
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
лядч жилого бчлинкч.
а;/. с4ё'/ *а,,,аа /ь

/ 7-----
об Ee1,1{- {/

(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIlgцgл5g5цбг,о С.М., заступника начfurIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по с,о s
)да,t а завершення ог"тядч

;,/провела огляд
)L)

l встанов а таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить И о кв. м,
кlлькlсть квартир - ,/о 3 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

жилого булинку за адресою:
/6

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiI:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\! /6 по

aо с.<, комlсlя перевlрила стан несучих та огор джуваIIьних
к струкцlй, iшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лlь

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
(конструкцii) будинкуелеNIента

Примiтка

1 Фундаменти
d?trL.zb,<z,,n,,t/

2 Фасади d а,!.о
*1v,

@4

J Стiни lczczzo zzzzzz7ittoпlorБ,t хэrоz

s оЧ.о3. .t /Ь.
(лата початку ог.{яду)

ёr,z CCzZ,,l

с/.Ь r.q



4 Герметизованi стики У,о*lйи-ф/ "рzlц,аr t,1

d а.r&'
a.4a4.<J

5 Пiдлога

Ьа?
@tT| Cl'r|J

,&,'

р)zt-z,t-t-*tlz

6 Покрiвля

qrа""LЬ

ч

t--,7 Водостоки

olor,,
n

Iо,rrЦ8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/,
е4п

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лолжiй)
d4jd

[а

4,1' o-L^ba-O *,l/
яоу )

@12l

а , ipp
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

t,о-,/йуюr,* tr".*"all Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

et-ld а"Ра'о!-ькре2лч 
e"la

(trЙi,tа ap/tr, )
11 BiKHa

12 Щверi е-/чБqе ?a211l 
,lz/

dr-'г/е бГ"V",,о*а-/
й
6

13 Вхiднi групи

с*Р
Р".r"r"ч

,g.za$r
14 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнанt{я
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

d а

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

п4рrйz5ЯtС' /ullzё/-"<|17 Системи центрального

РffЛ 
***""T

Jо*hлЛцо-*ъI V 
rrlzp"l""+/



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання J,*P{. r*^*1

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
Ы,Р*

ат
*720 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфа.rьтове
покриття)

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMiciT:
в zвэ-t оеlэzzеi

еlю й о
сz

(оцiнка технiчного cTaITy, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головн пельський С.м

Члени KoMicii: заступ 504 Власенко Т.о.

1нженер -504 Гуменюк А.В,

,Щата огляду << О€ >> оз 2021р.

orcn-rroruouo\
ачадьлЕка

504

I;j "

нер
/_atr' i

с ,64'е2А.(Ю
@r2/а.aL/

-/,-u-"/----------------t


