
зага.rIьного ог

розташованого за адресою:

Акт
л жилого будинку,

1 эl

}.у/,
(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послуг)

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

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

ii Гуменюк А.В., , л -/,()
По d-a{ , l,--,

(дата початl\т огляду (дата заве ння огляду

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будинок, зага.,Iьна площа якого
"runo"rru./6B

кв. м,

кlлькlсть квартир - 4э2 штук.
На прибул инковlи територll розмi

'"]

1

з
)

ол

(перел елеlлtентiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибулинковоi те иторiI:

пiд час проведення огляд}, жилого булинкуNs JZ по 1*L,
комiсiя перевiрила стан несучих та огоро жчваJIьних

конструкцlи , зовнl i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,, пiдлоry, BiKHa,

дверl, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаuii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територlю,
При чьому виявлено:

Примiткам
з/п динкцl1елемента кон

Фундаменти uпu,L

бконс динбкцll

l

'у,
1

1,

Фасади2

СтiниJ

uаrl1,

,Ь 2gа,о}r;х"l,tл,llУ

Висновок про технiчний станНайменування елемента



ерметизованi стикиг

5 Пiдлога
илч

Ц,ilИt,

}

6 Покрiвля

7 Водостоки
ию' fль{Уаэ;.ь /u"uюаl 7

8 довi клiтки, сходовiСхо
маршl

йаlй
.N

9 ЕuIкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Б

лоджiй

rLo,/oLLlцLL

l0 ттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)
CMi

ll
водо овlд
с Ml бттез н кам ир р

ll BiKHa
}

l2 !Bepi

й,q.чL
}

lз Вхiднi групи

14 озирки вхiдних групк

15 ектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освtтлення)

Ел
а

машиннi примiпtення,
дверl машинних примirrlень)

Лiфти (

l7 Системи це а-пьного

{4

.ь

ияе

4
ию;РБr4r,|ф lлr,tlоа;F

r*ц#r*ry

LюПфfРr.Ь /-"*/

ипиLL
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PZ.{////L



опаJення

l8 Системи гарячого
водопостачання -Рбt" hurй/

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

лйРГ/r /,rr*tr
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

0.О /4ойr
й4,tto

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

ьрр
|4ац|,.

Висновки KoMicii:

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступвий перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О!

iнженер I-i категорiТ О.Щ-5 Гуменюк А.В.

,Щата огляду u_ld, , 2020 р.

слуг.
дlл

Власенко Т.о.

/о


