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Акт
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hлrа ау

(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча 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 начrшьника О,,Щ-504 Власенко Т,О., iнженера
l -i категорii Г енюк А.В.

| 0|.t о/. J.}

(дата tIочаl,ку ог"llяl-tу ) (дата заверш ня огляj(у)

провела огляд жилого будинБу за адресою:4 пh.оеrzоа-2.7
l|

о.L
1 встановила таке:

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить п 8окв,м,
/акiлькiсть квартир - штук

На прибулинковiй територii розмiщуються
O/L41419 <eLLl o-Lza.d аамчot-
(l (перелiкблементiв благоус,грою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його при територll:
Пiд час проведення огляду жилого булинку J& п)п a"rZZ .

конструкцlи, зов шн
комiсiя перевiрила стан несучих та огороЙувальних
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчИки та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаNs
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) були нку

l Фундаменти
alb+tO
е.пq.L;

а-а ?rr,3о
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,) Ь tфе'ж#'/
3 Стiни ф х,эQРбт'о.l} кл>,uЧ

Фасади
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Сrпа а
Герметизованi стики

Пiдлога ?w*,уr,чh5

6 Покрiвля tto-yEve r--ч
7 Водостоки

e-Pr,o?,'4 /е/llflч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй

Ь з,У&'*ъ-u*rul
I0 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

й7(
зY

ф,lа,й
&'.llrlp

)ll Смiттезбiрнi камери
(водопрgвiд)

ll BiKHa

12 flверi

lз Вхiднi групи

z оOю4-"e.tb"t-o"llllU 0 фпаzzч [

'|"4r rl о,,1,6 
/1r///,о

йо. Drйп /ьаtю
ь
( CtLean К 4-

?4р err,|a,rQ
аю/ Z7

d-

l4 Козирки вхiдних груп ч/,о,,,|Бр* Р**7
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
tlсвi,t,:tення) ?YФ*зmd

Лiфти (машиннi прилtiщення, illr".yo*,"* €
lб

л]верl vаши нн их примiщень)

)rl-r(о1,| '.e,zzz,.

|7 Системи це ального

J,-"Vay-,*" Р*"а

*-,



опалення I l oyr

18 Системи гарячого
водопостачання

С истеми холодного
водопостачання l

каналlзацll
Прибудинкова територiя
(б;rагоустрiй, асфапы,ове
покриття)

l9

20
ф аоре,*
('rаа.uУzl<эл"п y2t

'/
kx

2| ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Op,al
в )

Z,,

Висновки KoMicii: Ta!-/|zllL н
в

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнlсть до експлуатацп жилого
булинк1, у настутrний перiод)

голова koMicii: головвий t од- епельський С.м
/j* обслуго8}

Ч"цени KoMicii: заступник

iнженер l-i го

5 Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.4
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