
загального ог

розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого буди ЕкУ,

zZ) --

/Az,z"s=- /а
(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Шепельського С.м., заступника начальника од-504 Власенко Т.О., iнженера

1-i категорii Гумеrтюк А.В.,
3 по /-9,
(дата початкт огляду) (дата заверпlення ог,qялч)

провела огляд жилого булинку за адресою: lczn

1 встановила таке:

l . Житловий будинок, загальна площа якого стаItовить // У:',4; ,-:;/ :кg. ,,
кiлькiсть квартир - штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

z2ё<,-

.:2ё-э

-т-.7

z:.zZzza_7-Z2Z-zZ-zJ
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булпнку та його прибудияковоi територiТ:
пiд час про}Едення огляду жилого булинку Ns.g/:/по ;+4,

комlсlя перевlрила стан несучих та огородfl*"*
конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покр lвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти iZry zz,Ф.?z,-.:,-e-r

2 Фасади

J Стiни sr?r"aa-/-Z' z-/э /zzz-€/



4 Герметизованi стики
-r#ф'.zeazzz-zr

5 Пiдлога ,Z-?" сz-.{

6 Покрiвля kзk-r/? /*"*v_
7 Водостоки иz/еа.ч-агъ /*.*7
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi ",-rj'r*7*-?
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба;lконiв i
лолжiй)

Б ,-ryrz-*z-a*7
m-z-z4'

10 Смiтгепроволи (клапани,
стовбури, шибери)

1l Смiттсзбiрнi камери
водо вlд

//аz-Z,ё2-/

BiKHa

/оа-о
|2 Щверi Sa.-P ё>Ziа )е+ с.а<_.2

lз Вхiлнi групи

Козирки вхiдних груп S ;r-ачеее )4--ё

zЫ-,cz.-r

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

€ ;zz:чэ-,аё/.сэ*пff
ётzz,z."с

1б Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

3У-а4rz-zz-сэz;Ъ .€
Zzo?4/zz€2ёё/-,au

|7 Системи це ьного 2z mzz/

11 ёrzэl2-ё>l,"'.€ ё zzz--.-.

Хоzэ7 ,/

*arzze/ёa.? ,<.о?о2 -
/Zaz,2 /LZfс€аё.<-r?

|4 Zzz)Z'ezz--.v

ё gzэ-еОй



опшIення

18 Системи гарячого
водопостачаннJI 5kVl>/.2-pzz-.--zl

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

?/?е/" 'ё4,..-.-i

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа",lьтове

покриття)
ёr{ёР,Пz'zо r..-.5

21 ,Щитячi майданчики
(облмнання дитячих
майданчикiв)

e--6eera r-zzzz/

Висновки KoMicii:
ё/

€

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

d4,!-:
,dсГ0 Рд

.с!
l

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-

Члени KoMicii: засryпник начЕL,Iьника

iнженер I-i категорii О,Щ-

.Щата огляду << Jt/ >>
z22 2020 р.

шепельський С.м

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.
{

,96

,9|


