
загального ог
розташованого за адресою:

провела огляд жило го булинку за адресою:

Акт
.1яду жилого будинку,

Ца,иtl.tl j н,
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця пос-,rl,г)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О.,
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /x.f2.&oh, по /3 /o.Loz
(д"rа "ЙЙ-у;il"дg

iнженера

(лата заверше(ня оглялу)

йл+,п,
1

- 252 штук. - l

г
l встановила таке:

l. Житловий були
кiлькiсть квартир

нок, загаJIьна площа якого становить gГ 2 3 / кв. м,

озмlщуються

(пере елеrrентiв б-lагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведенн

конструкцiй, зо шнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

Примiтка

я огляду жилого булинку N9 25 по флuu,
комiсiя перевiрила стан несгtих та огороfiжувальних

Ns
зlп

l Фундаменти
C,l.rLa)1,,{/

e.lelteHTa (конс динбкцl l
Висновок про технiчний стан

2 Фасади

J Стiни
сп44л)/

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Ь 6rчЫi,Цr,лrt

3 2а.g.dа,ьалау



пм|l,фМь
h!,uаП/

Герметизованi стики4

плr/4Буz Раrrr/
5 Пiдлога

СlЦW9.l)6 Покрiвля

lr-"r/,7 Водостоки

lrА/lл/цr
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i
лолжiй)

l0 Смiттепроводи (к.,lапани,

стовбури, шибери)

1l

uа-//)11

Смiтгезбiрнi камери

BiKHa
(волопровiд)

12 [Bepi ж_чиr-W/
"r/";ра /,*r"*Т/

13 Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп hйРф;h lr"л;/
/r,"-П/hйpбr l4Д,l'Ll5 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ййБhоjь Iшьцjф|7 Системи це а!,Iьного

члЙи-Nоs-о

ffi-Jжщ

а ухЫ-l,ЬамУ



опалення

пu/u;у,юТ,Ь /4шшП,/
l8 Системи гарячого

водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,rP;w
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа,,lьтове
покриття)

,L oll/,

21 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

} //rд/,

Висновки KoMicii:

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

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

Члени KoMicii: заступник нача[ьник 504 Власенко Т.о.ю
д|л ьниця

iнженер I-i категорii

.Щата огляду ,, h , 2020 р.

Гчменюк А.В.

/о


