
Мелiкасва З,М. КП <Керуюча компанiя з
обслуговуванЕя житлового фонду 

"(П.I.П. майстра)

Оболонського райоцу м. КиевФ)

назва виконавця послlт)

з 28.09.2020р.
(лата початку огляду) :ъ

1. Житловий булинокiвагЕшьна площа якого стЕlновить |lЗ2З,7 кв. м, кiлькiсть
квартир- l79 шryк.
На прибудинковiй TepyTopii розмiuryсться дитячий майдаIrчик з елементами
благоустрою: гiрка зi сгryском:2шт., лавочка=ЗцIт., балансир*ruт.,
гойда_пка:2шт., рукохiд:lшт., та спортивний майданчик: з внугрiЙiм
розмiщенням майданчика <ВоркАут>

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стац жилого булипку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведеннrt ргляду жилого будинку Ns бl по пр. Героiв Сталiнцрала

комiсiя перевiрила стаЁ несуrих та огороджув€uIьних конструкцiй, зовнiuЙi та
BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП,
каншiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi, спортивнi маЙданчики та
прилеглу територiю. *

При цьому виявлено:
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зlп
Наймен5lвапня елемента
(конструкцiiD будинку

Впсновок про техrriчний стап
елемента (KoHcTpyKult) будшнку

Приц!lка

Фундамекти В задовiльному cTaHi

, В задовiльному cTaHi

(

|)-

Акт
загального огляду жилого будинку,

розташовапого за адресою: пр. ГероIв Сталiнграда, бl
Ii

по 01.10.2020 р.
(дата заверпrенвя оглядl)

провела огJIяд жилого булинку за адресою: пр. ГероiЪ Сталiнграда. б1
l встановила таке:

l.l,

Ми, що нижче пiдпис€ulися, комiсiя у складi: головного iнженера ОД-505
Волошиноi Н.М.,'iвженЯра I-i категоРii Лаврентьевоi T.I., майстра тех. дiльницi
Мелiкаевоi З.М. ;

1

Фасади



:
l
i
I

ll

l] за. ttlBi. tt,t tttrtr с t alti

II сб ),l{) гl, I lо1,()чt loI,0 p0\lolI-1,\
i

I} зa:ttlBi"tt,ttortr с t,atri

IJ зa.trlBi.lt,tltlltr с гаrt i

I] ol toc1 at|al l rtя t rо,гребl,t'

с t tttя в l .]. 3.,1.5.rri.,r

[] зl1.ltlBi.ll,tlorI1 с t atti.

Потреб )/loTL поточtIого рсмонту

I Iо,l,рсбr,lо,rl, Iloг()Llll()l,() pc\1ol1,1)

I Iot рсбr,ttl l l, lI(Il()lll I()I () pc\l()lI l \

cllop,l но\1\

I

+

]

l

-1

]

]

В задовi.r ыlолt), с,ганi

I} зlt.(tltli"tt,rtour с t,tttri

,}a:l 1--

l] зajltlBi"tt,tlort1 c-l al ri. tl .t i(l l tlBI lx
xtl:tttx lttrt рсбr с зitrtiIttt

В заловiлl,ноrt1, c,t,at t i

11отрсбl,ютr, по,гочIIого рс\.tоIrц,

Cxt1-1oBi lcli,t Kll. cxtl; ttl lli
rtapпIi

Гlо,грсбl,с lI() гочt]()I () рL,\lоti r)

l0

БatKtlttll. .:tojlяtii. гаt tttи
(()i t)p(). (ilir:lll ]я бlгtкtrttitl i

('rtit,tc,Il

с говб1 р

(KjIallalIп.

ри)

;lOilж llI
pol]o,,(Ll

и, trrlлбе

ll

Iz

('r ti гt с,зб ка]\tериip

I} iKr rl
овlд

lII

В заловiльному с,ганi

l4

озtlрки Bxl.,ltll-{x l,pYll

l,..ltcKтpooб;ra.,lt tat l ttяlб
IIто () lilI l]e()lll I]il \l tl,,l( ср eil(

lIс )

l7
l

!l а

о

tltli
. tBcpi
rtltiщ

cI Il,paJlbllOг0
пtL,Ie Il ня

ll} 1.1 b}l о lI)/

Системи гарячого
волопостачанIIя

В задоЁiльноtrtу с,ганi

!lс,l,еми хо]l0дIlоI,о
ооII чаcla lll] я l,lI]()

l(aI I&rl lзаl ll l

ll a-l с

()ll lIll () i,ll]
,lc il l() ,l.Iр ) р р

il ii с IL li()( rIl()

IIо

Itда
l{ Ilс ll llll llll1.1

lt 0р
а0() ,lIlll.Itl it.ilI(

Ii

\ltt

\l

с lll

1

3 ("t itlIt

I'cprte I I lзоltаl ti с,t,и ttt t

5 ] li,,t.roгit

,7
[]о. ttlclrllclt

I

8

9

.]_

1
I

l

lз i {Bepi

l}хiлнi lрупи

-]

t

l

\1а шllll них
ltt

l9

-]

20

--]-



i.
!l,

технiчний стан житлового будинку по
дитячий майданчик в задовiльному cTaHi..

пр.Вшсцовкп KoMiciI:
Ста-тliнграда, бl та
будинок придатний

майданчика)

(оцiнка TexHi

tLпени KoMicii: головний iнженер

екс в осlнньо-зимовии
чного стzu{у, висновок про готовнiсть до

будинку у насryпний перiод)
експ;ryатацii жrцого

iнженец I-i категорii

Майстер тех. дiльницi

.-

Волошина н.М. '

Лаврентьсва T.I.

Мелiкаева З.М.
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Житловий

,Щата огляду <29> вересrrя 2020 р.


