
. Акт
загальпого огляду жилого будпшку,

розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 52

Мелiкасва З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фондl
Оболонського району м. КиевФ)

ол-ý05

:

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдпцсЕulися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльницi
Мелiкаевоi З.М.

з 28.09.2020р. по 01.10.2020 р.
(дата початку огляду) (лата завершенпя оглялу)

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загЕuIьна площа якого становить 7780,4 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234 шryк.
На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з елементами
благоустрою: лави для вiдпочинк53шт, баланси53uгг, гойдаJIки -4шт,
ryрнiк:lшт, гiрка зi сriуском:lшт.,пiсочник :1шт., драбина :3urт, булt= 1шт,
качалка:lшт

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi тершторii:
Пiд час проведення огJlяду жилого булинку Ns 52 по вул. Пiвнiчнiй комiсiя

перевiрила стан нес)+lих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
вrrугрiшнi стiни, стики, покрiыIю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каншiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики та
приJIеглу територiю.
При цьому виявлеItоi ;,,
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Висповкп KoMicii: технiчний cTElH житлово.о будинку по вул. Пiвнiчнiй, 52 та
дитячий майданчик в', задовiльному cTaIri. Житловий будинок придатний до
експлуатацi i в осiнньо-зимовий перiод 20201l.

(оцiлrка технiчного стану, висновок про l , ) l oBHicTb до експ.lтуатацii жилого
будинку у пacTl,rllr,lir перiод)

Члени KoMicii: головний iнженер Волошина Н.М.

iH;,lteHep I-i категорii Лаврентьева T.I.

Майстdil тех. дiльницi Мелiкаева З.М.

,Щата огляду <0l > жовтня 2020 р.
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