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

од-504
(назва виконавця послуг)

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

Шепельського С.М., заступника начальника од-504 Власенко Т.О., iнженера

l-i категорii Грtенюк А.В.,
по '( 

оу epIз. оg.2Dз

загального ог

розташованого за адресою:

Акт
л жилого будинку,
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frura .ч"ер'пi"f" о.п"лу;

го стаЕовить il/"L 
'l

мкв

(дата початкт ог

провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа яко

кlлькlсть квартир - дб штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

проведення огляду жилого булинку Nэ
були н ков
4по

ol територtl:2. Технiчний стан я(илого булинку та його при

комlсlя перевiрила стан несучих та огороджувальних

констру й, зовнiшнi та внутрiш Hi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверl, системи I-|,O, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання , дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При цьому виявлено:

Найменування елемента
окон кцl l дин

Висновок про технiчний стан

елемента конс цll б дин
Примiтка

1 Фундаменти
Ё hk-a+z-a-z7
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6 sryюf,<а<о-t" w с.?71 аlс|

J Стiни
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C4,z?are?'.

S 2qu_&-zа-t rэлlу,
" /4-r7а"{/ .

5 Пiдлога
"fu.опzГr,t-/ |' 

/Le.uoleP!:
6 Покрiвля ё srzяah'zB-rr-o"llyU / Zrzг/Jlj.v

7 Водостоки Ги."7d7-*
"/e"/-Lolz/"?-?:

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

6 sа9оф"rt:!:,/\/ w l-r?7 а-,е4,/

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

ё laaa fz zё-/z1 -.1/ёlU (/ /-?-2?П,?""'.

1l BiKHa ё sас2аfr2а-к2t7u u /zna-zzy'

|2 .Щверi /;аg2о fu""za+z-o
/rz-z/z_c}
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13 Вхiднi групи ё saqah2иzoz2\'/ U r-rzzlzZy'

14 Козирки вхiдних груп ё 7уаф4-уl,з.zе7" r,r'па4Ll/.

l5 ЕлектрообладнаннJI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

€-'еZl.rоJ 0 зGц..< cL4.a1

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)
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Il Системи центрального h ЛпР,rr&'е,С-Ы-о ал,ч

4 Герметизованi стики



0lltc7lLlопалення

Системи гарячого
водопостачання

l8

bqb{)e-b,za,l,a,/lU (Г 6r, tO-tzl '
Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

19

Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

20

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

21

Висно ки KoMlcll:
за
4p/7L tct

./,(п/с- ac/rtlzzi
fu,z.llll й" .7z
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луатацiТ жилого

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

lz

(оцiнка технi,тного стану, висновок про готовнrсть до експ' 
будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О!,-5

Члени KoMiciT: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii О,Щ-5
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