Акт

загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: просп.Героiв Сталiнграда, 51-А
__Конопленко В.Ф._
(It.I.П. майстра)

<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева>>,
{<.I1

од_502

(назва викоrrазця послуг)

що нижче пiдпи саJlиая, комiсiя у складi: головного iнженера Костюченка €.О.,
iнженера 1-i категорii Рикало Н.В., майстра Конопленко В.Ф.
з l 1.05.2022р.
по l 1.05.2022р.
N,{lt,

(.taTa початку

огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:проспект Героiв СтаJIiнграда. 5
i встан<lвила таке:
[. Житловий будинок, заг.Lпьна площа якого становить 667 4,26кв. м, кiлькiсть квартир

- i27 штук.

На прибудинковiй територii розмiшгуrоться 0 дитячих майданчики
(перелiк елементiв благоустрою)

2, Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
ГJiд час riроведення огляду жилого булинку ЛЪ 5l-A по просп.ГероТв Ста,'liнграда
кi)рtlсlя перевlрила стан IIесriих та огороджув€lJlьних конструкцiй, зовнiшнi та
B;{yTplmIll стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП'
канапiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та прилеlJlу
територiю.
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Вtrсновки комiсii:технiчний стан житлового булинку по проспекту ГероТв
С,галiнграла 51-А - задовiльний. Житловий будинок придатний до експлуатацii у
веснJlЕо-лiт}ii li перiод 2022 року.
(оцiнка технiчного стану. Rисновок про гоl,о
булинку у наступний

до iжсплуатацii жилого
iод)

I

Голова Koмicii: головний iнженер
Ч:rени KoMicii: iH;rceHep

l-i категорii
маЙстер

.Щrга огляду <l1> травня 2022р.
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