Акт

загального огляду жилого булинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 40-А
(_];lJrгicHKo I.B.
(IJ.I.Б. майстра)

КП <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>,
() -502
(назва виконавця послуг)

Nlи, що нижче пiдписалися, комiсiя у ск.падi: головного iнженера Костюченка С.О.,
майстрiв техдiльЕиць Сергiенко I.B,, Конопленко В.Ф.
:l |9.04.2022р.
по 19.04.2022р.
(;tага початку огляду)
(дата завершення ог,ляду)
провела огляд жилого будинку за адресою: проспектlQýqдgцсдкц,]ЦJlQ-A
i встановила таке:
l . Житловий будинок, заг€rльна площа якого становить 7559,7З м2, кiлькiсть квартир -

108 шт,
[1а прибулинковiй територii розмiщуеться 1 спортивний майданчик
( t;ерелiк елементiв благоустрою)
2. Технiчний стан житлового будинку та його прибудинковоI територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Л9 40-А по просп..Оболонському
к(llчIlсlя переВlрила стан несrlих та огороджув.tльних констукцiй, зовнiшнiх та

вrrутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, системи ЦО., ГВП, ХВП,
канмiзаrlii, лiфтiв, електрообладнання спортивного майданчика та прилеглоi
територii.
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ваннJI lгровими елементами
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового буди нку по проспекту Оболонському,
40-А, спортивного майданчика - задовiльний. Жит ловии о удинок придатнии до
експлуатацii у весняно-лiтнiй перiол 2022 року.
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Костюченко С.о.
Сергiенко I.B.
Конопленко В.Ф.

