
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
J ,,liи.цого оудин Kv

/, а)al з

е
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва>,
од-504

(назва виконавrlя пос"tl,г)

1-i категорii Гуменюк А.В.,
з /р.оз . я/},
(.Ia l а tlочаt,кr or lя.r1.)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

l. Житловий булинок, загальна площа якого становить 6/// /d кв. м,
-----7-кlлькlсть квартир - J/ё штук.

На прибудинковiй територii розмiutlтоться

/ з

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоI тер.иторii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 -j_ по 64з4z.л-l

/зБ6 @rr:цД-^омiсiя перевiрила стан несучих та огородХувальних--а------'=--.---7:-
кОнструкцlй, ]овIqlшнt та BHyTplmHl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, сист,еми ЦО, ГВII, ХВП, канапiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майланчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

_)

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) булцнду

лlь

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

a// ЯоР4*rо"".l *,*,
l Фундаменти

а Фасади

1z./Стiни

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начiL],Iьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

по 1Q.оэ.з/д
(дата завершення огляду)

/ ra* В а|д-аz4 etzlQzc-l

r1/U

Ь 
ur&aob 

"r+*orrLzs e-roa



1 Герметизованi стики
)О>2rо ёао,л

5 Пiдлога
-,7un7e r*"o.aоr4"

6 Покрiвля

'jжU'е2ь4lюч
7 Водостоки

tLo)r4ozroq)J со

8 сходовi клiтки, сходовi
маршi ,74Оr*

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бапконiв i
-,tод*iiй

d affe 'еz,ьфt2
е,2а-оц

*7
ттепроводи (клапани,

с,говбури, шибери)
CMi

d,
[а

уr/ ,ynb

10

ll

ll

Смiттезбiрнi камери
вiд

BiKHa
водо

d
е-rп

l2 !Bepi Ь а?4'"*"--Ч
lз Вхiднi групи

4'.rьуо
€aa-t<,tа "f"h r?

l4 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

r{rtж--/d

ь

16 фти (vашиннi при rt iщсн ня.
Jвepi маш ин них примiщень)
лi

С7
р,to/.

,ю,>п4al,{P
еа -r?L.r(D

17 Системи це мьного eLb

t-a

7

а В.'o/-ыlо
6н,/

a"P*,TY.-Tv Ие}с./



опалення

Системи гарячого
водопостачаннjI

Q.,rl / CZc4)

)(lq, J,tetlloxиt Яла/7р
l8

ь
е..? ( 4о/// )

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

6 цhi) а/А
( rЬ9 ,Р,1/,а,/_

Ф-сl

?r}l /7,1

22;
ь,

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ь ? &rl
Оrпаrц ft а.1 . 

fц,4/ 
lё,r,с2?1 9е)

2l [итячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii:
а

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ.rуатацiТ жилого
булинку у настчпний перiод)

Голова KoMicii: головний ер од-
/о

оьслуговуюqА\

епельський С.м

власенко Т.о

Гуменюк А,В.

аЬд_sчлени koMicii: застчпник

iнженер I-i

.Д,ата огляду << r9 >>

0.1

2021р

iPAlirд *,'

*Z..rrt/


