
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: пр-т Героiв Сталiнгралаr 54

КП кКеруюча компанiя з

обслуговування житлового

фонду Оболонського району
м. Киева>,
о 505

головного 1нженера
майстра техдiльницi

з |2. 10.2020р. по 15.10.2020р
(лата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: проспект Героiв Сталiнграда,5

Мелiкасва З.М.
(П.I.П. майстра)

Ми, що нижче
Волошиноi Н.М.,
МелiкаевоТ З,М.

пiдписалися, комiсiя ОД-505 у складi:
iнженера l-i категорiТ ЛаврентьевоТ T.I,

4

1 встановила:

На прибу динковiй територ ii розмiщуються -

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жилого будинку та його прибудинковоi територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Np 54 по пр-ту_Г,Стал.iнграла

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувшIьних конструкцlи, зовнlшнl та

внутрiшнi Ътiни, стики, покрiвлю, пiдлоiу, BiKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання та прилеглу територiю,

При чьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан

елемента 1 KoHcTpyKuii) булин ку
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку по пр-ту Г.Сталiнграда, 54-
задовiльний, Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий

перiод 2020 року.
(ouiHKa технiчного cTalнy, висновок про готовн icTb до експлуатачii житлового булинкУ у

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

Члени KoMicii: iнженер 1-i категорii

Майстер тех.дiльницi

.Щата огляду <l3> жовтня 2020 р.

Лаврентьева T.I

Мелiкаева З.М.
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