Акт
загального оfляду жилого булинку,
розташованого за адресою: просп.Оболонський, 10-А

Вiлыlа дiльниця
(П.I.1'|. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,

од-502

(rta;Ba виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписалися, комiсiя

Костtоченка е.О., iнженера

з l8.05.2022p.
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складi: головного iнженера

-i категорii Рика.,rо Н.В., майстра Трочькоi Л.В.

по 18.05.2022р.

(лата t loчaTKy огляду)

(дата завершення огляду)

прове]а огJlяд жилого булинку за адресою:проспе кт оболонський l0A
l встilновиJIа таке:
l. )fiлlтловий будинок, загальна площа якого становить 4082,70кв, м,
кiлькiсть квартир - 72lllTyK.
FIa пiэr,rбудинковiй територiТ не розмiщуються спортивнi майданчики,
диrя.ri майданчики
(пере.ri к елемептiв благоустрою)

2.

Техпi,lний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiI:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J\{b l0A
по просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,
пiдлог),, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти,
елект,рообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
огороджув€Iльних
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Спортивний майданчик
[об.tа'lшання дитячих
ьtайдзнчлtкiв

BиcHoBri:rt комiсii:технiчни й стан житлового
Обrэrrонс bltoMy, l0-A - задовiльний. Жит
експ.l\,а1 ацii у весняно-лiтнiЙ пер iод 2022 року.
(оцiнка технi.тного cTally. висновок прd' готовнi
булинку у насф tlttии ll

Го;rов;l Koмicii: головний iнженер
Чlени KoпriciT: iнженер 1-Т категорii
майстер
f[aTa огля,:rу
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l8> травня 2022р.
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булинку по проспекту
будинок придатний до
о ексЦlуатацii жилого
)

Костюченко С.О.
Рикало Н.В.
Троцька Л.В.

