
загального огляду жилого бу инку,
зрозташованого за адресою: Czaz 6

а,t/ай"ю уФ
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од-504

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдлисалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника од-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з яD по о6.
(дата початку огляду (дата заверше ня огляду))

провела огляд жилого булинку за адресою: Д, з; b;qo.; в
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /зо26 оакв. м
кiлькiсть квартир ? штчк.
На прибулинк овlй територll розмl

- l/

VV

r7'7a-
ш{уIоться

77цbEzzal< e./.La<2 Zzz,2zz/L-
(пе елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi те

ё]ння огляду жилого булинку -lф 4 по
pITopll:
6"/,tПiд час прове

Qzz комlсlя перевlрила стан несучих та огород
?т-

яfuвальних
конструкцi зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:

Л9

зlп
Найменування елемента

укцii) будиrrкуконс
Примiтка

l Фундаменти d v.pre' €1ыо
OrldTt l

2 Фасади

J &'ozb.zzэrzrz

Акт

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

ч"{

Стiни



С2?1 a.?z/

4 Герметизованi стики ё zaerz1- -о/ t еzzп
ьrо ,,*r

Пiдлога

Покрiвля iо-*Рбт. Р...,*7
7 Водостоки /

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi фrlОl.* Р,."*а

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

*а.р& чМаr_т
ел.|(L|,L,

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) З"4ау.,-

ll Смiтгезбiрнi камери
водо вlд Фи"/rr5vю.r,ь

ll BiKHa ?"рgtr,*{ф

12 .Щверi

9.{а-4|
а*r 4,'

lз Вхiднi групи
2аР&'есьа<о

еr2(а4а
d

|4 Козирки вхiдних груп &'о,tъ.со
ьйа4а

d 3*р
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

d А-а9о\r0

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних припriщень) п

l7 Системи це ального

5 t,o-P*t* r"".",,?
6

ч,

&'п-lъ".о
о,пе,тi

*7

,ra4оcL,lr4o
77L4c.t)



опаJIення ааис?,,ш. 9ёал-
3о/Р,'

18 Системи гарячого
водопостачання *жtжrш*

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа:lьтове
покриття)

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

ф?ар&уtr"7

Висновки KoMicii:
по

Иа-. aLzoeЦrTc.zl-z o-L4' zlazl<2zz.zz
а4{е

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ- епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начаJIьн власенко Т.о

504 Гчменюк А.В.
. >- -/

\=]j:;,

,Щата огляду << С б >> r) 2020 р.

*urLtr"t'

дlльниця

iнженер I-i категорii
7


