
загального ог
розташованоf о за адресою:

Акт
ляду жилого будинкУ,

сzл1-1, /о

nll arl no у1,
/ъ
'la

(П,I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

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

F,l поУ о?з
(лата початка г.пяду) (дата завершення огляд\,)

провела огляд жилого булинку за адресою: 5а; а;т

l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить ,/9 С9/ рокв. м
кlлькlсть квартир - !г Е штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

иа- .21сц' cz-lz->Zz-
(.,е iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан ,килого булинку та його прибудинковоi територiil
Пiд час проведення огляду жилого булинку J\b /опо

3aJ s а; комlсlя перевlрила стан несуч х та огороджувальних
конструкцl зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лъ
з/п

Найменуванrrя елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
кон кцll

Припriтка

1 Фундаменти d ачrаж"*t
Фасади d у,хrЬ' @}Ь/.о

е,rИа44
*а

J Стiни л* zсюп&r' о+ь-,.lю.zцl

елемента ( будинкч

2



e|4a-21-1

Герметизованi стики lо*УаУr.,,* lr**r4

Jо-7"87 r",r-*Ч5 Пiдлога

ё aor&'pJ-b4ooegf ,)

e4,4at41.1' I ruдю u r/t Дot7p /
6 Покрiвля

d*|dу-* rrr",*,""f
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi о-Рr,"h Р,-ч

d а*р
ё44 аё|.a1

.{.'ф*"(9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

/о 2ааоё е/ь-/ю'zut

ff;*i-, яояо;)
Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

6 ь"Ра*ч е,,"lа/цl1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

е a.re фvla4)e.Lb11 BiKHa

!-"nfftn#ff"Ш*e)
t, ь,t"9,ж*ч13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп

fuжU*кD'/{
,lО.МЕце h!/а,оtч
р.ь'*.,9-А

15

dРач.*хоrь
/zаеll*rуtлGuч khl///11/

.€lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

-dБ-th/БЦе J4;/.zё х/4Lц1,7 Системи центраJIьного

10

*r"/.

Щверi|2

ЕлектрообладItанЕя
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)



опапення

18 Системи гарячого
водопостачання

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

t ^уач" рz-*1
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфа'lIьтове
покриття)

? а:rа *а,
еиа-1.<,,t l
rйфru; )о/ 

**Р-- d

21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Ь 6-а9ю,о'"*
е/и a..|,aJ

,**r

Висновкпкомiсii: 3r"QоhоlЪпО . ЙО- *.onn n-*o рзzlt<ощ
6 ол

L7L ýе,е-сц 7т r

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ,луатацiТ жилого
булинку у наступний перiо;t)

Го.rова KoMicii: головний irt шепельський С.м

Члени KoMicii: засryпник н о

501

о,д-501 Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.iнженер I-i к

оч 2021 р.

*о,VrSуч р,-.*1

,l,


