
(оцiнка технiчного стану, виýцоЕQк цра готовяiать дQ ýкQцJtуатацii lкилqrобудиilку 1,наступний
перiол)

Голова KoMicii; головний itlжeHep ОД-505

Члени KoMicii: irlженер 1-i каr,егорii

Майстер тех.дiльниtli

l(aTa огляду (_)) 201 9р.

сова C.I].

рентьсва T.I.

елiкаева З.М..

,
: ! 1, ,,;,

0)

t



5 Пiлrrога В задовiльному cTaHi

6 Покрiв.lIя Потребуе поточного часткового

ремонту
1 Водостоки Потребуlоть поточIIого часткового

ремонту
l] Сходовi

маршi
клlтки, сходовl Потребуrоть

пiд'iЪдах)
ремонту (З-х

9 Балкони,
(огородження
лоджiй)

лодж1l, гаЕки
балконiв i

В задовiлыtому cтaIli

l0 Смirтепроводи (клыrани,
стовбури, шибери)

В задовiльному cTatri

l 1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребуе вiдновлеltrtя
пiд''rЪдах).ВодопостачаIIня
вiдсутнс З-х пiд'iздах)

З-х

11 BiKrla В задовiльному cTaHi

|2 Щверi В задовiльному cTaHi

13 I}хiдui групи В задовiльному cтaнi

l4 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTarli

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтленtlя)

Електрообладнанltя
задовiльному с,ганi.

t]

lб Лiф'ги (машиннi примiluенпя,
дверi машинних прилriщень)

rI Системи
опаJIення

цеIIтрального В задовiльному cTarti

l8 Системи
водоIIостачання

гарячого В задовiльному стапi

l9 Системи
волопос,гачаII}Iя
каlIалiзацii

холо/{I{ого
l

Прибудинкова
(благоустрiй,
покрll,гтя)

територlя
ac(la:IbToBe

В задовiлыrому cTarli

I,7 В задовiльному cTaIri

lB !итячi
(обладнаIlпя
майданчLtкiв)

маиданчики
дитячих

В задовiлыtопrу с,гаIri.

I

Працrоють в паспортIIому режимi
I

I

I

I

I
I

I

l

I

I

I

I

I

I}исllовки KoMicii: технiчtlий стан житлового булинку по вул.ГIрирiчна, 37
]\итячий майданчик - задовiлыIий. Жиr,;tовий будиrIок придатlIий до експлуатацii в

вссняно-лiтнiй перiол 2020 року.



_McLliKacBa З,М._
(l'I.I.П. rlalicтpa)

Акт
загальпоt,о оr,Jlялу жиitоt,о булиllку,

розташовапого за алресоIо: вул.ПрирiчIIа,37

КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванllя жи,гJIового

фопду ОболоIIського району
м. кисва),
од-505

(назва виконавrlя послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iHrKeHepa Некрасовоi С.В.,
iнженера 1-i категорii Лаврентьева T.I., майстра тех.дiльницi Мелiкасвоi З.М.

з 21.04.2020р.
(дага початку огляду) (дата завершеrlllя огляду)

провела огляд жиJIого булинку за алресоIо: вYJlиIIя Прирiчна ,з7
l вс,гаIlовила таке:

l. Житловий будинок, зага,чьна IIJIоща якого стаllови,Iь KI}. м' кiлькiс,[ь квартир -
II1,1,yK.

IIa прибудинковiй територii розмiщуlоться 1 дитячий майланчик
(перелiк елелtентiв благоустроIо)

2. Техtliчllий cтatt жплого булипку r,a його прибудиllковоi r,ериторii:
Пilt час проведення огляду жилого булинку Ns 37 по вул.I1рирiчна комiсiя

ttсревiрила cTalt песучих та огороджувальних копсr,рукцiй, зовнiшtIti ,r,a вrrу,грiшнi
с,гiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa, дверi, системи I-1O, ГВП, ХВГI, каIrалiзацii,
lriфти, елек,грообладнан tIя. диl,ячий майданчик та llрилсI,Jlу r,ери,горirо.
При цьому виявJIено:

ВисIIоlзок про l,схIIlчIIии cl,:lIl

cJIeMeII,1,a Itollc,I IiIlll б l(иlI к

Фундамеlrги В задовiлыtому с,гапi

(Dасаl{и В заlIовiльному cтarri

3 СтiIли I} задовiлыlому с,гаIti

4

Л!
з/II

[ Таймеttчtlаl t lt я елемеIIта
Kol{c,t, KIlll б лиIl

1

ГерметизоваII i с,гики В задовiлыrому cTatti

по 30.04.2020р.

l[римi,гка

I


