
KY,
//арозташованого за адресою:

обшzо
(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., засryпника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

.о q, rр по l_Д.о 9 2Э,L.
(дата поч огляду)

про жилого
а

Акт
о lI

(дата завершёння огляду)

pJb

якого стчlновиr, J/|'J, I кв. м,

загального огл

з

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загЕrльна площа
кiлькiсть квартир - -fЗ штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його приб
проведеннJI огляду жилого будинку Js

чди нков"/,,l.a 
"о

ol pIrTo ll:
п

,)/4z комlсlя перевlрила стан несучих та огоро ьних
конструкцl , зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячl,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

I

_]

J

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти "0 s.avez?rz-"7" е427 a4z/
2 Фасади fr ;оеr f/!:rr.tr" n /-rTZ C?ILZ/

Стiни

огляд булинку за адресою:

{/2o/44/u,a/"a77Lb /1a/.loц/,



4 Герметизованi стики rt*7Г7 p"-4-v,
5 Пiдлога fu"tdr- Р,r-.ъ
6 Покрiвля

do.crfzJ, {<rJ+l
СаT lад1"

Ф

7 Водостоки
,В varfiT',cb-*o-.rс/паlz1

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi о,7

7774

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лоджiй

f,r'-ll+zoа,lJ
/tпа-к-1' .

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
водо

1l BiKHa в
/,J

8z*l<-Ь

12 !Bepi

1з Вхiднi групи

l.сц

{а/4РР-

/

l4 Козирки вхiдних груп Е чаv,*/ича1,7" V ll rzQ-l.tl .

l5 ЕлектрообладнаннrI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

brr
16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
л2J,l,|j/ /Zp 2{Z /L2 Z /"(//

/? ПЭ7<-о/727

17 Системи це €шьного



опалення
OMq,*t

l8 Системи гарячого
водопостачаннrl ё а*7ЬЖ:?

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфьтьтове
покриття)

,& rlrio h'J,o 'loJ/tsU U /zrzLpc/',

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висно ки Koмlcll:
аеlк

fu'zац<а а "/Za/zZ,|"/77 lZ tr-7

/ /.z
,)o{1zo ll/

(ouiHKa технiчного стану, висновок про гоToBHlcтb до експлуатацtl жилого

булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii О[-5

,Щата огляду << 2 2,, >> о9 2020 р.

Бслуго
;lл5н

b.ie\ 504

епельський С.м

Власенко Т,о.

Гуменюк А.В.


