Акт

загального огляду жил()го будинку,
розташованого за адресою: прOсп. I'epoiB Сталiнграда 15-А

Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м.
о -501

Киевеt>>

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписапися, комiсiя

у складi: начrшьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзачii експлуатацii та ремонту l -оТ категорii Па,зюри Ю.Г.,, майстра техдiльницi

Микитенко В.Г.

з 04.04.2022о.
(дата початку

по 08.04.2022р.

огrrяду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграла 15-А i
встановила таке:
l. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 1|22З,60 кв. м, кiлькiсть квартир
_ 2|6

На прибудинковiй територii розмiщено дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прлtбl,дlrнковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ 15-А на просп. Героiв Сталiнграда
комiсiя перевiрила стан несучих та огоро]Iж},вал ьних конструкцiй, зовнiшнi та

внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
кана.,чiзацii, лiфти, електрообладнання,
п и цьо виявлено:
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Висновки Koмicii: технiчний стан житлового будинку на
просп. Героiв Сталiнграда 15-А, дитячого маЙданчtlка - задовiльниЙ.
Житловий будинок придатний до експлуатацiТ rr весняно-лiтнiй перiод 2022 р.

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у нас,г5,пниl"r перiод)

ька Я.П.
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