Акт

загаJIьIIого огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 40

Серr,iснко I.B.
(П.I.Б. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Кисво>,

од_502

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче

пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера
Костюченка €.О., майстрiв техдiльниць Сергiенко I.B., Конопленко В.Ф.
з |9.!4.2022р,
19.04.2022р.
(дата початку

цо

ог,rяду)

(дата завершення огляду)

11ровела огJtяд житлового

будинку за адресою: пр оспект Оболонський, 40

l встановила таке:

1.1китловий будинок, загаlьна площа якого становить 20081,52 м2,
lсiлькiсть квартир - 357 шт.
На прибулинковiй територii розмirчуеться дитячий iгровий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан житлового булинку та його прибудинковоi територiТ:

на

та

Пiд час

проведення огляду житлового булинку Л,, 40
просп. Оболонському комiсiя леревiрила стан несучих

огороджувЕLпьних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,,
покрiвлi, пiдлоги, BiKoH, дверей, систем ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii. лiфтiв,
електрообладнаннJl та прилеглу територiю.
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Висновок про технiчний стан
Ns
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весняно-лiтнiй перiод 2

(оцiнка технiчного стану, висновок про
булинку у

Голова Koмicii: головний iнженер

Члени KoMiciT: майстер техдiльницi
майстер техдiльницi
f{aTa огляду <l9> квiтня 2022р.

житлового будинку Nc 40
ьний. Будинок придатний
до експлуатацlr жилого

Костюченко е.о.
Сергiснко I.B,
Конопленко В.Ф.

