
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 3б-Д

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житловоl,о фонлу Оболонського району м. Киева>>,

од-502
(назва виковавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О..
iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.

з 0:5.09.2022р. по 05.09.2022р.
(;laTa rIочаткч оглялу) (лата завершення огляду)
провела огляд жилого булинку за адресою: проспектlQýqд9цýдкд[-36-,Ц
l jtстаI{овила таке:

Житловий будинок, загальна площа якого становить |\5ЗЗj2 м2, кiлькiсть квартир
- 130 шт.
На прибl,динковiй територii розмiщуеться 1 дитячий майданчик
(l iерелiк е.цемонтiв благоустро ю)
2. lfехнiчний cтati житловоrо булинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд чае лроведення огляду житлового булинку Л9 3б-Д по просп. Оболонському
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzulьних конструкцiй, зовнiшнiх та
внутрiшнiх cTiH, стикiв, покрiвлi, пiдлоги, BiKoH' дверей, системи LIO, ГВП, ХВП,
каrrа.,тiзаrцii, .пiфтiв, електрообладнаннr{, дитячого майданчика та прилеглоi територii.
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Коноп;lенко В.Ф.
(I1.1.Б. майстра)
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Потребують поточного ремонту
на сходовiй клiтинi

Bxi;tHi групи

Козlлрки вхiдних груп

В задовiльному cTaHi

1j

lб

l,
lii
l,)

2(l

?|

В задовiльному cTaHi
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Потребуе доукомплектування
iгровими елементами

Електрообладнання (щитова, мережi,
нк(,,ве освlтлення
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С иl:,герtи це аJIьно го оп€Lпення
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Системи холодного
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2?- Щ,итячий маЙданчик (обладнання дитя-
vайдан.шка)

Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по проспекту Оболонському,
36-/{, ди,гячого майданчика - задовiль
еь:сгi:rуатацii в осiЕньо-зимовий перiол 202
(ol1ir,lllt Te;llri.tttoгo стану. висновок про l oToBHicTb
б1 ,rиr:ь:у у насr,упний перiол)

Житловий будинок придатний до

Гr1.1t)ва KoMicii: головний iнженер Костюченко С.о.

Ч r,з,lrr KcMicli: iнженер
J

онотdленко В.Ф.
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