
загального ог
розташованого за адресою:

лядУ жилого будинку, 1

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва),
од_504

(назва виконавця послуг)

провела огляд жилого будинку за адресою:

оу

Ми, що нижче пiдписмися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника нача,,Iьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /l, lo . "хр1 по / з . /О- -хв}
@аrЙо.rЙку оf"rлу) 1даЙзаБрЙiГя оглялу)

Йr,lэ.еи.,

l встановила таке:

1. Житловий булин
кiлькiсть квартир -

ок, загальна плоша якого становить
штук,

7 9 кв. м,

На прибудинковiй територii розмiщуються

(пере;riк e,lerteHTiB б,,rагоустрою)

2. Технiчний стан жилоrо булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Nc Яf ло

комlсlя перевlрила стан несучих та огор джувальних
конструкцlи, зов iшнi та BHyTpimHi стiни' стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента 1KoHcTpyKuii) були нку

ПримiткаJ\9

з/п
Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) будинку

l Фундаменти Уф',tЬ,trлlу.ь

2 Фасади }

3 Стiни .ь a-a-ll.L,

Акт

Еfu, !, , j, //,

cT,йLl,

йаа,с,



.l уафаыл"lу и/r.рLГерметизованi стики4

Пiдлога

Покрiвля иа)Д,

uau.{,,

} ууhлиалlц
,7 Водостоки

8

9

l0

11

l1

|2

15

16

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Балкони, лодiкii, ганки
(огоролжсrrня бмконiв i

.поджlи

Смiттепроводи (клапани.

стовбури, шибери)

Сr"riтгезбiрнi камери
водо Bl

BiKHa

Щверi

8 уфuьшу иauL

йлu,/,

} й,flИ|/

Uа)l{/

1з Вхiднi lрупи

l4 Козирки вхiдних груп

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинковс
освiтлення)

Лiфти (машrиlIнi приплiщення.'

дверi маrпинних примiщень)

,й/-;r /4!//юаrF

йа/l//

1

c,la,lto

|,7 Систелrtr IIентрального

5

6

l rф,l*llлly
l пл7ШЬrаф

йаuL

Ъ p/.lHlюly

i
I

-il уф;,иulц
,Ь хах"*,шллу

) х*ryil;иа,э"tу



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання 3 xaф"Иllolly йal1,o

l9 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
8 C,/a)ll/

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

} хафuJhuлдr йа//,,

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висно ки KoMlctl:
0L€ (

t

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT: головний iнженер ОЩ-5 епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начальника О Власенко J'.O.

iнженер I-i категорii О.Щ-5 Гчменюк А.В.

.Щата огля.чу ,, /,3 ,, /о 2020 р.


