
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
лядy жилого бyдинкч.
й, do1,o-" 8 #Kr,"la. t qv

0 6rzoz- g77
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця пос",rуг)

М", що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начruIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
s ЗО,Оз. S/s, по зlоз i/}
(дата початкry оiляду) (даiiза"ЪрГеrr"о.лядl)

провела огляд жилого булинку за адресою:
ф*,пkо,8,с/

a;;;;й ила таке:

в

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить зl9о кв. м,
кlлькlсть квартир _ sБ штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоl те иторll:
. Пiд час проведення огляду жилого булинку Jф 4/ по

i+Б В A.'n hл-. комiсiя перевiрила стан несучих та ог---г.---.-----:;---г-:-
конструкцlи. зоЁнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю,

ороджув€rльних
пiдлоry, BiKHa,

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

.,\ь

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Прип,riтка

1 Фундаменти
Ь зЧ,Х oa'a-z,b п-о
е,r.4 a-la-

*t
2 Фасади зарr4)

a4z!"
ь а

ozb п-42 e.z

Р,41

J Стiни d Laae {r'"rl, rёоZчl



С эz az.z,t

4 Герметизованi стики
ё *р"
О-1.1-7

ь ,*-r
o.1.zz

€-'.".о

5 Пiдлога
ь ,r2

о
е,/,1/al4J

&'n-ro

6 Покрiвля {,о.V,лче l",**ч
,7 Водостоки & оо,

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi Ь а*rр

е'асl)l
*^"7Р"""

о Балкони, лоджii, ганки
(огородження батконiв i

)-гIоджlи
Жцпr* )( /

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) Lý;-,f$фtrZ*1

ll Смiттезбiрнi камери
водо вlд

l1 BiKHa

12 .Щверi hо^hl,Dц"о-,ц, $ Cocce.:lt,/
qиа'"L,tюЩ.+оВ- #Оt, *
бс.//4р yll / ea.e.,r птп еаь1 r.ц2r, .lJ

lз Вхiднi групи iо-Рt o-,"u l-**{
14 Козирки вхiдних груп d-У*ау*,,* P,*t
l5 ЕлектрообладнанюI

(щитова, мережi. будинкове
освiтлення) *rз;р:з

e-f zrzu' ,>,toc,l o,1r

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17

ф"а-,.-* С
ИaCM)fL7n хе 4z2? /1t,r,z/-L a2l)

Системи це ьного ,ell2 rcc)

7r{,1

(

{, о","/"-Ьу,а""r. /,*ч



опалення
}/2}2eb12,/,l,|

.rFР
18 Системи гарячого

водопостачання
{+
o|z,(

&'.-uz, *-,r
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

ь
е2ц

&'-"*-a- а2е2.|,
zо/rr|(rz"""z*",

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

r**u*,tr.а4)
а п"а

2| !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: 3 6,'nzbь
ъf Е )С

oaae-z-<4o,1 Оъ<4
в а"ау z-

Ча_
?

(оцiнка TexHi чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

голова koMicii: головний i

Члени KoMicii: заступник
о

епельський С.м

Власенко Т.С).

Гуменюк А.В.
5с1

iнженер I-i

,Щата огляду << З l >> (.) э 2021 р.

(rr"z,Czrl,<* 2ю /7р )

булинку у наступний перiод)


