
загального ог
розташованого за адресою:

з
(дата початку iляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

Акт
Jl жилого будинкуо'/ wz./,

{a,kzzr; в.и
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
IlТgлgлбgбк6lо С.М., заступника нач€шьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по //,ОЗ,ý/р.
(,цоrаз,а"ФГ""""о.r"ду)

/'/ a/z/ д,

f,O кв.м,1. Житловий будин
кiлькiсть квартир -

ок, загыIьна
еи

площа якого становить
IшTvK.

На прибудинковiй територiЦозмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибули
Ns YJ

HKoBor територll:
Пiд ч оведення огляду жилого булинку по

/, комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних
конструкцl и, зовн iшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi)
спортивнi майданчики та прилеглу териrорiю.
При чьому виявлено:

а.-

лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкчii) булинку

Висновок про технiчний стан
еле\.lента (конструкцii ) бl линку

Примiтка

l Фундаменти Jф| ,/'
cz6t 1-1,t/z

2

Ja#r{/"r4*.rs,

3 Стiни

Фасади

ЗQ7047)"оr"".'



1 Герметизованi стики
/а/d/Ьr-&...5

Пiдлога rz,аz/r/ь"-ф/ё "ta-Zr, /"-сk-а42_

6 Покрiвля
Ja9o{?L.4z,z/j'

,7
Водостоки ftOLrnйq/or-r6 ио<)оъzех,<l,U

t"2-z?а./(;ц-
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi 5аlОба'r-саu.сlГ

9 Ба.,ткони, лоджii, ганки
(огородження ба.Iконiв i
лоджiй

atlzzzl Fcz-z-< rzz,lc<,'6 .12_2l" -
ф? !a.zl<,t.-l-,l

]0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) Jа/Р€-",а.6-цГ

l1 Смiттезбiрнi камери
(водо вiд

tza,<;>/a)7"11; ё *аz4

1l BiKHa
/а/rВ) 

cz4<2z44' t <){, ,/1aza/,

,! "?р/+ /,
12 !Bepi

Ц_ю6r',/^"rц[J

13 Вхiднi групи Lр.лhдVtо-с;ь lt-о-<а/о2нёеr)

14 Козирки вхiдних грул
баfо6,,,ЬLь,r,Б

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Па7Юбl t cal<z-l-
).&4l(

lб ти (маrrrиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)
лiф а € rna

k-a.rr/
cz-|ý -

17 системи це апьного 6ri:-c-lzz-c.d

5



опалення (7u.,.o"n а2Л,Оё, )
l8 Системи гарячого

водопостачання

l,С,лzzl,{1>и ЯDtОr
19 Системи холодного

водопостачання i

каналiзацii
! а,Р-4 €)un"uod

))14l/-2D /<'r4{ fuеоt
z0 Прибудинкова територiя

(б,тагоу с-грiй. асфа-тьтове
покриття)

5а4ОLiсl'оr-rzГ

21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

t-

Висновки KoMicii: frb
al

d,t/

(ouiHKa TexHi чного стану. висновок про го,говнiсть до експ,луатацii жилого
б1,:инк1 у насrl пний перiо:)

голова koMicii: головний i од епельський С,м

ласенко Т.о.

Гуменюк А.В.

оБслуговуюq А

о 504Члени KoMicii: заступник

iнженер I-i 504

!ата огляду << 1/ >>
,12 202| р.

ч

о"

а

)


