
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
лядУ жилог булинку,

e,z)* _ 4,'
,!

al"ё -/.ё
П.LП. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

з аr.2-9
(лата початку огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€rльника од-504 Власенко i.O., i"*"""pu
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по 6 аз.-ZzrZ2
(дата завершення огляду)

J

a'zadС_

встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€UIьна площа якого становить 9 а/Ч/а- кв.м
кiлькiсть квартир штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

_ ,/х.5

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан жилого булинку та його прибуди нковоТ територiТ:
пiд час проведення огляду жилого булинку J\! // по

комlсlя перевlрила стан несучих та огород жчвальних
кон кцiй, зовнiшн l та внутрlшнl стlни, стики, покрiвлю, пiдлоry' BlKHa,
двер1, системи цо, гвп , хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi.
спортивн1 маиданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

4<-a zl

Jф
зlп

Найменування елемента Висновок про технiчний стан
динконс Kuii) б

Примiтка

l Фундаменти grrr-4-'a-a,"z-..-Г

2 Фасади ?а/,аП 2-z"zzz-z.--<

, Стiни ё-t'-. zz

(конструкцii) будинку елемента



4 Герметизованi стики ;9а"4,"a- cz-z<--</

5 Пiдлога j+peJ"b --..)

6 Покрiвля z{4 Zzz-.aza.

,/zrao
7 Водостоки ZzО,z"7ZеР,-оrъ lzа?ё22Z|.2

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

,.,7r*а-ч"-гЪ ,Ц2zrZ2-

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджlи

:izzoёOl"r--b

Смiтrепроводи (клапани,
стовбури, шибери) J4-ё?r-ezz212"

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

5.rф
@-ё

Z-ьzzzzi
./z4--e,zlza€-n )

ll BiKHa zа'фz'J-уz2ъ _a.€z'/'Z<-zr.
-/Uc)

12
'Щверi ;Ъ va-zz.")z-a/1-а

lз Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп 4-ё?=z4 /--? .ёz, .-е'€z,z-,,,

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Эk2аз{24?:4-ьrz4-;

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ztеlrЪZ--сГ-7"а-гZ ,/a,azz-./'

17 Системи центрального еr'ё

,Z2"'аl /

/Z/"e*-v-

,4/

l0



опалення
,t-Zlеzzэzz-:-7

18 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

zафzdq r- &4_zzаёё}а1,//,//

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ё?фF,ее'/_Фzсzz{

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT: Za.:1

с2 2 ,2z) ё е",.,-;
ёa.z

aэz'{z-<-z-1 i

(оцiнка технiчного cTaIry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова Koмicii: головний iнженер О!,-5 епельський С.м
оьслуг

д|льЧлени KoMicii: засryпник начальника О

iнженер I-i категорii О.Щ-5

,Щата огляду << lb >> /rg 2020 р.

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

о'
сlо

Z"Z й-Z J?- zQа,е_аz---сz./V/о/


