
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду,к ло го будинку, лa

%шдL фу
(П.l.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начмьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,

/0 по rр /O.so/"}
(дата початкry о ляду) (лата завершеfi ня оЙд1''1

провела огляд жилого будинку за адресою:

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 5г штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(пере-riк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територ ii: --
lrTcПiд час проведення огляду жилого булинку Np ?,7 по l t/цЕZlrl

комlсlя перевlрила стан несучих та ого frол*у"ап"п "*конструкцlи, з нiшнi та внутрiшнi стiни.' стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

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

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

l Фундаменти И.л)l1,.l

2 Фасади
,0

t)

,с la)|2
J Стiни иоtr,kб l"rлГп /оr"ttоzи l/

I

9524 6 *r.r,---------/-



4 Герметизованi стики
3 х"ф,"rМОlУ e/auL

5 Пiдлога
цa|/l.l

6 Покрiвля l рфа.lшлУ Иа}Ll,,

,фfр,;п /r*uЙ/
7 Водостоки

hйРf"/4i,ь Р*"ч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лолжiй) с4/)ц.{,

0
о

l0

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

ега,llt/

,ьl1 BiKHa

I

cLaa,u

alatl/
13 Вхiднi групи

r,rаxokJ.b//a$ c,/aиL
|4 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

97лйа,,

,l

л и&е-
/4Ифl,rlL

,Ь16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

) шло,Lj,ь.t+а,tй,, c7alrL17 Системи центрального

9

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

12 .Щверi

,l

,l р4rЯлшrлlУ



опапення

l8 Системи гарячого
водопостачання ,l

йа.чL
l9 Системи холодного

водопостачання i
кана,,riзацii

,l
йай

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

.l
e/a)ll/

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячlтх
майданчикiв)

Висно ки KoNtlcll: tta,

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

Голова KoMicii: головний iнженер Off-50 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О В.цасенко Т.О.

iнженер I-i категорii О!-5 Гуменюк А.В.

.Щата огляду п_Ц___l, /о 2020 р.

оьсп!
ц\п

а


