Акт
заrального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.fероiв Сталiнградап 1б-Б

Караульна Н.П._
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя

з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Киево>,

од-502
Ми, що нижче пlдпис€tлися,
Костюченка С.О., iнженера

комlсlя

1-i

КараульноТ Н.П.
з 03.05.2022р.
(дата l tочатку огляду)

скJIадl: головного
категорii Рикало Н.В.,
у

lнженера
майстра

по 03.05.2022 р.
(дата завершення огляду)

провела огJIяд жилого булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiн града, lб-Б
1 встановила таке:
l. Жлtтловий будинок, загшIьна плоца якого становить 8037,7кв. м, кiлькiсть
квартир- 106шryт.
На прибудинковiй територii розмiщуються 0 спортивний майданчик,
l дитячий майданчик
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техкiчний стан жплого булинку та його прибудпнковоТ територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 16-Б по просп. ГероiЪ
Сталiнграла комiсiя перевiрила стан несуr{их та огороджувччIьних

конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу,, BiKHa,
дверi. системи ЩО, ГВП, ХВП, кана.,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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Внсновкп комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Стаrriнграла, 16Б - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експлуатацii у весняно-лiтнiй перiод 2022 ро ку.

(ouiвKa технiтlого cтally, висновок про готовнiсть ,хо експлуатаllll жилого
булинку у насryпний
l
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Голова Koмicii:
Головний iнженер
Члени KoMicii: iнженер l-i категорiТ
маЙстер
Щата огляду <03> травня 2022р.
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