
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
.цял жилого булинку, 1

no,1,{./a.Zq

5тs

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

(нщва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нача-пьника О.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
с Я.6. /о. яДа
Gата;БйФ;йиD @йЪТфйБfi*о.-лу1

вела огляд жило гобудин за адресою: и.1,4-0,t14.,

l встановила таке:

l, Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загальна

я/6
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоус,I,рою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п територII:
nkot,l,L,п lд час проведення огляду жилого будинку

комiсiя перевiрила стан несу.{цх та o.opЙ>,q*aлonr*
iTa внутрiшнi стiни. стики. покрiвлю. пiллогу. BiKHa.конструкцlи, зовн н

ПримiткаN9
зlл

найменчвання елемента
конс кцl l ди нкб

1 Фундаменти } ?о

елемента (конс Kuii) б динк

O,,L

Висновок про технiчний стан

1 Фасади --?ъJ/,о
аа/,(,'

)

J Стiни

Чпиlllt .,Р Jt,
(П.I.П. майстра)

площа якого становить f3l58, 2 Ku, м,-------------7-
штук.

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, кана.,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

е4ал.|/
,J /.?-1lo

иattt,

о^/пю loal
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi lr*r-rhD)

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

,t ,f
и

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

l1 BiKHa

tТaul,
}

3 лрqю,l,,,tЪ-tю,а/.
й[U,LL,

12 lBepi

13 Вхiднi групи
пю ;,!,l,о</лэl-Ъ Р,r,*й/

"йМr/й* /rr-/
14 Козирки вхiдних груп

)

йotttL

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будипкове
освiтлеппя)

lб Лiфти (машиннi примiпtення,
дверi машинних примiщень)

tц),оu,tlО.tоiЪ .I п*е-
b,lr-r"/. t"и"|/Lu)

Системи центрального hп7h!Бrl,Ё h!"Nацli,|7

rюI./,LrЛ/оЙ /*rr-" r
8 ycg.ohИлo"tt{

q,U/,



опалення

18 Системи гарячого
водопостачаннJI

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,-/Mr /-""*/
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа",lьтове
покриття)

А

с/qИl/
2| !итячi майданчики

(обладнання дитяtIих
майданчикiв)

Висновк ком lcll:

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 льський С.М

Члени KoMicii: заступник начапьника Of|-5 ласенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОД-504 Гуменюк А.В.

Щата огляду п_Щ, /'() 2020 р.
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