
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
лдду я{Irлого б н,кУ,
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Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з С1 Cg Л-D"Ь по О.?Оg."fD},

аfuzzz- Й,Т

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-504

(назва виконавця послуг)

(даЙп;чЙбЪffiяду)

пров а огляд
п

1 встановила таке:

1. Житловий бу
кlлькlсть квартир - штчк-
На прибудинковiй територii розмiщуються

@йТйрГ"*лу)

уЁу. 
булинку за адресою:

динок, загальна площа якого становить.ЪlбЬ/ { кв. м,

-r-3

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п
iд час проведення огляду жилого булинку

рибудfi]rков
У9 /Ь,/\ по

ol тери то

k1 комlсlя перевlрила стан нес)лих та огороджувальних
конструкц iй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виJIвлено:

Jl!
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти
ёsа7аh>d<2-?' ' с4.,zа.Д1, "

Фасади * s**оh'J:,:?,чU V ё4,2c4L/Z/

Стiни fu.а"4е.r7Т Пе/'da?rzz?-

(П.I.П. майстра)
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4 Герметизованi стики
/а.r6/Jё1,1z2-{1#-

ёа-па-Дl .

5 Пiдлога %",./z/rrr /*-о-?
6 Покрiвля

еrr1 a4<,t
в,эчо

7 Водостоки
,arzP е, ""ь"ю"zrrl- v е,r4 a,z<s v

d
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
.ГtoazMfllrarzza

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

В o2cylail-e.a+aa"zcv
стпа4LU.

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiтгезбiрнi камери
водоп в rarr *l'-ca-t+a

/-rn2*'
ё -3

l1 BiKHa еt*r
ёrп alL/'

12 Щверi 1/2-.,./l"c-/а22j-еРи,
L.п

lп"-{?

lз Вхiднi групи /*-*?
14 Козирки вхiдних груп i"",rrrr lo-*?
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

&'""о*о
e4noе.,<,

А r7аffо

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

6,.rюlФ7rL"ь
,|4-ю-L

,tTczl-rl-ct' .

17 Системи це ьного 'aZ.6"<O



опалення C>zCaj.C' ,

l8 Системи гарячого
водопостачання

ё a-r.*:ff*1
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацiт

ёа?
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,lьтове
покриття)

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Виснов
Ф|

ко
,{

Mlcll:
0 /е
аzп

€;/-ц{z- Йа J/:r-zzztr/2-7 2
aor?a2 z'

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiс,гь до експ"цуата цrl жилого
булинку у васryпний перiод)

Голова KoMici'i: головний iнженер О.Щ-50

Члени KoMicii: засryпник начальника О

!ата оглялу << tй, >> о9 2020 р.
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