
(П,I.П, майстра)

КП кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепельського с.м., заступника начаJIьника од-504 Власенко т.о., iнженера

1-Т категорii Гуменюк А.В.,

загального ог

розташованого за адресою:

Акт
ляду жилого будинку,

о
(дата

qлзо oq
(дата початку яду) огляду)

кв. м,

провела огляд жилого булинку за адресою:
/,г

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загщIьна площа якого становить 60{d,lJ
кlлькlстъ квартир - штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Техшiчний стан жилого бупинку та його п територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку Ot
а- комiсiя перевiрила стан несучих та ьних

констру iй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни , стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa:'

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, канаJIlзацl1 , лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю.

При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKui Т) булинку

Ns
зlл

Найменування елемента
( кон стру кч iT) будццц:_

1 Фундаменти

2 Фасади

Wо*lrZон' ща-z__3 С,гiни

# ,З u'i 
"

/ 
'onn4.',Zz 

rаэ,/lu иа:?



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

,..J'/4n??
aZCl2q-

6 Покрiвля

7 Водостоки
?-паr "v

в довi клiтки, сходовiСхо
маршl *-7,ЕИ/

9 кони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
Бал

лоджiй

И-ефzz **.%-
,/,

lLP€ a/ll

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

/и

аrсо?L@,raZ> а

u;gJ-Qaa2
/ю lo

Смiттезбiрнi камери /i-a7.,?l1

ll BiKHa

e24z a-l-q'
J 2,Ца /€-о"/Jr/-,

0
12 lBepi trУраиz ,//6 e.z--И

/{-.?2/ a"2'7z.zz
}ze/

13 Вхiднi групи

fuaz7&,Zb
14 Козирки вхiдних груп

uLb/CC иlа-?//
l5 Електрообладнання

(щитова. мережi. булинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень)

/'/-О

17 Системи го



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

/
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

чо f

а lq4aa"'r./a,r4zzzl
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

u1 /

/ l аюо h',/b,kю,/rr/fua-zz'
21 Щитячi майданчики

(облалнання дитячих
майданчикiв)

ч0 т

Висновки KoMicii: а/ а/

(очiнка TexHi стану. висновок про
булинку у наступний rlерiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О

Члени KoMicii: заступник началпьника

до експлуатацiТ жилого

Бородавко В.О.

власенко Т.о

Гуменюк А.

оБaлl/гсвуЮЧд.:,

iнженер I-i категорii

Щата огляду << О 7- >> og 202| р.
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ц


