
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будннку,

о4/7 о,|ю/|4шZ//

0fншс- й.V
(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., засryпника нач€lльника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
с о€ /о,

'-о
по о6./О.2о}

(дата по оглялу) 1лата завфЙЪння оiляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: . 2fazplteъ-rz

1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становиrч /N-/jЛ "d nu..
кiлькiсть квартир - ?"j// штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

/пl Z/ 2z-.zz/
(перелiк еле HTiB благоустрою)

Р sa2oбt'Jn4,!a/?" " e-r.la-lz-t

конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

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

],(ъ

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булин ку

Примiтка

l

2 Фасади

_, Стiни 7о.rп./zDУrrz-ztъ k22liи /-l /.

2. Технiчнпй стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np ?З по ,/дz-.l . rzlQt,z7erz,r,( --'--V----------

t DDlОД!!_Кl!!_/ комiсiя перевiрила стан несучих та огорбджуваJiьних

Фундаменти

ё sa,g-ohJ, |,о,?" " C4?7a/z/,



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога toruazzf7+
' 1Le-etolzo*r

6 Покрiвля
/ u lZLLeP//n2l

7 Водостоки lапqоГуrаrz.ь
rLlzmцrLv/,,

8

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

fr2/4eJ1' бa"zloolz.сlпа;7tбро-о r.-оtr
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
ёопссър,о€"u*z-r<4-

zccafzva€ .

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

h?ar/"tz,Bel<.o
"/oaaЁt9€egeч/c.!

l1 BiKHa hЪr"Ьв-zLг
/?24222 /f ,/'77 ,

l2 !Bepi 'ltа.-
€--ею,
ftа-

а.ее/rц

13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп ё

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

d э?е жtr"l
16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
a/rvaz6-,r.Ю""Ъ
лhе-rr"о/-r"оr.р "1/*

\7 Системи центрального aLb

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Vаr,аzfу+апэ,/|/-фрrz/uf/.

fuасд2jqа,rпа' rtz!-есрн.:ъzr/.,/

4



опалення е d a4,r,!',

l8 Системи гарячого
водопостачання

ф a*f оё еzъ u,o
e2r-Z c},1,1,,.'

*,t

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

2сьг ф а
-l&-a;2.rp:a е

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

lsorgo& -t6-oсоlц/-l/ V /-rпL+Zi . v
.€rаоiiЙ27 /z/'r./4 ц/,/z

(/

Z,2q.n;. е

21 .Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

,ld &1lл J-zцL Фаlс/'
rZfucJ.-e,
fuz76zzzell,.zo//?ft, e/l4)24

Висн е)r/а- dа- ztazzzztrrz zeа&'zr-:<l
/a7?za/zzЛ Z-Z

1

(оцiнка технiчного стаlrу, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 ький С.М
ючА
я

Члени KoMicii: заступник начаJIьника ОД-504

iнженер I-i категорii ОД-504

!ата огляду << О б >> /о 2020 р.

В]ласенко Т.о.

Гуменюк А.В.

а,

19

i',


