
Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будиrrку по пр-ту Г.Сталiнграда, 40 -
задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод
2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок лро готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у наступний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 красова С.В.

Члени KoMicii: iнженер 1-I категорii рентьсва T.I..

Майстер тех.дiльницi кар IO.M.

f{aTa огляду (_08_) _квiтня_ 2020р.
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Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресоIо: пр-т ГероiЪ Сталiпграда,40

Токар Ю.М КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фоlIду Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iltженера HeKpacoBoi С.В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех., дiльницi Токар Ю,М,

з 08.04.2020р. по l0,04.202

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6167,10 кв. м, кiлькiсть
кIJартир - l07 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуlоться

2. Технiчпий стап жилого булинку та його прибудипковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! 40 по пр-ту Г.Ста.iriнграда

комiсiя перевiрила cтatl несучих та огороджуваJIьних конс,грукuiй, зовнiшнi та
вну,грirlrнi сt,iяи, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKrra, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каltалiзацii., лiфr,и, електрообладrrапня та прилегJIу тери,горiю.
При цьоlrлу виявлеIIо:

N9

з/rl
Наймеtrуваtrtrя елемеIIта Висновок про технlчнIIи стаII
конс кц1l б ди еJIеN,lента KoItc цii о дин

1 Фун7lаменти В задовiльному cтaH i

Примiтка

Фасади В задовiльному cTaHi

, С,гilIи IJ задовi:Iьному с,ганi

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: проспект Героiв Сталiнграда.40
i встановила таке:

(перелiк елепtентiв благоустрою)
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