
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: пр-т Героiв Сталiнграла,4б-а

Загород ня А.П.
(П.I.П. майстра)

Ми, що нижче пiдписаJIися,

Волошиноi Н.М., iнженера 1-

Загородньоi А.П.

КП <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>,
о -505

(назва виконавця послуг)

комlсlя ОД-505 у складi: головного iнженера

i категорii ЛаврентьевоТ T.I, майстра техдiльниц

з 12.10.20 20р. по 15.10.2 020

(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: проспект Героiв Сталl нграда,46-а

l встановила:

l.Житловийбудинок,загаJIьнаплоЩаякогосТановитЬ4739'10кВ.М'кlлЬкlсть
квартир -1 16 штук.
На прибудинковiй територii розмlщуються -

(перелiк елементiв благоустрою )

2. Технiчпий стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення o.n"oy *,noI.o булинку Ns 46-а по пр-ту Г,Сталт.Т"ii

комiсiя nap"uip"nu стан несучих та огсiроджувальних конструкцlй, зовнlшнl та

внутрiшнi стiни, стики, no*piunro, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
кu,rалiзацiТ, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

При чьому виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку по пр-ту Г.Сталiнграда,
46-а - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-
зимовий перiол 2020 року.
(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii житлового булинку у
наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 волошина Н.м

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

Майстер тех.дiльницi аз Загородня А.П.

.Щата огляду <l4> жовтня 2020 р.


