Акт

загальЕого огляду жилого будипку,
розташованого за адресою: просп.Оболонський, 28-А

_Кtlвопленко В.Ф._
rI I.I.11. пtайсrра)

компанiя з обслуговування
жilтлового фонду Оболонського району м. Киево>,
K11 <Керуrоча

од-502

(rlазва викопавця послуг)

що нижче пiдпис€цися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О,,
iнженера 1-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з |2.05.2022р. по 12.05,2022рМ{и,

(лата завершенtlя огляду)

(;(iтга початку огляду)

провела оIляд жилого булинку за адресою:проспе кт оболонський 28-л
l вс],ановила таке:
[. Жrrтловий будинок, загаJIьна площа якого становить 1б75l,,29кв. м
квартир - 251 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються 2 дитячих майданчики

кlлькlсть

(перелiк елементiв блалоустрою)

2, 'Гехнiчний стан жилоrо булинку та його прибудинковоi територii:

проведенЕя огляду жилого булинку ЛЪ 28-А по просп.Оболонському
к.lt Iiсiя перевiрила стан несr{их та огороджув€rльних конструкчiй, зовнiшнi та
Br;ylpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу
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Костюченко е.о.
Рикало Н.Вл

Конолленко В.Ф.

