
Акт
ляду it(загалыlого ог

розташованого за адресою: Ао

й о/rеuz- й 7
(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., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /6.og по //, о9 -

(лата по огляду (дата завершення огляду) )

пров огляд

l встановила таке:

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

*"#О. бУЛинку за адресою :

ок, загiшьна площа якого становить /J f кв. м,
штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються
/-tп-!-а/i Jzaz ///>//4-

(п iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоiте рито ll:
Гj{л ч_ас провед
,ffHttzлb

еннJI огляду жилого булинку.IФ ,lO no с?
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджу ьни х

коr,"rру*diй , зовнlшн1 та BHyTplmHl стlни, стики, покрlвлю' пlдлоry, BlKHa.

в

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти

Фасади ё tt-r-a+t-a. .1-z1/
/-

lz-rz ar<Z-l

J Стiни ,Ttzarl-zbqolzb lazarz l}

,

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

2



4 Герметизованi стики ё а?О *о*-!ч

5 Пiдлога

6 Покрiвля
7a4oh,z-a-rz-o.xцl' 2rт7аz(4. -

,t

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/Le.Llo
'tfuPtlruv п-l,q/

ё
3

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

8 j*я"furrt rt-" urrTtaLtz/'.

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11 BiKHa а
,2r 6-/zoJ

/.7паl1-1'.
,r

|2 IBepi Jа,zеlr<.q-
/z4 И, cJ.el у

&ео

13 Вхiднi групи z.z7z.ГУt*rп-О' /e./Zae."?.
а

14 Козирки вхiдних груп m/Lef/4o
рё</)о

7)аб
цr7L

fu r
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

4аФ Ь'оz-ь.-<юе/2.сJ('/ 0 ot zalz I
А

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

й.ацtоrоrzь
п27ъпz ц2-Llt/ 7ъеааzl"л-zl

па-a - 
^

|,7 Системи центрального f,to,,/u5le /12rzzё{-?<ч

flоrнмб*rаrпь/ !/ lzdJ-2[t/?,l4L



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачаншI

Системи холодного
водопостачання i

кана,,riзацii
r r-*r*"a

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

,е J-6

21 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

"? fl^-z1-1a12.anr
r,1n ам1

Висновки KoMicii: '-tb+tt?. Йz- -Z/ZэJZ1-/Z,/э7
а-,/т2/ ааiz/t /Ze

2cl7za

(оuiнка технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: засryпник начальника О.Щ-

iнженер I-i категорii О,Щ-5

oq 2020 р.

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.

J.-7"Ц* t*--*-1
19

uo"r

.Щата огляду ,, l? ,,


