
Акт
загального огляду житлового будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграда, 56-А

однlI А.П. КП кКеруюча компанiя з
обсrlу говування житлового
фон;tу Оболонського району
м. Кисва>>,

(П.LП. майстра)

05
(назва виконавця послуг)

/KOri.i1 од-505 у складi: головного iнженера ВолошtиноI Н.М., iнженера 1-i
{атРгорii Лаврентьевоi T.I, майстра техдiлъницi ЗагорОДНьОi А.п.1-

0.09.202]l по 1З,09.202 1р
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Гс
i встановила, а саме:

iв CTzuriH Jб-д

1, Житловий будинок, заг€IJIьна площа якого становит ь 8962,70 кв. м, кiлькiсть
квартир - |44 штук.
На прибудинковiй територl1 розмiщуеться 1 дитячий майllанчик

перелiк елементiв благоустроrо)

{. Техrri"ний стан житлового булинку та його прибулиlrковоi територii:
l rilд час проведення огляду житлового будинку J\ъ 56-д

rta просп. Героiъ Сталiнграда комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлrо, пiллогу, uiK"u, дверi,
системи цо, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладlтанн я, литячий майданчик
та прилеглу територlю
При цьому виявлено:
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку J\Г9 5
на просп. Героiв Сталiнграда та дитячого майданчика - задовiльний. }(итло

6-А
вий

ок придатний до експлуаташiТ в ociнньо-зимовий перiод 2021-2022 poKiB.
оцlнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експjl),аl.ацii житлового булинку унаступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-505 H.N4

ни KoMicii: iнженер 1-i категорii нтьсва T.I
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В задовiльному cTaHi

10 Смiттспроводи
стовбури, шибери)

(клапани,

11 Смiттезбiрнi камери

|2 BiKHa
1з 1
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завантажувальнi клапани заваренi
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В задовiльно стан
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Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

ilи Лiфти (машиннi примiщення,
машинних

Працюють в паспортному режимi
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центра_пьного
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водопостачання

гарячого
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