Акт

загального огляду жилого будинку,
розташовапого за адресою: вул.Тимошенка, 29-А

_Конопленко В.Ф._
t'I !л1.11.

майстра)

K11 <Керlточа компанiя з обслуговування

жilтлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
()д-502
(назва викоriазця послуг)

Nlи, що ниясче пiдпис€ulися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з 17.05.?022p.
по 17.05.2022р.
(-r;rга початrry огляду)

(лата завершення огляду)

пIrовела огляд жилого булинку за адресою:ву лиця Тимошенка. 29-А
l встановила таке:

l.

ЖtlтловиЙ будинок, загаIьна площа якого становить 14010,6бкв. м, кiлькiсть
квартир - 2l4 штук.
На прибу.аинковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(

lrepe.liK елемеllтiв благоустрою)

'Гехнiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територii:
Пill час проведення огляду жилого будинку Nq 29-А по вул.Тимошенка комiсiя
пlревiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
c:,l iни, стики, покрiвлю, пiдrrоry, BiKHa, дверi,, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ,
.r iфтr,r, електрообладнанIrя, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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BtteHoBKtl комiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Тимошенка, 29-А,
ий булинок придатний до експлуатаllii у
,цl{,tячого I\{айданчика - задовiльний. Жит
весltяно-лlтнlи п iод 2022 року.
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булинку у gacTy

['олова Koмicii: головний iнженер
Ll:teHpt KoMiciT: iнженер l-i категорii
маЙстер

i[lt,t,a

ог:tяllу

<r

17>

травня 2022р.

lcTb до е сплуатацll жилого

перiод)

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

