
Микитенко В.Г.
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€l}а),

о -50t
(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: начаJIьника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацii експлуатацii та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.г., майстра техдiльницi
Микитенко В.Г.

з 04.04.2022р. по 08,04.2022р.
(Дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Героiъ Сталiнграла 1з-А i
встановила таке:
1.Житловий будинок, загшIьна площа якого становить l9893,10 кв. м, кiлькiсть
квартир - З78
На прибулинковiй територii розмiщено дитячиii майдаI{чик

(перелiк елементiв б.rагоусцхlю)

2. Технiчний стан жилого булинку та його приб},/{инковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинк., Ns tЗ-А на просп, Героiв Сталiнграда

комiсiя перевiрила стан несучих та огороltжув:lJIьних конструкцiй, зовнiшнi та
внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу,, BiKHa. лверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячиI; маЙданчик та прилеглу територiю,
п и цьом виявлено

Висновоlt lrpo ,гсхнiчний стан
елемента uiT) б динк
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лъ
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Найменування елемента
(конструкцii) булинку

1 Фундамент

2 Фасад

з Стiни

4 Стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi маршi
о Бапкони. :lоджii, ганки

Примiтка

В задовi.llь tloм\, с,] aHl
мо

Акт
загального огляду жилtlго будинку,

розташованого за адресою: пр()сп. l'epoiB Сталiнграда 13-А
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две l машинних им iщень)
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Висновки KoMicii: технiчний стан житлового булинку на

просп. Героiв Сталiнграла 1З-Дl, дитячого Nlайданчllка - задовiльний. Житловий

будинок придатнии до експлу атацii в весняно-лiтнiй перiод 2022р.
(оцiнка технiчного стану, висновок про го'tовн icTb до експлуатацii жилого

булинку у нас,г1 пниii llерiол)

Голова KoMicii: начальник О.Щ-

Члени KoMicii: iнженер 1-oT те

майстер техд и

ська Я,П.

Пазюра Ю.Г.

Микитенко В.Г.
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[ата огляду <08> квiтня 2022р.
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