
Акт
загального огляду жилого будпнку,

розташованого за адресою: пр. Героiв Сталiпграда, б3

Мелiкаева З.М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фнду
Оболонського району м. Киево>

о -505

(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдпис€шися, комiсй у складi: головного iнженера од505
Волошиноi Н.М., iнженера I-i категорii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльЬцi
МелiкаевоТ З.М.

з 28.09.2020р. по 01.10.2020 р.
(дата початку огляду)

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить 112|6,9 кв, м, кiлькiсть
квартир - 179штук.
На прибудинковiй територii розмiщуеться дитячий майданчик з насryпЁirми
елементами благоустрою: лави для вiдпочинк56шт., гойдалка=2шт., гiрка зi
crrycKoM: 1 шт., руко хiд: 1 шт.,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведенЕя огляду жиJIого булинку Ns 63 по пр. ГероiЪ Стаrriнrрала

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних коЕструкцiй, зовнiццri та
внутрiшнi с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВЦ ХВП,
каналiзацii, лiфти, елек,грообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елементалl!
з/п

Впсновок про технiчпий стан
елемента (ковструкцii) будшнку

Пршмiтка

Фуttлаittеlrt,и В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

3 Стilrи В задовiльному cTaHi

KolIcT Klll б дин

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп.. ГероТв Стмiнгр?дy.б3
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ВисrrовкИ :',:rticiТ: технiчний стан житлового будинку по
Сталiнграл,r. 4З та дитячий майданчик в задовiльцому c'a'i.
будинок прr, ,l;rй до ексrrлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2020р.

пр. Гфоiв
Жцтловий

_1llT

(ollilll l,гcxlIi чIIого стану, висновок про готовнiсть до експ.гryатацiI rrш;lого
будинку у наступний перiод)

l}я

Члени копli,"": : ":rlвltий iнженер

i :tl,.,eHep I-i категорii

' t:йстер тех. дiльницi

.Щата огляд,, ,.' , ,, ,l]есня 2020 р.

Волошина Н.М.

Лаврентьева T.I.

Мелiкасва З.М.
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