
загальноfо ог

розташованого за адресою:

Акт
лядУ }t(ило булинку,

,d2_ сrr4

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м, Кисва>,

ь.
(П.I.П. майстра)

од_504

1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /)4 по
(дата початку оглялу)

провела огляд жило будинку за адресою:

стан овила таке:

l. Житловий були
кiлькiсть квартир

нок, загальна площа якого становить

-.#g штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

(назва виконавця послуг)

Ми, що Еижче пiдписаJIися, комiсiя у складi: головного iнженера

ШепельськогоС.М.,ЗастУпниканачаJIьникаоД.504ВласенкоТ.о',iнженера

/)з,
(дата завершення огляду)

кв. м,

z,ZzJ

Zx ё/

zzZ-O- ,/Z-/z4 ..Zz
(пере Йментiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та йоrо прибудинковоi територiТ:

lд час проведення огляду жилого булинку Ng ,,.1/ по

ком,lсlя перевlр ила стан несучих та огороджувшIьних

кон укцlи, зовнlшнl та внутрlшнl стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверl, системи цо, гвп, ХВП, кана-,чiзацii, лiфти, електрообладнання9 дитячl.'

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

При м iTKaВисновок про технiчний стан
динокцllелемента кон

Найменуванrrя елемента
цl динбконс

JФ
зlл

ой'z-Эzе-.j#бlФундаменти1

Фасади2 f,z Zaz-zzzz-r

'zz,czzz_<l
СтiниJ

l

лз5ю



4 Герметизованi стики 2t1бэ 7(-'z-Э zzzz,z)

5 Пiдлога
/_z,zze-z/

6 Покрiвля

7 Водостоки
"ardtr,z-ъ 2,а2,оt.zzо

' ч&.а"rЭV
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi z4 Vh?a f-ъ, z12lzz; )ФZЗ

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,rконiв i
лоджiй)

ёТtr-*"zзzе-z-l-а,

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

?Zэzz)

l1 BiKHa r.е /za 7-аа:-ь /a4J/Z:/'Zz9/
,/UL

12 ,Щверi /,L"|41Z2 yaz2 ,z2zz_,. Zz4
_/ / c,z

lз Вхiднi групи эrfi€r/-L+ )с-z, z.rz_-;

14 Козирки вхiдних груп эr4dе-i=? >4Z?_4__z;

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

з-z:эеааz;ьzzё";

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiпtень)

**?а zсё24.,.,а.а' z2.а2 r*?
|7 Системи центрального ZlёЦ? 2З zzzz-zl

,rr*)*2..-'

a2-4.74zz-zz,z-z-z



опалення ,-{az/7 )(
18 Системи гарячого

водопостачання
2-d, zzzez:

,/2ё?J
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфмьтове
покриття)

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв elz-zzzz

a4<-4,r'T,z,э.,
Zaza/ рa-,< /-/zZ/ ?:- лёе7vе) !/ r z:zP- /.:-Z' )w--z",/zz2 Zo

/,-а-Zi€-Z42Zar,Z V

/ 2c,zzzzz-z'cz-
Висновки Koмicii:

е-z2гZ)

(оцiнка технiчного стану, висновок про готов пiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер О.Щ-5

Члени KoMicii: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii О.Щ-

.Щата огляду << .// ,> 23 2020 р.
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