Акт

загальпого огляду 2кптлового булпнку,
розташованого за адресою: вул. Пiвнiчнаr 48
Мелiкаева З.М.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуrоча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Оболонського району м, Киева>>
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(назва виконавця послуг)

Комiсiя у складi: головного iнженера од-505 Волошиноi Н.М., iнженера I-i
категорii Лаврентьевоi T.I., майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.
з lЗ.09.2021р.
(дата початку огляду)

по 16.09.2021 р.

(дата зазершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою вул. Пiвнiчнiй. 48
1 встановила :
1. Житловий будинок, загЕчIьна площа якого становить 8697,80 кв. м, кiлькiсть
квартир - 234шryк.
На прибудинковiй тер иторii розмiщуеться 1 дитячий майданчик.
2. Технiчний стап житлового булинку та його прпбудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns 48 на вул. Пiвнiчнiй

комiсiя перевiрила стан несу{их та огороджув€lльних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, сисrЫи цо, гвп, хвп,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячого майданчика та прилеглу

територiю.
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лE
з/п

Наймепуваппя елемента
(копструкцii) булинку

1

Фундаменти
Фасади

,

3
4
5
б

7
8

Стiни
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового будинку JФ 48 на вул. Пiвнiчнiй,
технiчниЙ стаН дитячогО майданчика - задовiльний. Житловий будинок
придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202I -2022 poKiB.
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Члени KoMicii: головний iнженер
iнженер I-i категорii

Майстер техдiльницi
.Щата огJIяду

(1б) вересня 2021 р.
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lль

Волошина Н.М.
Лаврентьева T.I.
Мелiкаева З.М.

