
КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м, Киева>,

загального ог

розташованого за адресою:

Qb,
.I.П. майстра)

Акт
лядУ жилого будинкуl

по
(дата завершення огJIяду

кв. м,

од-504
(назва виконавця послуг)

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

Шепельського С.М., заступника начальника од-504 Власенко Т,О,, iнженера

l-i категорii Гуменюк А.В.,
о,9з

(дата початку оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:

)

42,€- ,лr'sz
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна
кiлькiсть квартир

площа якого становить
штук.- //J

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стап жилого будинку та його прибудинковоi територii:
час проведеНня оглядУ жилогО булинкУ Jф с,1-; по

комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
L.,. /z-/ //

конструкцlи, зовнlшн iTa внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи I-{O, ГВп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При чьому виявлено:

Np
зlп

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади V2ez'a- zaze-zz-*

J Стiни 2эZzz2-r{

n.
/-/Za

Найменування елемента
( конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булин ку

trrS='Zё,zzzrJ;

,ф*



4 Герметизованi стики
5z5Ъ*zаz.z.4

5 Пiдлога .<zzАеd-'z-э "...;а .a-7

6 Покрiвля

7 Водостоки *.7dr"rъ ..:-a?rz.z2z2

/,"j,a"r
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
z.z 7zz-р.э:ъ,qэz<-l'аzz

/Z?za /1zzzаl-ёa
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба.пконiв i
лолжiй)

j2ар2z-;z-Ф zz-e4J

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери) ёFа--ЭСr/Lеzzz,q

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

..-z4)rоZz42Z<Э

.Aеr'zzrZzT?
11 BiKHa

l' L,z

an_*/-)*.z..;

|2 Щверi 2z/

Вхiднi групи
ff/z)z-azzёzz?

14 Козирки вхiдних груп >"#";<'z-az-z."zz

l5 ЕлектрообладнанюI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення) 'ff-abzr-.-"-i
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17 Системи центрального J rа.а-ог+)tаzzrцz arp,a"

13

16



опаJtення

18 Системи гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ý-,-1€о zlc 2,а,z:<-z-z,zэ

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покритгя)

2"f-3-'.2,.o cz-ez-.-l

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
с2 Zzz/

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацl1 жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: засryпник начаJIьника ОД

iнженер I-i категорii ОД-504

.Щата огляду < oq 2020 р.

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

))

a


