
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жил го будинку,

по .'

/zo-

(дата завершення огляду

(назва виконавrц послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з ý,& оэ, ,ll,h
G"*;йБ"у;ffirд9 )

провела огляд жилого булинку за адресою: еёпа

76 кв. м,
кiлькiсть квартир - /с.{ штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

Примiтка

Фундаменти ь ay"9*r.*1
2 Фасади d ч"р €;ezo.zo -1

о/7,? aza
з Стiни d &q,о2& аzьаzэееtц

а ! " tlо,
(П.I.П. майстра)

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

2о

i встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить

_Пiд 
час проведення огляду жилого булинку ]ф la] по 4ц_/Ыеа y,<lt }tcbncc.- комiсiя перевiрила стан несучих та огород=жувмьних_-a-----+-=.fl-

KoHcTpyKuifl, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry. BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

1



оmа,м

"?
4 Герметизованi стики

О/"V";V'*-6а2 
/"зl/о2

Пiдлога €r'r"Ьr"О *,1
с/41@.о|-1

*о02Uld5

a,a?a44r
ё аt" 2о,аr)

6 Покрiвля

J.rяt ,iуО,rra-ъ
7 Водостоки

"lо-7Бч 
ю",{э r/лlр}Lч

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

ё 2rrп"&'о/-ь \очU U e."oai
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лоджiй)

ё VaP& .ш*о ",o1,1b.ii 0(ч"Шу*. dа"юl
10

,{."УУ,* р**а
1l Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)
11 BiKHa

|2 .Щверi d аry"е'* ",-"r
е"lаl.с-,/

Вхiднi групи
l*,/"rS у-"*л
/еr1!-а r."-1

е-ае"-"/Ёл ,а

|4 Козирки вхiдних груп d а*р4\J v e.4l4a4t l

у

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Jо-,/,rБу" Р"Ч
l rh 0o,A'),,-,,"",-l

{, u*ro,p""b В
пЬ"Ь7"",r"rоr.Ч Р*"" ll

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ё,о,чhlfuЦ е t Йr-ох>пrл|7 Системи центрального

&сИ..оrzzЦ
( "",,7*"bi-.

Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

)

*,h:ffi,tr-tffi,а)

lз



оп&lення

Системи гарячого
водолостачаЕня {,**Р/" Р'*118

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

J*Ptr" р""ч
/ 1'о_rь""О

аrtС:2.+2

сz!ц
/,оrо

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

21 ,Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

2t>>ttю llll\

а-е1!,ц,"4 ry.

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

Голова KoMicii: головн нер 4 епельський С.м

Члени KoMicii: застчп к ан.qльнИка ОД-504lн Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.lнжен i кЬlегорii од-504

,Щата огляду << ,rЗ >> оэ 202l р.

Висновки KoMiciT:

g/


