
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
л жtIлого б к{,и

а5/d2а

0 ,Hll/- йtr
(П.I.П. майстра)

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

(вазва виконавця послуг)

з tо9аD по оР о9.яо)
(дата початку о

-ТЙiйЪрrГ"о о.-дуl

илою будинку за адресою: r# 2?а|6
)

про а огляд ж
а

l встановила таке:

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загаJIьна площа якого становить
штук.

6 кв. м,

На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибу д llHKoBol те IlToр
проведення огляду жилого булинку ЛЪ по о/

ll:.l
6Пiд час

fuнiп о комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцl й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

ПримiткаNs
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булин ку

1 Фундаменти

2 в й'z-6l,zz,-z
21 а4€2/' ?

J Стiни ZarrzrteТуrtlrrzz

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начальника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

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

32аgп*r"/-ёlrо1?L/ V Zzrza-rzt

Фасади



Р.аr".?
4 t vlacizo/t.z1,1zal7" с-7T 2а-F-с1 .

5 Пiдлога 6 vа7обz-л-оr!-r?" u сrпа,/-(J

6 Покрiвля g а*r!т::з,,r" 'Z>??Z2-?z1 , \

7 Водостоки ,А sацzо fu-zэ/-r?U (c--zarZl' t

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба;lкопiв i
лоджlи )

"trа,эrcа-нz-zэ Ea"tzazl

Z2 ll
п.а

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
провiд)водо

trэzчzfvо.-4 /Lал.,.

1l BiKHa

|2 lBepi Ja,z.zt'",za-
fa,z-z,oK-l-z / /А
с.еt}mlп

/r2-

L

бл7vп
!2zв.

))

13 Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп 2}-7-ё"r
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

заQоЬ *e-z""z",7
О l е,,п@z1/ t/

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) rzT рсо.-zz7 f"zczl"z.el

r'?Zz? -

17 Системи це ого

Герметизованi стики

z

Z-a/а""jr?a
'trZ.c*Юlf



опапення
С taa-.t l-

18 Системи гарячого
водопостачанIUI / a.p"e-xffi

19 Системи холодного
водопостачання i
кана,тiзацii

а ата"э"Fy:f
G.a:z с4-"22

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

5 рп-а hla+co,zly
v V /4,r1 а-/-е/ '

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висно ки Koмlcll:
л

й2аzа. dа- J/oJzzlf л77 &
i'-/ё'i" a2-/?,2а

oovaxp u/

(оцiпка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатаuii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5 епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начальника О Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О,,Щ-5 Гуменюк А.В.

Щатаогrrяду << О8 >>
по 2020 р.

5с,1

оБс


