
Акт
.1я у жилого бyди н ку,загального оr

розташованого за адресою: а5

(П.I.П. майстра)

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

од-504

1-i категорiТ Гуменюк А.В.,
с l-r /о аюl по q /о,
1даrа почЙýЪЙбду1 дата завершення огляду( )

провела огляд жило го

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кlлькlсть квартир - о/ rU штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

будинку за адресою: И / M,tl .

э3(l "

9 кв. м,

(пере,,liк елементiв благоустрою)

2. Техпiчний стан ?килого булинку та його прибудинковоi
пiд час проведення огляду жилого булинку Nч5,Qllп

територll:
иlплДа.о

комlсlя перевlрила стан несучих та о.Бойу*п*,r"
конструкцiй, зовнi Hi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) булинку

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

J\!
зlп onr

е4адl/
.8 ?q .b.4,t

Фундаменти

2 Фасади

ушrhъf,йл;п Aprlto,.tl7.il_) Стiни

q|а.пr ,,, А fl.

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

l



4 Герметизованi стики

Prrn/|rЪО,l

5 Пiдлога

рtrац)
д

6 Покрiвля

еfад,L
.в

,7
Водостоки 9/о

с4,фU,(/
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi ,-РТРаъ )Muиll,t/
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба.,,rконiв i
лоджiй)

&iлl,ьлл,о.оц
о4иа),{fu v

.t +*Р
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

ll В iKHa

|2 Щверi

L|4|Lt/
,/4о,ь

lз Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

й qlu,,

пл;/бУ"юlь

а
п J.4

поL/.Фц0,1о44

9-/, ч lLL
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17 Системи це ального

e4"qlLL

04

lб



опа,qення

l8 Системи гарячого
водопостачання

Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii

n"rщt, J""-rrtr
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа",rьтове
покриття)

} ?\,L

И"q,l,ьо

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Впсновки KoMicii: иа

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

Голова KoMicii: головний iнженер О7Щ-5 епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начальника 04:;" власенко Т.о

iнженер I-i категорii О!- Гчменюк А.В.

.Щата огляду " )Q 
"

/о 2020 р.
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