Акт

заr,алыlого огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Попова,8
Родаченко Л.В.

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Оболонського району м. Киева>,
о -506
(назва виконавця послуг)

ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi; головного iнженера Сахно С.м.,
iнженера l-T категорii Сопрунець В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.
з 02.05.2022р.

по 0З.05,2022р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

лровела огляд жилого булинку за адресою: в}rл. Попова.

8 i встановила

таке:

.

Житловий булинок, зага.пьна площа якого становить 24 l З,6 кв. м,
кiлькiсть квартир - 36 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 1 дитячий майданчик
l

(перелiк e.;reMeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Л! 8 по вул. Погlова;

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкuiй, зовнiшнi
та вну,грiшнi стiни, стики' покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп,

хвп,

каналiзачiт, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового будинку по вул. Попова,8,
дитячий майданчик задовiльний. Житловий булинок придатний до
експлуатачiТ в весняно-лiтнiй перiод 2022 року.
(оцiнка технiчного стану- висновок про готовнiсть до експ-пу,атачiТ rкилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Сопрунеuь В.М.

маистер техдlльницl

Родаченко Л.В.

flaTa огляду
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