
загального ог
роFашованого за адресою:

|lГ/аrirп trб

Акт
лядv жил го н

п о я

-2-9

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житJIового фонду Оболонського району м. Кисва>>,

од_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника нач€шьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
з о/ O9.atb
(даrапо"Й*у оУляду) (дата завершення огляду

про огляд жилого булинку за адресою ;4
q

l встан таке

ок, загальна площа якого становит",l/|6"? Ю кв. м,

32я штук.
На шрибудинковiй територii розмiщуються

Tl,Za- а.е
елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жиJlоfо булинку та його прибулинковоТ те иторiТ:
Iliд час проведення огляду жилого булинку Ns 2Q ло

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджув€Lльних
i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

)

l. Житловий булин
кiлькiсть квартир -

кцiй,
дверi, системи ЦО, I'ВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

ПримiткаN
з/п

Найменування елемента
(конструкцiТ) булинку

Фундаменти ar4,'nzbxo*76
C-tz a.,1Z-/

Фасади ё Э*p4'a-zъ'zaz?r
azrOzz,l

l

,)

J Стiни

,

Й З ЧФ ,{'r-za-carr-z



&"? а2-4/
4 ерметизованi стикиг

-Ll<\// o,>"/r'/ re*-t}О""аЬ

5 Пiдлога

/,r",7.a"v "7е

6 Покрiвля
nё{ -1

7 Водостоки
>-й-/2

8 i клiтки, сходовiСходов
марш1 й"*7-zч ю,}.r-/-Ь

9 , лодж1l, ганки
(огородження балконiв i

Балкони

лоджiй
-а

@-zrQz-Zz

'а244Ц)

10 м lттепроводи (клапани.
стовбури, шибери)
с

h"fu{-,
Е яозо/

a-xa-oczt

l1 iттсзбiрнi камери
в

См d*P k**ч/-toz,bll BiKHa d ?цо
62zeYl', /v

|2 Щверi
a2-6-zZ-O/ а

-*ч
*?

Otl
lз Вхiднi групи

oyllz$цoo.zzZ (Э

/ (/ 
/-zzzeolz 2/

а
14 озирки вхiдних групк

/4z"z12/z "rzz/

улz/э

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення) &zа,rc1

d ,/,ьаr
1б лi машиннlфr, ( прим1 щення,

машиннихлверi примlщень )
Юla>,zb 4

2 aezz.o/z-rzr
й/оц

17 Системи аJIьного ь о-ZаzZZэ

,/""УГ7

***7



опалення ка41. Zz"/I€ rrtazU

18 Системи гарячого
водопостачання ь

е-4}1 /Br,
19 Системи холодного

водопостачання l
кан€Lт lзац1l

Ь зар
е",7а-rУ"' ,

& "Zь rZоа,ц.ц,
а

П q// . 
f 

ъеее-СО t?-ll t /вф
20 територiядинковаПр ибу

ас(благоустрiй, фальтове
покриття)

ь 7
Р-"и

21 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

_в эаР# eL/

е al/, - 2аСъ"аzz> еr'7-о-tr_

Висновки KoMicii:

(оцiнка TexHi

а_ e-eZOaZZaA ?z,/ сzzаф-

чного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-
,

jника ОД5

iнженер I-T категорii

laTa огляду << ОР >> о9 202l р.

iývP't,5/

04
-

Бслуг

Бородавко В.О,

власенко Т.о

Гуменюк А.
504

'о2-Ь,-/-О-*?


