
Акт
загального огляду жилоfо будинку,

розташованого за адресою: вул.Героiв Щнiпра, 42-А

_Коноп.rенко B.(D._
(ILi.i1. майстра)
КП <}iеруюча компанiя з обслуговування
ж:4l,-пово],о фоrцу Оболонського району м. Киева>,
од-502

(чillва виконавця послуг)
Mll, шцо нижче пiдписаJIися,, комiсiя у скJIадi: головIIого iнженера Костюченка С.О.,
iHlteHepa 1-i категорii Рикшlо Н.В., майстра Конопленко В.Ф.

з 08.0t).2022p. по 08.09.2022р.
(да:га почагку ог.пяду) (дата завершення огляду)
п.)()l},эпа огляд жилого будинку за алресою:вчлиця Геоотв Днiпра" 42-А
1 встановила таке:
1. ЖlrтловиЙ будинок, загаJIьна площа якого становить |2З27,46кв. м, кiлькiсть
квартир .. 180 шryк.
На тrрибl,динковiй територiТ не розмiщуються дитячi, спортивнi майданчики
(перслiк e,ltcMe,HTiB благоустрою)
2. Технiчпий стан жплого булинку та його прибулинковоi територiТ:

I-Iiд час проведення огляду жилого булинку }lir 42-А по вул.Героiв !нiпра комiсiя
перевiриJIа стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi
с],iни, стики, покрiвJIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii,
лi(rrrr, с:лектрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Вrасвrовки кOмiсii:технiчний стан житлового булинку по вулицi Героiв .Щнiпра, 42-А

- заlовiльний. Житловий будинок придатний
перiсчt 2022-2О2З poKiB.

(оцiнка технiчного стану. висновок про
булинку у на

Гll.,tова KoMicii: головний iнженер
Ч-lт,:rrи KoMiciТ: iчженер 1-i категорiТ

майстер

!агlt огляду <08> вересня 2022р.

експлуатацiТ в осiнньо-зимовий

BHlcTb д плуатацll жилого

lфстюченко С.о.
Рикмо Н.В.
Конопленко В.Ф.
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