
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого булипку,
ид. о7гоцоtсаtчl) З9

Z ад-ю( ё.а
(П.I.П. майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-504

(нщва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з ГГ, о! ,Lirtэ,
1лата почЙфоЙfi9

провела ог

(лата завер

nl.*nze-<oz

'ення огляду)

ляд жилого булинку за адресою:
Ёс4п2z' Зq

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загальна площа якого становить /J
кlлькtсть квартир -аь
На прибулинковiй територii розмiщуються

кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого будинку JE З 9 по h}tlleo.t

n ,Lц) комiсiя перевiрила стан несучих та огофджувальних
iTa внутрiшнi стiни. стики, покрiвлю, пiллогу. BiKHa.конструкцlй, зо шн

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Л9

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuii) будинку

Примiтка
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tralla 4olBo,
12 lBepi
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Iз Вхiднi групи
ь

14 Козирки вхiдних ррул

0ч"
C.rTla',lc,.t

h.*
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)
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lб
о*у
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лiфти (машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)

17 Системи центрчL,.Iьного

lr.-"*-/
"rь-ц|1

)

ь



опацення e.Ma4,0l

18 Системи гарячого
водопостачання

ф aff" aZl,alD *7
b2-?a/7z4

l9 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

ь
C;ztcz4,1

20 Прибудинкова територiя
(б.,rагоустрiй. асфапы,ове
покриття)

Ь чт,9"*ч
2l [итячi майданчики

(об"qаднання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: ./|Q- у<

2о,H1,1

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

Го.rова Korrl ic ii: го"lовни

Члени KoMicii: засryп
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.Щата огляду << Уб >>

будинку у насryпний перiод)

1

04

о 2021р.

епельський С.м

Власенко Т.о.

ер

оБс пу говуючА

50n

у/ ,,' Гуменюк А,В,


