
i 5-А. * задовiльний. Жит.lT овий бчлин ок придатний до експлyатацii в весняний
перiод 2020 року.

(оцiнка технiчноло стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

I-о_цова KoмiciT: головний iнже ер O/t-503 Багiнська М.С.

Члени KoMicii:

f Зu.rу.,rr"п начмьника з благоустро пи-/,- Кузнецова Н.В.

Майстер техдiльницi

Дата огляду 02.04.2020 року

Висновклr KoMicii: технiчttий стан житлового будинку по просп. Оболонському.
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Акт
весняного огляду житJ'rового булинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-А

Скубицька Ж.М.
(Гt.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева)),
од-503

(назва виконавця послуг)

\Iи, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера БагiнськоТ
\4.С.. заступника начаJIьника з благоустDою Кчзнецовоi Н.В..майстра
rехдiльницi Скубицькоi Ж.М.

а2.04.2020
(дата по.lатку огляду)

02.04.2020
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, l 5-А
i зстановила таке

1. Житловий будинок, заг€Lпьна площа якого становить 45l6,60 кв. м, кiлькiсть
квартир - 117 штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються

(перелiк елеvентiв благоустрою)

2. Технiчний стан житловоrо будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку М 15-А по просп.

0бо;rонському копriсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
констрчкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, сгики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
сLIстеми ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячий
майданчик та лрилеглу територiю.
i'Iри цьому виявлено:

]ф Найменування елемента Висновок про технiчний стан
п кон кцll б дин елемента (кон кцi б дин
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