
Висllовки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по пр-ту Г.Сталiнr,ра.r{а,52-а
дитячих ,га спортивних майданчикiв - задовiлыtий, Житловий будиrrок прилаr,ний
до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiод 2020 року.
(оuiнка технiчного стану, висЕовок про готовнiсть до експлуатацii жилогобудинку у rIаступний
перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОЩ-50 Некрасова C.I}.

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii Лаврентьева T.I..

Майстер тех.дiльницi Загородня А.П,

Щата огляду к_02_> _березня_ 2020р.
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Акт
загального огляду жилого булиllку,

розташоваIrого за адрссоlо: пр-т Героiв Сталillграда,52-а

Заго ня А.П. КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванIlя жи,глового

фонду Оболонського району
м. Киева>,
од-505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера Некрасовоi С.В.,
iнженера l-i категорii Лаврентьсвоi T.I.., майстра тех. дiльницi Загородньоi А.П.

з 02.03.2020р
(лата початку огляду) (дата завершенпя огляду)

l всl,ановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 87З9,20 кв. м, кiлькiсть
квартир -144 штук.
LIa прибулинковiй територii розмiщуrоться 1 дитячий та l спортивiIий майданчика

(перелiк елементiв благоустроlо)

2. Тсхнiчний стаII жилого булинку та його прибудиIIковоI територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns 52-а по пр-ту Г,Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних коIlструкцiй, зовttiшtti ,га

BlryтpiшIHi стillи, стики, покрiвлlо, пiдлогу, BiKlra, лверi, системи ЦО, l'ВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики,га приJIеглу
територirо.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку
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4 Герметизованi стики В задовiлыrому cTarIi

по 04.03.2020р.

провела огляд жилого булинку за адресою: проспект ГероТв СтаJIiнграда.52-а
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