Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.Оболонський, 30

_Конопленко В.Ф._
(I 1.I.11.

майстра)

К[1 <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського райоrrу м. Ки€ва>,

од_502

(назва виконавця послуг)

N{и, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера Костюченка С.О.,
iнженера l-i категорiТ Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l2.05.2022p.
по |2.05.2022 р.
(,itтга по.rа гку ог.lтяду)

(лата завершення огляду)

провела оtjlяд жилого булинку за адресою:проспе кт оболонський 30
l встановила таке:
l, Житловий будинок, загальна площа якого становить 25528.,56кв.
квартир -- З93 штук.
На прибудинковiй територii розмirrцуоться 2 дитячих майданчики,
l спортивний

м, кiлькiсть

1r,rope"liK ejIeMeHTiв бr-Iагоустрою)

Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Гiiл час проведення огляду жилого булинку ЛЬ 30 по просп.Оболонському комiсiя
перевiрила стан несучих та огороджувzLпьних конструкцiй' зовнiшнi та внутрiшнi
с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,, каналiзацii,
2.

iфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Висновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Оболонському,
З0, дитячих, спортивного майданчикiв - задовiльний. Житловий булинок придатний
до експ,туатацiТ у весняво-лiтнiй перiол 20 року.
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Рикало Н.В.

Конопленко В.Ф.

