
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,ý

a) xebxzlll< Я 3'

JtаЛ,,о Yl 0't
(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
Шепельського С.М., заступника начальника о.щ_504 Власенко Т.О., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з q,ач я по ./6.о,1 2

0 .пяд}') (дата заверше ня ог"rlяд)')

провела огляд жилого булинку за адресою: furzoH e-btcezc} .2З а-l

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /Р8 7о
кlлькlсть квартир - lрб шту к,
На прибулинковiй територii розмiщуються

кв. м,

а- rr,? а- E-ezz/ azz ап cl4tzL
(перелiк елемен IB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
ll lд час проведення огляду жилого булинку М !Зс1 no

леь комlсlя перевlрила стан несучих та огоро Yвацьних
конструкцiй, зовнi
дверi, системи I-{O

i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територiю,
При цьому виявлено:

Jф
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( KoHcTpyKuii) булинку

Примiтка
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, CTi ни db цар,оL е,llЮuzц cy'la4{l

(лата початка
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14 озирки вхiдниli урулк
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15 ектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освtтлення)

Ел

lб машиннi примiщення.
дверl машинних примiщень)
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опалення
( \rzllzЮlz,"t 2О 1tr l,
Иа.ц-l'
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l8 Системи гарячого

водопостачання
Й лсФю&е,!-64,о
е"лUа.!r' (rпrrr"о"-

е-Lр-Ц

,оlОч
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

d Ла+р&',с-ь
@',Y@h'(t* r9)l+r'? 2

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

d
9rt

Д,'еZ-ь к-ео

al ltOtL рl7пф 4.Dч)
2| ,Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

baryяtr***/
Висновки KoMicii:
a-l el

€)пелпа ý/о- е2zОаzдэzz.z>z o-tL|4
в ее/<-а

?ю

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у настlпний перiол)

Голова KoMicii: головний епельський С.м

Члени KoMicii: застчпн власенко Т.о

iнженер I 04 Гуменюк А.В._l
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