Акт

загального огляду жплого булинку,
розташованого за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 1l-A

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя

з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>

о -50l

(назва виконавця послуг)

Мr'

що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера Шембель Т.М.,
iнженера з органiзачii експлуатацiТ та ремонту l-i категорii Пазюри Ю.Г., майстра
технiчноi дiльницi Микитенко В.Г.
з 09.03.2021р.
(дата початку

по 12.03.2021р

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда 11-А
1 встановила таке:

l.

Житловий будинок, загальна площа якого становить 11251,70 кв. м кlлькlсть

квартир

- 216

На прибулинковiй територii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi TepпTopi'i:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 11-д на просп. Героiв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувzrльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
2.

каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територiю.
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