
загального ог
розташованого за адресою:

ляду }килого б}ДИНК}l ,r

од-501
(назва виконавця послуг)

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

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

1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /5 lo , Дрl, по /5.1о.
tдч- "о.r-*у 

оrЛ"луl (лата завершен я огляду)

провела огляд жилого б динку за адресою:

i встановила таке:

1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загальна
-/|в

площа якого становить
штчк.

оh м,кв

На прибудинковiй теqито pll розмlщуються

(перелiк е MeHTiB благоустрою)

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булидц1

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

лъ
зlп

r ь"ф"и44i.аУ tl a,ttt,
l

2 Фасади
е4-а//l/

_) Стiни

Акт

Чпиuл а.!
(П.I.П. майстра)

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

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулин ковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого бу:инку N,: 2 f ) по фосп,

0Ь.п lлоt-.rну'.ч t/, комiсiя перевiрила стан несучих та огорdлжуваJIьн и хщgrffiт:-
конструкцiй, зовf{iшнi та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

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

Фундаменти

"[ харЯыlлrrу

ил;ЬЯ,Lriь bp,usloja/.



4 ерметизованi стикиг

5 Пiдлога
пd/бr Р.,-r;/

6 Покрiвля ,йИr hа./л/14
7 Водостоки

^"rРФ** /rrr"/
8 ходовi клiтки, сходовi

маршl
с

лйFlrr' Р"rr*r/
9 апкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i

Б

лоджiй ц"2//.l,

10 ттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
CMi

1l
водоп вlд
с м 1тт€з б Hl каме ир р

1l BiKHa

) 6"хЫ;и""у
12 lBepi

а,ш//.,t
Iз Вхiднi групи

лаlr;:t П lr*"/
14 озирки вхiдних групк

/.ьtиlаф
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)
Лiфти (

)
иrJL

|7 aUIьногоСистеми цен

) рrЙйr,ау

u4,uс

PWA^rry

фи"t;

иасl4rИ-



опаJIення

l8 Системи гарячого
водопостачання ъ

clauL
19 системи холодного

водопостачання i
кана;riзацii

А

й,LluL
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа"тьтове
покритгя)

2| .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висно ки KoМlcll:

(оцiнка технiчного стану. висновок tTpo готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку v наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-50 пельський С.м

Члени KoMiciТ: заступник нач€L,'tьника ОД- Власенко Т.о,

iнженер I-i категорii О.Щ-50

.Щата огляду << /6 >, 2020 р.

Гуменюк А.В.
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