
загального ог

розташованого за адресою:
ляду жилого булинку

la а/2 /сееОLЦее(i.а ц

йlеlrО И
(П.I.П. майстра)

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

од-504

1-Т категорii Гуменюк А.В.,
з 1,&. /О.ЦЦ,_ поl /о

(дата завершення огляду

провела огляд жилого будинку за адресою:

i встановила таке:

)

/9

l. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загЕUIьна

//6
площа якого становить
штук.

На прибулинковiй територii розмiщуються

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшн

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, кан
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

c12 a 'с.-? Zzle/ ёllА-е/ ZZ.n,
(перел еле]!tент iB благо трою)

oi територii:

i стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

алiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

пtu /Zёс

2. Технiчний стан жплого булинку та його прибудинков
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ng /9 по cr/adzz

,7kzrrz, ес€. ?.(с,о комiсiя пеpeBiрила стан несучих та огороджувалпьних

Ns
з/п

Висновок про технiчний стан
елемента (констру Kuii) булинку

Примiтка

Фундаменти
/7 ц с е cr{z а l|-/

2 Фасади

Гал aс ocz/? l
з Стiни

Акт

(назва виконавця послуг)

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

Шепельського С.М., засryпника начшIьника о.щ-504 Власенко Т.О., iнженера

/5{U,t, tlL)*u.M,_---------7-

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1

U-!T

ffiйfulrzсLо.2сz2ц



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6

e/.calcl
7 Водостоки

В ,Zёclee KzэФzzэ/ton I
2<осе l

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

о//.ё 2t(/..
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджlи оlL( а t L/,.) сс(6 с0/z€

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
водоп овlд аасц.t-|,aсOLl.

11 BiKHa

Jarzcioza бr^КЮсz
|2 ,Щверi

j-a,,-ea i bcz
Vбr7zrаl

Гсоч

'/-

Z с,о с, (
/l 7l9azl ,z| е

13 Вхiднi групи

ect PZz/tOпt о7lLс
14 Козирки вхiдних груп

е.,,/с оt
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Dё еzъ ro
e,.,-z a-.l-f

А аff

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) frp0q-"oнcb. f ltocb!

' 7?епе.ru",
ц

l7 Системи ц €Lпьного €/ца/Z/о

D мцоа;ulцосzеаlt eJaa c..J
Покрiвля

0 qaИ6;uB с2о42е?

(/!



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

/l цаО.lВr|tааОсl4а| еа. cz/z|
l9 Системи холодного

водопостачання i
кана,riзацii tA маювi сааLео<да! €lc<attt

U 0 v

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття) %rn"7<lyc Ресеюtеизt

аС{Ра. Lё и обе цю crcY л t 7 J

V(/0

21 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв) D sаа/й'uа ааФ.ц e/..a/z/

висновки koMiciil Й'ооl иа
cOL

1 !с еz( rr t
fo еrс

е
/с/ a(

ц|€

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо

о

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5

Члени KoMicii: заступник нач.шьника ОД-504

iнженер I-i категорii ОД-504

.Щата огляду << i 8 >> /о 2020 р.

бt, ý

ський С.М

ласенко Т.о.

Гчменюк А.В.

||


