Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: вул.ТимошеЕка, 33/35

_Конопленко В.Ф._

(Ii.i.lI. майстра)
k il .<керуюча компанiя з обслуговування
л(}lтлового фонду Оболонського району м. Киева>,

од-502

(назва викоttавця послуг)

комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.О.,
irrlteHepa l -i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з 17.05.2022р.
по l7.05.2022p.
J\{lt,

що нижче пiдпис€tлися,

,.lсга початку огляду)

(дата завершення огляду)

ilр()вела огляд жилого булинку за адресою:ву лиця Тимошенка, З3lЗ5
t встановила таке:
1. Житловий бу,пинок, загальна площа якого становить 4002,84кв. м, кiлькiсть квартир
- 96 шryк.
F{l гtрибудиrrковiй територii розмiщlтоться l дитячий майданчик, 3 спо ртивних
( l,epe.riK елементiв благоустрою)
2, Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
1-Iiд час проведення огляду жилого будинку ЛЬ З3135 по вул.Тимошенка комiсiя

перевiрила стан цесучих та огороджувмьних конструкuiй, зовнiшнi та внутрiшнi
c,t,iHlt, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi,, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
.п it|rTra. елект,рообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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J,,il
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Рикало Н.В.

Конопленко В.Ф.

