
маршt
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

в задовlльному cтaнl

l0 Смiтгсrlроволи (клапани,
сr,овбури, шибери)

заблоковано

ll Смirтезбiрнi камери
(водопровi,ц)

в ная BHocTl

12 BiKHa в задовlльному стан1

в заi(оыJlьному cTaНl
14 Вхiднi груrrи В задовiльному cTaHi

l5 Козирки вхlдних груп ' в задовiльному cTaнl

lб Електрообладнання
(ti(иl ова. мережi, будинкове
tlсвiтлr,нttя j

l7 jIiф'rlr(машиннiltримiлlення,

,it:t:pi л:,ltIlи;нllх гlриtчtituепь) |

[lрачюють в паспортному

l8 Системицентрального
i,эltаtеilllя

в задовiльному cTaнi

l9 i C'yic reMpt герячого в задовlльному стан1
Вt].цоl iOc t;lчання

20 Системи холодного
во/{оlIостачання i
канаrriзацii

в залоtslльному cTaнl

2l i lриб1,:rrr нкова територiя в задовi.,Iьному cTaнi
ICllrm o,r с iрlй. асфаlьтове

в задовl".]ьному cTaHl

e)[iilll]

,l!'!Р_ц_,J)I,

22 _ :.Cl) l'l:B H.l1.4 I\1аIIлаlIЧик
1 t,,бJtа,-tп,,titI,,i i]Il Iя!tих

\1llIlДаL'lЦ\iВ

виснrlrtки riомiсiт:технiчний cTat] житлового булинку по проспекту
обо;t<l;tl:ч,кt'lп.,. 10-В - задовiльний. Жt.tr-rовий будинок придатний до
експ,т_, : lil tiii t, t;есtlяttо-лiтнiй пе;liод 2020 року.

(clllir t:_l flj)_]lli{ltLrl о c,ia.Iy, висtIовок I!po I,oToBHlcTb до експлуатацll жилого
булинку у нас lуrrний перiод)

Голов;. r,.,.r_\l, с i i.,:|ai;,I,уIIни it Il ачzLп ьнIlкз O/I--ý02
,dл

Попельнух О.М.

Члени l.t-.i,l j :iл. irixterrep l -i категсlрiТ Рикало Н.В.L

.liaTa <;t.,,я,ц. j( ))

майстер

2020р.

ереметьев В.А.

l3 i {Bepi

I



Акт
загального огляду жилого будинку,

розI,ашованого за адресою: просп.Оболонський, l0-B

Шереметьев В.А.
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговувзтiirя
житлового фонду Обс;Iонського pal"lоHy tл. KlteBa>,

од-502
(назва виконавчя послуг)

Ми, rцл HttlK.,e пiдписалися, комiсiя у складi: заступника Попельнух О.М.,
iнженера l -i категорii Рика_lrо Н.В.,, майстра Шереметь€ва В.А.

(да га iiочаr,к1, огляд\ ) (дата завершення огitяду)

провела огляд жилого булинку за адресою:проспе кт оболонський 10в
l встанов!tла таке:
1. Жlлт.rовиIi булинок, загilJIьна площа якого становить 102З5,40кв. м,
кiлькiсть кварl,ир - l44штук.
На прибудlrнковiй териr,орii розш'iщуit;i,ься 0 спортивний майданчик,
0 дит,ячих пtай7lанчика

(перелiк елсмен,гiв благоустрою)
2. Технiчнай сгаfi жилого булпнку та йоrо прибудинковоi територi[:

lliд час IIроIJедення огляду жиllоt,о булинку М l0-B по просп.
Оболонськомrу llомiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конс,грчкчiй, зовнiшглi ,га внуr,рiшнi с 1,1ни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

две1_1i, систепtи t{O. I-ВП. ХВП. каналiзачii., лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та гIрилегJ-Iу,гериi,орiю.
п и ць(, ,tsllяьJlс;lо:

}с }lайменування е.пемента
зlп (коц9]руц_ццIqуд!iдý ejleN,{eHl а конс кц11 б дин

(DуIIдалlеIIти В задоаrльному cTaHi

,2 q)асхли

В заловiльном стан1
(j,l,irrи В за,lовiльному cTaHi

4 I'срмс,riiзtlванiстики t}за,,l.овl;tьномустанi

1

J

J i j.iл.litr; tr В заl]овiльному cTaHi

6 Пок я

7 Волоэтtlкlл
В зii.i()lltльном стан1
з покрiвлi потребують

с мон

] i]]п

Прим iTKa

8 Cxc,,,it,,:li к-riтки, сходовi В задовiльно стан1

з 29,0.1.2020р. гlс 29,04.20]0р.

висновt_lк гlро технiчний стан

llo t()ч}lого


