
загального ог
розташованоfо за адресою:

Акт
ляду жилого булинку,

tcloctc . оГоtсtх<с-,с" r.i 4 2<-х Jc)

ai0.0 r
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
оД-50,1

(назва виконавця послуг)

Ми, що rlижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з оГ,/О,9ЮЪ. по об /о
Цата "o"aiKry 

оilлялу) (лата завер я огляду)

ct

l встановила таке:

1. Житловий булинок, зага,'lьна площа якого становить ///2 *"..,
кiлькiсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

2l .,l

(пере,,riк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
проведення огляду жилого булинку Ns ,"13Г по / Z1,o cZ (Пiд час

аDллпее L|)L!ee/ комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних

- 

*, a/,
конструкцiй, зо#нiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

Л9

зlл
Найменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан
еле ме нта ( коп.:руццЦlýлдд_цу_

Примiтка

l Фундаменти
Ц/.СdZ с|цо лz/

2 Фасади

J Стiни в i.l12e! c.l4La l"J ]

провела огляд жилого будинку за адресою:

/ц4

Йtuмбцttiв fuzeeeictzz97

о



4 Герметизованi стики

{OMlz i' цtсrt, б rteeelоа rcц
5 Пiдлога

0 ла{ТlЙ'"tсрР,uq, еаlон/

с,l(/

6 Покрiвля

Топkrfце /Zе.цои/rLё/

т/

7 Водостоки

ао,rйч re-{
t

,{) .".l-b

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

h яаВобi.цrrо.rrrr @/|zaH/
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бапконiв i
лолжiй) h ла/,Й,сrиа,ссс/ ё/lаlr,/

{,/ (/ (,

10 Смiттепроводи (клапапи,
стовбури, шибери)

lаrzriиа ,rrасГеh/6

({(

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) 6 М МсеЫzо,осt7 асLаrс|

11 BiKHa

ё Ц &€rc eб lzZ'lczzzl clL. а l<4|

аU0

12 ,,Щверi

Ь рф*.свt аr"ч uk-Q:,7

r/ /]

lз Вхiднi групи

h цаИЫ, СВ rО.ес|/ асс{2 let

((

14 Козирки вхiдних груп

h цSЦ'6iu"kо"рzу c1,44еl

а(/l

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

2"хуаЬ*1
lб Лiфти (машиннi примiщення,

дверi rлашинних приллiutень)

1,7 Системи центраJIьного

frFa чrrооrr,, с Ь, uoelzof,ola uа с2

Р(flеu.е-ц
h ФИЙавиО,о9, cцlcarcf



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

Ь BaaoЫ.cBclo.e.r| elccacc r

еес<аrц

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа,тьтове
покритгя)

дсtбс-а е>. е d I

2\ .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

Висновки KoMicii: 'Llбсtа , /za LеcoLr сс к i.( бr /r-4
с,/ t{ eLz//Ll €КС,iLсео её)

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlс,гь до експлуатацll жилого

булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник начыIь

iнженер I-i категорii

.Щата огляду << Об >> /о 2020 р.

.ор
пельський С.м

Власенко Т.о.

Гушенюк А.В.

tr0 v

hЮООбirцrеФrе9р


