Акт

загальпого огляду я{птлового будпнку,
розташовапого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда,54

КП кКеруюча компанiя з

каева З.М.
(П.I.П. майстра)

обсJryговування житлового
фонду ОболоЕського району
м. Киева>>,

од-505

(назва виконавця послут)

Комiсiя у складi: головIлого iнженера Волошиноi Н.М., iнженера l-i категорii

Лаврентьевоi T.I, майстра техдiльницi Мелiкаевоi З.М.

з l3.09.2021p.

по 1б.09.2021

(лата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда, 54
1 встановила :

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8958,80 кв. м, кiлькiсть
квартир- 14З шryк.
2. Технiчний етан жптлового будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового будинку Ns54 на просп. ГероТв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,

каналiзацii, лiфти, електрообладнаЕня та прилеглу територiю.
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18

Системи

Потребlтоть поточного ремонту

примiщення,
дверi машинних примiщень)

центрЕrльного

опаленнJI

Системи
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Висповки KoMicii: технiчний стан

житлового булинку

ЛЬ

54
задовiльниЙ. ЖитловиЙ будинок придатниЙ до
експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 2021r -2022 poKiB.

на просп. Героiв Сталiнграда

-

(оцiнка технi,пrого стану, висЕовок про готовнiсть до експrryатацii житлового булинку у
настрний перiод)

волошина Н.м

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50
f,Iлени KoMicii: iнженер

l-i категорii

Майстер техдiльницi

.Щата

огляду (16) вересня 2Q2| р

оБслу о
]ль

Лаврентьева T.I

Мелiкаева З.М.

