
Акт
загального огляду жилого будпнкуl

розташованого за адресою: пр. ГероiЪ Сталiнгралу,59

уманець Г.М. КП <Керlrоча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Киева>>

од-505

(П.I.П, майстра)

(назва виконавця посщт)

Ми, що нижче пiдписшIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльницi
Уманець Г.М.

з 14.09.2020р. по 17.09.2020 р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

l встановила:

1. ЖитловиЙ будинок, загаJIьна площа якого становить 1 1331,40 кв. м, кiлькiсть
квартир - 179 штук.
на прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик: лави для
вiдпочинку:2шт, пiсочник:l шт, гойдалки :2TllT, iгровий комплекс з

гiркою:l шт, карусель: 1 шт, ба,rансир: 1 шт
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територi[:
Пiд час проведення огляду жилого булинIсy Ns 59 по пр. Героiв Сталiнгралу

комiсiя перевiрила стан Itесrlих та огороджув:uIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маЙдаЕчики та

прилегJry територiю.
При цьому виявлено:

ль
зlп

Найменування елемента
(копструкцii) булипку

Висновок про техпiчний стап
елемента (KoHcTpyKulD
бyдинкy

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

Прпмiтка

провела огляд жилого будинку за адресою: пр. Героiв Сталiнmаду.59
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Висновкп KoMicii: технiчний стан житлового булинку по просп. ГероiЪ
Ста.гtiнграда, 59 та дитячий майданчик в задовiльному cTaHi. Житловий
будинок придатний до експлуатацi i в осiнньо-зимовий перiод 2020 р.

(оцiнка технi.пrого cTmly, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Lfuени KoMicii: головний iнженер Волошина Н.М.

iнженер I-i категорii

майстер тех. дiльницi

,Щата огляду <l7> вересня 2020 р.

Лаврентьева T.I.

-- Уманець Г.М


