
розташованого за адресоrо:
tl.ф

Акт
загального огляду жилого будинку,
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(дата завершеЕня огляду

е rze L-,7r

ого становить 9 е rD
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(П.LП. майстра)

о 504
(назва виконавця послуг

категорii Гуменюк А.В.,
з& о.2
(дата початкт огляду

овела огляд жилого булинку за адресою
а

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Бородавко В.О., заступн"*ч ,u"-un,Ka ОД-504 Власенко Т,О,, iнженера l -i

i встановила таке:
l. Житловий булинок, загальна плоша як

кiлькiсть квартир - /Ч4 :штук,

На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелlк елементlв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого бупинку та його п

Пiд час проведення огляду жилого булинку
рибуди н ко в
N 2Эо по

ol територll:
еп-QrL

еь комiсiя перевiрила стан несучих та ого оджуваль

конструкцl и, зовнl та BHyTplmHl стlни. стик и, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверl, систем и ЦО, ГВП, ХВП, канал iзацii. лiфти. е,rектрообл аднан ня, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При uьому виявлено:

ПримiткаВисновок про техЕlчнии стан
динкбкцl1елеNlента кон

Найменування елемента
о динкон кцl
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з/п

Ь 2"рk"Ьпоч ф,Lа/ч
Фундаментиl

furrr"*ИqfuФасадиэ

кв. м,



) Стiни

4 Герметизованi стики tto'yБ1,o*b r"Ч
5 Пiд.T ога Ь 6-ga&'o*<ocezlf 

иал!

6 Покрiвля е r2д.lр/-?1z1

7 Водостоки t,сУббо,*ь /-",Ч
8 сходовi клiтки, сходовi

маршi & 2zrУUоLыю еr}1tиа4)

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i лоджiй)

ё уlуФ"r*ч 
e2la,cl

l0 Смiттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)

слlю -,b-fo4L,.la lп
G*'B бtlЬ1<,х;а

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiл) #"-,f4.* |***1

12 В iKHa l> 2а,9я&'.оь.эеа2t и а"/
Эа/DЬ&'По* В ip/ry

13 [Bepi &е"Уау-юль а::z\/4 76r
ё еztiИ rtt е фir42lt4.

|4 Вхiднi групи
а/-*-7rОую* /,-*"-|
Йe*P.bSo"rtbl5 Козирки вхiдних груп

lб ЕлектрообладнанюI (щитова.
мережi, булинкове освir,лення)

Ьtф.саtааl/'

7z2

t

(

1,7 Лiфти (машиннi припtiщення,
дверi машинних примiщень)

dУа7"о,оr"ь б паепоF,,"r -

"-Ч l4e-atlt atz,l



l8 истеми центрального
оп:UIення
с

rl
l9 истеми гарячого

водопостачання
с

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii

a.o/7F
e4la4,|

21 Приб
(благо

удинкова територiя
устрiй. асфаr,rьтове

покриття)
2.о

ь

.в
22 !итячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:

(оцiнка технiЙ

Jla'-
rLo

ого стану. висновок про готовнi
булинку у наступний пeploд)

е-е!-о

36

сть до експлуатацii жилого

Бородавко В.О.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

голова koмicii: головний iнжен

Члени KoMicii: заступник нач

\
iнженер I-i категор од_504

!ата огляду ,, Дб , /о 2022 р.

e.4r?q,,az.
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