
загального ог
розташованого за адресою:

Акт
Ляду хсил

.-/rсr,^ос /iб
(п. I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонс ького району м. Киева>>,

504
назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися , ком
ILIепельського С.М., заступника

категор ll Гуменюк А.В
з а оq,
(дата початку )

провела огляд жилого будинку за адресою:
J_4 п

l встановила таке

iсiя у складi: головного iнженера
начаJIьника О!-504 Власенко Т.О., iнженера

/о.
(дата

л,эrtЭ б

огляду)

r,й.

1, Житловий будинок, заг€uIьна площа якого становить
к]лькlсть квартир - /4/ Iдтук.
На прибудинковiй r.рrrорlТ р*мiфються

,/{ кв. м,

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан 2килого булинку та його прибулинковоi територii:д час проведення ог
Т"aУ жилого будинку Np ,/)Г поосltр комlсlя перевiрила стан несrIих та €Lльнихконструкцiй, з та внутрiшнi стiни, стики покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,дверl, системи ЦО, ГВ П, ХВП, каналiзацi i, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивIii майданчики та прилеглу територiю

При цьому виявлено:

Примiтка
лlь

зlп
енування елемента

кон
Найм сновок про технiчний станВи

елемента кон дб

ФУндаменти

CLez7.-с
2 Фасади

з Стiни Jё

)



,е

4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

/f/с{?
6 Покрiвля

7 Водостоки

(r
8 Сходовi

маршi
клlтки, сходовi

r,r/(а с/,/
9 Балкони, лоджii, ганки

(огоролження балконiв i
лоджiй f;raQsl7l0 тт€проводи (клапани.
стовбури, шибери)
CMi

/trll Смiтгсзбiрнi камери
водо рk{ а/r/пб

ll BiKHa

/{
12 lBepi

(6/tcrlrc (?Kaf,t/
1з Вхiднi групи

Й.cz^Ozz-lлzt)
|4 Козирки вхiдних груп

'с(6 4cf1111 t:dс с [? /t l
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

tlzclQp,

ryeooF
%ezz

Ё
с22,/

17 Системи це ё/ё4а/ц



опалення

a"c./)l ci

18 Системи гарячого
водопостачання

(,1eg ф.;с t

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацiт

t

сё/<-ак/,Z-e

Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

20

Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв

21

Висновки KoMicii:
Lц-l €eez.l

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнlсть
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник начЕLпьника ОЩ-5

до експлуатацiТ жилого

ласенко Т.о

в.о

оБслуг VючА

.Щата огJuIду ni__i ,, /о 2021 р.

уменюк А.

а

':',,,i
iнженер I-T категорii ОД-50а.

\'
\_

(-:!


