
Акт
.Iя у жило булинку,

zZZ.Д

1(о v7b
(П.I.11. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Мr, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIецgл5gбц9г'о С.М., заступника начzчIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,

г D1 ,q.t

загального ог
розташованого за адресою:

(даr,а почаr,кt, оr,rя,ду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

по,!6.оз.2
(дата заверше я огляду)

о

,з2 /

L-" ,Б

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить ,/1.1O", Ч? nu.,
кiлькiсть квартир - //3 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков oi територii:
6!kr,, /,'lд часдоведення ог|яaу жилого булинку No п IIо

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцlи, зовнllхнl та внутрlшн l стlни, стики, покрlвлюJ пlдлогу, вlкна,
дверl , системи цо, гвп, ХВП, канаlriзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
(конструкцii ) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента конс кцl1 б дин

Припriтка

l Фундаменти
Н{ЮбJ'сl4rrr,;

Фасади
У,f,-о6,1'ш<J

3 Стiни 3 аррь

2



Ja{o&i,"n"-,'
4 Герметизованl стики

Пiдлога
РРюВ)ф4*;

аа/о6;ш"rГ6 Покрiвля

Па,чlfuП7<,охЛь По,ейоzааеа

llцllrl-zll/7
Водостоки,7

6 ,4"4,с/-,2а,,Zэп,|оL</

kaLю
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

jа-{обiuлt"zriБалкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

лоджIи

9

tцfu c2.o/<1,1,4,1l0

|r"Пd6 п.<п-lЙОzl<аtюl|,o1-L'l1

Смiтгепроводи (клапани,

стовбlри, шибери)

Смiттезбiрнi камери
водоп вlд

!ал-о;ь<л-с,сю Ь /Р/ry,11 Riкна

12 а!Ohrл--S

wui,funye
lаlr-lлцr,а r

и,оu; oza.t ?L{)

4
.Д,верi

Вхiднi групиlз

Jа{ЮЬ"4-,,.L,Г
Козирки вхiдних груп14

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

l5

lб о

/р.а///а4'
ъ

,"""tцf

11

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машrинних примiщень)

системи це апьного

5

8

(

JЦ-ОО*ь""J



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання ftо/z4zй€

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

zо.оf,/аПче h**"/
20

/ *r,а

21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв )

l,
Висновки KoMicii: /п /42 е?/lц,a|/.Le/..al|/

a

(оцlнка технlчного стану, висновок про готовнiсть до експ,туатаuii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний шепельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А,В.
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Члени KoMicii: заступник

iнженер I-i од_

.Щата огляду << Я ё >> оз 2021 р.

д -5

J.*,4

Прибудинкова територiя
(блаl,оустрiй, асфапьтове
покриття)

/ c-z-d;

7/
а.р/

iоd


