(оцiнка технiчного cTalry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiол)

екрасова С,В.
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Висllовки KoMiciT: техrtiчний стан житлового будиriку по пр-ту Г.Стшliнграда, З8

дитячого майданчика - задовiльний. Житловий булинок trрилатIlий до експлуатаrlii
в весtIяllо-лiтнiй rrерiод 2020 року.

Акт

загалыrого огляду жилого будиlIку,
розташоваlIого за адресоrо: пр-т Героiв С,галilIграда,38
Тока ю.м

КП <Керуюча компанiя

з
обслуговуванIlя жи,шIового

(l1.I.П. майстра)

фонду ОболоIIського райоrlу
м. Киева),

од_505
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: гоJIовного iItжeHepa IJeKpacoBoi С.В.,
iня<енера 1-i категорii Лаврентьсвоi T.I., майстра тех.дi.ltьницi Токар IO.M.
з 01.04.2020р.

по 03.04.2020

(да-га почаrк1, оглялу)

(дата завершеtIня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресоIо: проспект Героiв Стшrirrграда.38
i встановила таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 6204,\0 кв, м, кiлькiсть

квартир -l07 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуlоться

l дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоус,грою)

Техпiчний cTall жилого будиllку та його прибудиtIковоi територii:
Пiд час проведеIlня огляду жилого будинку Ns 38 по пр-ту Г.С,галiнграла
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуts€Lпьних консl,рукtliй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлIо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО.' ГВП, ХВП,
каIIалiзацii, лiф,ги, електрооблад}Iання, дитячиЙ маЙдаIiчик та прилсглу,гсриторilо.
При цьому виявлеIIо:
2.
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