
Акт
}агального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. ГероiЪ Сталiнграла 7-А

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського району м. Киева>,

()л -50l
( назва вttконавця послуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: начальника Вангородськоi Я.П., iнженера з
органiзацiт експлуатацii та ремонту l -oi категорii Пазюри Ю.г., майстра техдiльниц;
Микитенко В.Г., засryпник начаJIьника з благоустрою KoBalteHKo В.В.

з 28.09.2022о.
(лата початку огляду) ПО 03'10'2022П'

. (дата завершення огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Героiв Сталiнграда 7-А i встановила
таке:
|. Житловий булинок, загальна площа якого становить l 1.255,50 кв. м, кiлькiсть квартир
2lб

2. ТехнiчниЙ стан жилого булинку та його прибудинковоi терпторiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку лъ 7-А nu npb.n. iepoiB Сталiнграла

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕlльних попarру*чiй, зовнiшнi та
BHyTpIlUHl с,гlн и. стики, покрlвлю, пlдJlогУ, BtKHa, дверi, системи цо, гвп, хвп,
кана.пlзацll, лlфти, елекгрообладнання та лрилегJry територiю.
Il и цьо BjleHo
Nlr Найменування елемента Виснсвок про технiчнrrй стан,llл ]д KLlii) дин е-цемента ксliOllc
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висновкlr lcoMicii: технlчний стан житлового бу- ЗаДОВtlrЬНИЙ. Житловий булинок придат}rий до
Героiв Стiшlнграда 7-А

oclHH ьо- зимови ип ерюл2022-202З р
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['o.1IoBa KoMicii': начальник О

Члени KoMicii: заступник нач

Iнженер l -oi категорii

маистер техдiльницi

/{ата огляду <0З> жовтня 2022р

ангородська Я.П

Пазюра Ю.Г.

микитенко В.г
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KoBa.,,leHKo В.В.


