
tt Сходовi клiтки, сходовi
маршi

В задовiльному cTaHi

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

в задовlльному стан1

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбl,ри. пrибсри)

заблоковано

ll Смiттезбiрнi камери
( водопровi,l)

в наявностl

l2 BiKHa

lз {Bepi в задовlльному cTaнl
l4 Вхiлнi r"руrrи потребують ремонту

l5 Козирки вхiдних груп в задовlльному cTaнl

lб i Електрообладнання
| (шитова. мережi. булинкове

в задовlльному cTaнl

осl}]ljlеIlня;

17 jliфти (машиннi примilцення, , Праuюють в паспортному
.lB\-'pl }lalIl1,1ЧH}l)i ПРИМlЩеНЬ) }il l},,l:.

l8 Системи центрzrльного
опа"Iення

в задовlльному cтaнl

l9 Ctlc геми гарячого в зад()вlльному cTaHl
водоllос Iачання

20 в задовlльному стан1

2| [Iрибулинкова територiя потребуе ремонту
[б,rагоl,с,,,рiii. асфа.lrьтове

!дgц] L! )

Системи холодного
вtrдоtrостачання i
каналiзацii

]i

22 С iортrlзнлrй пtайлаIrчик
{,'iбJlaJIli_,ilt{ я /Iи I'яЧих

огоро)!:е спортивного потребуе

ремон гу
]\lаIiлаuчи KiB

Виснtrвки комiсiТ:технiчний стан житлового булинку по площi
Обол<ltlr:ькiй, З, спортивного, дитячого майданчика - задовiльний. Житловий
будин(]i{ пl],i.l,,l:lTtlиl"i до експлуатацii в весняно-лiтнiй перiол 2020 року.

tolti;}:al l,c}-]tiчltolo cтaily, висtlсвок 1,1ltl lcToBHicTb до експлуатацii жилого
булинку 1, ттаэ-гl,пний перiод)

Г'о.rtова iltl rl lc iT. зatс,IуIlнltl( u ачuL,lы{ика ОД- 502 Попельнчх С).М.

Членлl 1.oпti,:i'l. irt;KeHep 1-i категорii капо Н.В.

!,ата сlr,.rlяду ((__))

маистер

2О2Oр.

Шереметьев В.А.

I



Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: пл.Оболонська, 3

Шереметьсв В.А.
(П.I.П. майстра)
КП <Керуюча компанiя з обслуговуваtlirя
житлового фонду Обслсtl.ського pailolly гл. Кисва>>,

од-502
(назва виконавtlя послуг)

Ми, rцо HltrK.te пiдписа.ltися, комiсiя у складi: заступника начальника
Попельнух О.М., iнженера l -i категорii Рикало Н.В., майстра Шереметьева
в,А.

з 28.04.2020 по 28.04.2020
(дата початку ог-lulду) (лата завершення огляду)

провела оI)lяд ]кrjлого будинку за адресою: площа Оболонська, З

l встановила таке:
1. Житловий будинок, загiLпьна площа якого становить l3676,38KB. м,
кiлькiсть квартир - 252штук.
На прибудинковiй територii розшriшуюr,ься 1 спортивний майданчик,
l дитячий майданчик

(перелiк елемен гiв благоустрою)
2. Технiчний с,ган жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час ilроtsелення огляду жилоi,о булинку ЛЪ 3 по пл. Оболонськiй
комiсiя гtерсвiриrrа стан несучих та огороджуваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та вну грiшrli ст.ltи, стики. ttoKpiBrtK,.,. lIlлlrог}. BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП,
ХВП, канzur iзачii. ;riфти. електрообладнання, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
п и цьоNI вияьJIено:
л! Найменування елемен га Висновок про технiчний стан
з/ ll Gsц9+ryц,з!ilФд4щ__]

елем ента конс цll б ди

1

2 Фасали

Фундаме;tти В заловi:Iьному cTaHi

Вз аловiльном cTaHl
В за,tовiльному cTaHi

В заловiльному cTaHi

3 С],гiни

4 l epNlL, l'И ]t)l]atнl СТИКИ потребують часткового ремонту

5 liiдлсlга

6 iloK Ilo I
,,1i

'. ЧасТкоВоГо

i
i

Примiтка

7 Rодос,гоки потребують ремонту
Moll


