
загальпого ог

розташованого за адресою:

,.)
Lzl /ь_

Акт
лядУ жилого будинку,

zэ-

t

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*rrno"oio фонду Оболонського району м, Киева>>,

I.П. майстра)

о 504
послуг)

l-i категорii Гуменюк А.В.,

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

ШепельськогоС.М.,засryпниканачальникаоД-504ВласенкоТ.о.,iнженера

по /3. оЭ ?:z)
(дата завершення гляду)з/J

(дата початкт огляду )

п вела огляд жило булинку за адресою:

встановила таке:

1. ЖитловиЙ будинок, загальЕа площа якого становить !2ý2з / кв, м,

кiлькiсть квартир - /4з штук.

На прибулинковiй територii розмlщуються
/z_

(перелiк

го були2. Технiчний стан жило HKv та и

благоустрою)

ого прибуди HKoBoi територii:

час про_ве деннJI огляду жилого будинку Ns.,ZZ по

l./ комiсiя перевiрила стан несуIих та ого джуваJIьних

кон цiй, зовнiшн l та внутр iшнi стiни, стики, покрlвлю, п lдлоry, BlKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технlчнии стан
кцi динбелемента кондибкцllкон

Ns
з/п

Фундаменти

5"rrd, 2-dz<-ez,z-lФасадиz

ala'a-z/z-ee-qСтiни

(назм виконавця

оз,

l

Найменування елемента

l

5



4 Герметизованi стики l1-p pa-//-f ,ta-
,.zё zz2

5 Пiдлога _g424ej?ba-z2-z/L,. (,/

6 Покрiвля ,2"zzz/z-l2,Zз

/2и,?
7 Водостоки /-еr/'2lъ /.аfl zzz2z

,2-z4ry
)

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/Zavz-3-d-22ъ 2.44iZzZ?22

lr"--v
)

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

.Aft*-r?'Z-эz,..;

l0 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

,*r /zеrоr aza2

11 BiKHa t. _
Z,bZ,.z--2-)

-Za/? )
|2 .Щверi Z-bzz-z-z-z1

1з Вхiднi групи бrr'rc--zz--d

14 Козирки вхiдних груп
ёfr€.э4:zаz.--.,-;

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Z4 44z;

Л,аz/2 )ocac-r

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

rъ z1{2-"T

/r*еz,r'r.-c_r2z
|7 Системи центрального

8

5a-ez24z-z-z-<-V

.э_?е

g4-"о.fu'аьо.r.f



опа,чення

l8 Системи гарячого
водопостачаннJI JryЦ4?:Lё z:ёi24е2

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,,lьтове
покриття)

F%a?ft"a,",z,--j

,-t-a/z ? ;/etrsz,a.t-zzezzzt,
.zz-i aё

Ф

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

zВисновки KoMicii: ,,/с с<2ё
-Zz2 rPбzz--e af,z-a с f

(оцiнка технiчного стаЕу, висновок про гото BHicTb до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнжевер О

Члени KoMicii: заступник начшIьни

iнженер I-i категорii О

Щата огляду << -/Э >>
.оq 2020 р.

ь

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гу,менюк А.В.

_y-z4cah',c-a..-=zj
L,

о


