
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
л я(илого будинку,

;ъп,L|.| d #/
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начыIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з *l по о.оз. s/
(лата початку о яду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: 64l, (Эr,z nc а Уq
{ w l --------

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загацьна площа якого становить ор 7Г кв.м
кlлькlсть квартир - /{з штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(пе iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЪ /7 по ь .af

Оrеи,цl'аi комlсlя перевlрила стан несучих та огоро чвальних
поfi.4рупцiИ, .o"rri-n 1 та внутрlшн1 стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, канатiiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

Примiтка

l Фундаменти Аб )ехЬ-<лое,еz4
e*ta,lz! l

2 Фасади

J Стiни ф ла,аГь"' еl-ь-4-о<24ц

Qzе'црz_еt) ё-ца) (?aeLapn-
U



OtllCt|1,1 ,

i*P'f,,"{А luzzсст/о|
4 Герметизованi стики

} 2ор"€-" pt,zezol
5 Пiдлога

?.р
Q.асJ

й
е-,/r1

tl4rLLl4,1o

Покрiвля6

?7Lb :zZ1 o*44loi*,,7 Водостоки

yтll)

l
dо*8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

d,
оr.4

c-l-L,9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лолжiй)

10 .x*.cor,l-tl-t
0

Ь tоt L^

*rfu4)
a)lr

ь ь
а-иr-l

0r4

е,r.ц а,ц.l

4 ялl,ор
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

6 аq*реJ с/ьl/ло2ч

t{H,'n* q.о /7h )
11 BiKHa

ь аЧ* Q+ll

|2 .Щверi

13 Вхiднi групи

d 3r"9"&'е},Ьп/oLuqа 0 аиа,и,
14 Козирки вхiдних рруц

Ltr|oebtc*"/,
('йЬ"w дэfi|

ЕлектрообладнаншI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

l5

*trorw ю*,ь
Пdе rъо l, п4,1Lо
tцп4t |/ t z-c,/

о16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

|7 Системи центрального

{)nZlr-tr"zl7'
tо/rр.)

oL "ч

Смiттспроводи (к.лапани,

стовбури, шибери)

Ь рgрU""ry*чU 0 en- a-r.t r'

*,r
а elb|-Lo а,lа1/



опалення ел| @-ola

(' lСzллl-о tc rla а.о rcr )
l8 Системи гарячого

водопостачання
j х*rрю &' е.lь.лltа/-L!"Ll

""#1*.,п 
Q.,о /6;)

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

d л*р"Lrzь*о*j'"l а ern ao,t t'

2l .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

d аЧ" €--'oZb.ct,
еrllа-4;

*?

Висновки KolriciT: ilu а22.ё

туlю

Члени KoMicii: заступ ачfulьн

Голова KoMicii: головн

lнженер

епельський С.м

04 Власенко Т.о.

од-504 WL*-,?/ Гуменюк А.В.

504
5

faTa огляду << 3О >> оз 2021 р.

l 5аах>В-сzь<эеел{
ц44ое)а . I

I tш+tлох-,t &о /bl )

|n

(оцiнка технiчного сl,ану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

ОБСЛУГОВУЮЧА


