
Акт
осiннього огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 7-В

Мчндип Н.м.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс;гуl-овування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,

J
(назва виконавця пос;туг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склад i: головного iнженера Багiнськоi
М.С..iнженера I кате ii Ччвiлкiноi Л.М. майстра техдiльницi.мyн р н.м.

06,l0.2020 р. 06,10.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершення огля;tу)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболон ський.7-В
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4496,9 кв. м, кiлькiс,гь
квартир - 117 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчппй стан житлового будrrшку та його прпбудппковоi териlорii:
Пiд час проведення огJIяду житлового булинку }lЪ 7-В на просп.

Оболонському, комiсiя перевiрила стан нес)п{их та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та вну,грiшнi стiни, стики' покрiвлю, пiдлоry, BiKHa. дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuiТ, лiфти, електрообладнання, дитячий
майданчик та прилег-пу територiю.
lфи цьому виявлено:
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висновки koMicii: технiчний стан житлового будинокч на flросп.
Оболонськомч.7-В знаходит ься в задовiльномч технlчномч cTaHi i придатнии до
експлча тац1l в осlннlи перlод 2020 року.

(оцiнка технiчного стану, висЕовок про готовнiсть до експлуаташiТ жилого
булинк.ч у настуlrний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-50З Багiнська М.С..

Чпенлr комiсii:iнженер I категорii Чувiлкiна JI.М.

Майстер техдiльницi Мундир Н.М.

,{ата ог;rяду 06, . 10.2020р
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