
Акт
загального огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 40

Конопленко В.Ф.
(П.I.Б. майстра)
КП <Flеруюча компанiя з обслуговування
жиlлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послуг)
Ми, rцо нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка С.О.,

iнженера Рикало Н.В., майстра техдiльницi Конопленко В.Ф.
з t2.0!).2022 . по 12.09.2022

(дета початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового будинку за адресою: проспектРболонський, 40
l Rстановила таке:
1. яtитловяй будпнок, загаJIьна площа якого становить 2008 l ,52 м2,
кiлькiсть квартир - 357 шт.

На прибудинковiй територii розмiщусться дитячий iгровий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стаЕ я(итлового будинку та його прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку

на просп. Оболонському комiсiя перевiрила стан
та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH, стикiв,
пiдлоlv, BiKoH, дверей, систем ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфтiв, електрообладнання
та прлtлег.-rу,гериторlю.
п и льо}{ виявлено:
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впснtlвки lсoмicii: технiчний
на пllоспектi Оболонському, дитячого

Го-tова KoMiciT: головний iнженер
Ч;ени KoMicii: iнженер

маЙстер техдiльницi
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Конопленко В.Ф.
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