
(оцiнка технiчttого стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii rкилогобудинку у rtаступний
перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЛ-505 ова C.l].

Члени KoMicii: iнженер l-i категорii ertTbcBa T.I.

Майстер тех.дiлыlицi кар IO.M.

Щата огляду <<_2З _>> березня_ 2020р.
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Акт
заг4Jlьfiого оI]Jlялу жиJrQt,о булиllку,

розташовili'оiЬ'за адресоiоl п!-; 1'.оо1 Стh jlillграда,32

Токар IO.M КП <Керуrоча компаtriя з
обслуговування жи,гJIового

фонду Оболонського райоIlу
м. Кисва>,

(П.I.ГI. лtайстра)

о -505
(tIазва викоllавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.lIися, комiсiя у складi: гоJIов}Iого irlжeltcpa FleKpacoBoi С,В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьевоi T.I.. майстра r,ех..дiлыtиrli 1'окар IO.M,

З 23.0З.2020р.
(дата початку огляду) (дата завершенlrя огляду)

провела огJIял жи]Iого булинку за адресою: II осгlект Ге oiB С,га.пillг , -1,а

1 вс,l,аноI]иJIа таке:

1. Жи,гловий будинок, загальна площа якого становить 8910,30 кв. м, кi;rькiс,гь
квартир -144 rптук.
На прибудинковiй тери,горii розмiщуrоться 2 ди,гячих майданчики

(перелiк елеллснтiв благоустроIо)

2. Техпiчllий с,гаII жилого булипку та його прибудиllковоi ,гериторii:

Пiл час провелення огляду жилого будинку Лg З2 по lIр-,гу Г.Сl,алirrграда
комiсiя псревiрила стан несучих та огороджуl]альних консrрукцiй, зовнirлlti та
внутрiшнi стiпи, стики, покрiвлtо, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи tIO, ГВП, ХВII,
каrrаltiзацii, лiфти, електрообладнаltня, дитячi майдаIlчики та прилегJIу тL,риторilо.
При цьому виявлеIiо:

[lримi,r,каНайменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчIIий cTaIl

елемента (коrlсrрукцii) булиIrку

l

Ns
зlп

ФуIrламенти В задовiльному cTalli

В задовiльному cTarri1

В заловiлыlому cтarri

Фасади

С,r,iIrи

Герметизоваtri стики В задовiлыrому cTalri

по 24.03.2020р.
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