн

перiол)

го.lтова koMicii: головний iнженер

Llлени KoMiciT: iнженер l-i категорii
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Костюченко В.Ф.

/

Рика,то Н.В

Конопленко В.Ф.

