
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляд жилого будинку,

Са
П.I.П, майстрф

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

тlгl9вого фонду оболонського району м. Кисва>,
од-504

назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженераШепельського С.М,, засryпника начальника од-504 Власенко Т.О., iнженера1-i категорii Гуменюк А.В.,
з оз
(да'га початкч о "trялУ )

по /3оJ,
(дата заверш я огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:

1 встановила таке:

(перелiк елемеЙ в б",rагоустрою)

2. Технiчний стан ясилого будипку та його прибудинковоi теритopii:Пiд час проведення огляду жилого будинку М по
z,l комlсlя перев lрила стан несучих та огород жувальнихко укцlи, зовнlшнi та внутрiшн l стlни, стики, покрiвлю, пiдло гу, BlKHa,дверl, системи ЩО, ГВП, ХВП, кавалiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивнi майданчики та прилеглу територiю,

При цьому виявлено:

м
з/п

eHyBaHюI елементаНайм

ди(конс кцll б
исновок про технiчний с,ган

конс кцl l динб

в Примiтка

trаРо&'аилzо"ztч- €lпа-зеl' {

2

ф^€*r-.*тLrl"lczJz/

Фасади
й

з Стiни

1. Житловий будинок, загальна площа якого стаIlови ть gD lg z-2 .- ,,КiЛЬКiсть квартир - /d Р .ryn_ 
'-' -:-=-j-;ё:-&- ^Б, N{,

На прибудинпо"iй rБЙФiiБмiф.r*с"

елемента

1 Фундаменти
А

'aza



4 Герметизованi стики & aff"
e|,rl o4zi

o/laarz/
&'*о-,-

5 Пiдлога & *tr
a.{e}-zJ

6 Покрiвля d аqое'о442юе2её1/"ea,ralo,
LQ,ll. 22,ц)у1 Je/6l ,

,7 Водостоки
ote-/*Тv-.-"o l/

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi J"*lлt уоэ-ztЬ

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrконiв i
лоджiй)

d rtфф.а,со*z7" 0 Cl"?a4.|
l0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
аzёd

^
l-/

е-,/21 о2l ,l
11 Смiтгезбiрнi камери

(водопровiд)
е?2? а-4/

11 В iKHa

Щверi d а*f&##:а
lз Вхiднi групи d у-у"& "lb.zю,.ztlt4

erъ,IaL,r{,/

14 Козирки вхiдних груп А 7zao&'a-zb 'а2ц2/dU { erralz,l

l5 Електрообладнання
(шитова, мережi, будинкове
освiтлення)

А а*4,,ffа
16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень) <fцаа-,с,".о 4
tЙеr"о7r-окю*./ /-* a./

17 Системи центрaшьного оýо пrАzDце }mllo,1 тlлц

А ч"ryоР,zr",е"уU &эаеt ц"t

12



опаJIення

18 Системи гарячого
водопостачання о}о,,,/^х" r**-?

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф,*/Ut /эL
р*т

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

/""r"*f,
zyz-tJ-

2l flитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: ),

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiод)

голова koMicii: головний tнжен о -504 епельський С.м

Члени KoMicii: заступн н Власенко Т.о.

рit.ОД-504lнженер

!ата огляду << / 9 ,> о,з

504

2021р.

:,

Гчменюк А.В.

.,\


