
Акт
огляду жилого булинкч, \
ю. йJ,)- 0Б,э-l).pttJarslri, 5 5 а

a/a,и.Htl j у.
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.ltися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начrLпьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В,,
з /р по 1-1, УО
(дата початку гляду) (да:га завершення огляду)

провела огляд жило го бчдинку за адресою:
5а

l встановила таке:

l . Житловий булинок, загмьна площа якого становить в8/ о кв. м,

за гал ьного
розташованого за адресо

кiлькiсть квартир штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

_ /д4

2. Технiчний стан жилого булинкl,та його п ll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку

конструкцlи, зовн
комiсiя перевiрила стан несучих,u о.орЪi*у"аrruп"*
i та внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa.

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

лlь

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка

Фасади

3

з Стiни поz,лйlhо7ъ fujLoЙ,

(перелiк елементiв благоустрою)

l Фундаменти
U-d)Ll/

2 пrаfuб,/4 Йцr,4_!+LН^!-
-to/iu&o ффиrлц/



4 Герметизованi стики

ua//L
ь ?q

5 Пiдлога

UaJl1,
а

Покрiвля6

C/Д)Ll/

Водостоки7

/*а"й/
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

o,a,r
й,оцli,

t} ?о
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба,тконiв i
лоджiй
Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

10

Смiттсзбiрнi камери
Blводо

1l

l 2"хg"АаЬ!аrУBiKHa11

lBepi !
/0

I,*!"
пL

А
с..1 a)lL

lЛ)LL
Вхiднi групи13

*rl"брЙu r"rrй/14 Козирки вхiдних груп

a,d)LL,
}15 ЕлектрообладнаншI

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

)"/оЛiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

lб

L,1аJIьногосистеми цеl1

,-й,l"бИ,ь /r**-/,

,!

a4aLц,u
12



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання Ь 5a9o,t;,l,bllл"lY

" [4a)LL
l9 Системи холодного

водопостачання i

каналiзацii

l b.t.taJU//
йаt/,о

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове
покриття)

2 2afo}!!uoly
с7,аиl,

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висно

(оцiнка ,гехнiчного cтatry! висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер од-50

Члени KoMicii: засryпник начальника О 50

iнженер I-i категорii О.Ц,-5

.Щата огляду << l &, >>
уо 2020 р.
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шепельський С.м

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.
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