
загального ог
розташованого за адресою: 2

оз
(дата завер еЕня огляду)

6

Акт
ЛяДУ жилого HKv

7L
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
о _504

(назва tsиконавця пос.ltуг)

з d,,1,. по
(дата початку о ляДУ)

про ла огляд жилого будинку за адресою:

l встан ила таке:

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IТIепельського С.М., заступника нача.].Iьника оД-504 Власенко Т.о., ir*.rr.pu
1-i категорii Гуменюк А.В.,

n6

1. Житловий будинок, загацьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 3 VЧ птук,
На прибудинковiй територii розмiщуються

м

a4L
ерел lk елементlв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будин ку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого будинку ЛЬ _ по

комlсlя перевlрила стан несr{их та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, ,riдлоry, uinnu,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

л!
зlп

Найменуван ня елемента
динбкцl1конс

Висновок про технiчний стан
елеN4ента конс динбкцl1

1 Фундаменти t?а
2 Фасади

Стiни a}44z?-z4/

Примiтка

'@}4xzzzi

бff&'"rl,r"";
J



4 Герметизованi стики

'ar€,ь&-;5 Пiдлога \
@-zb-rzz44

6 Покрiвля

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба'тконiв i
llоджiй
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l 1 Смiттезбiрнi камери
водоп овlд

11 В iKHa &;ь*rr;
'па_ -&ё/7/,ааzа

Щверi

ааРО4'"/ь""ш'
1з Вхiднi групи *lбtо,п*, rz(gzz2z -

kёtЬ

l4 Козирки вхiдних груп 1,o|uбv-o"lb P,-r
l5 Електрообладнання

(щитова. мережi. буlинкове
освiтлення) frYot, ыb"z-t-,zi

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Системи це а[ьного &'.-t-ьуzzЙ

trP&

10

\2

rLfац,ююr-.ё ё
t-аЬюr-"rо"л"_r/

|,7



опалення ( лаrо. y'lzzzat<w "О r/27
l8 Системи гарячого

водопостачання tW&'e/brzzr)
7Ь, r,r..,с--, aol77)

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,\
oz-6 lz.zzz

( па,l,t . Pe-uzp,l-z dp/ry)
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

Зало&'е-z+r<zzzi,

7 Д-r"- аРВ/)
21 Дитячi майданчики

(обладнання дитячих
маиланчикrв )

VO|"B)*" жzz;.

Висновки KoMiciT: "ю/</;- ,<& Z

(оцiнка технrчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у васryпний перiол)

голова koMicii: головний i

Члени KoMicii: засryпник

iнженер I-i

.Щата ог"пяду << ЯЭ >, оз 2021 р.

шепельський С.м

Власенко Т.о.

4 Гуменюк А.В.

оБсл /гов);lочА

Бt'tикаОЛ

од-


