Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграла, 20

Караульна Н.П._
(П.I.fI. майсrра)

КП <Керlrоча компанiя

з обс.гryговування

житлового фонду Оболонського району м. КисвФ>,

од-502
Ми, що нижче пlдписалися,
Костюченка С.О., iнженера

комlсlя

1-i

Караульноi Н.П.

скJIадl: головного
категорii Рикало Н.В.,

lнженера
майстра

у

по 05.05.2022р.

з 05.05.2022р.
(дата пtlчатку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:пр оспект Героiв Сталiнграда, 20
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 32151,45кв. м,

-

кiлькiсть квартир
39Зштук.
На прибудинковiй територii розмiщуються l спортивний майданчик,
2 дитячulх майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)

Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоI територi[:
Пiд час проведеншl огляду жилого булинку Л! 20 по просп..I-ероiв
Сталiнlрада комiсiя перевiРила стан несучих та огороджувальних
конструкчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa.
дверi, системи I_(O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,,
2.

спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
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холодного потреб}.}оть поточного ремонту
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Висновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту Героiв
Сталiнграда, 20 - задовiльний. Житловий будинок придатний до
експ.цуатацii у весняно-лiтнiЙ перiол 2022 року.

(оцiнка технi.лrого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
Головний iнженер

Чrени KoMicii: iнженер l-T категорiТ
майстер

,Щата

огляау <05> травня 2022р.

l

l-

остюченко

е.о.

)
в икмо Н.В
Караульна Н.П.

