
Акт
заfаJtьного огJIяду жилого буЩИНК!l

розта шованого за адресою: ,8
Ё1 ,z

фоб h-o в4/l,z_ _У/,
(П,IЛ. 

"лtсrро
КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начаIIьника Ofl-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В.,

оо II() /,о]
(лата початкry г"r]яД}" ) (лата завершення гляду)

провела огляд жилого будинку за адресою:,/)6
lBc новила таке:
l. Житловий будинок, зага-пьна площа якого становить
кlлькlсть квартир - /ОР tлтук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

кв. м

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi терпторi[:
, Пiд час проведення огляд}, ,килого булинку Ng /6 пО ja1"-zzzz1,1

г/zр" 8 фа"l ь комiсiя переtsiрила стан несуц1.11 1з о.о;fr;Б;"*"х
ЙБу*,lй, -7-"*"iTa внl,трiшнi cTiHt.l. стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВll. ХВГl, каrlалiзаltii, "пiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу rериторiю.
При цьому виlIвлено:

N
з/п

Висновок про технiчний стан
конс кцl l динб

Примiтка

L а",Р€,,r---7Фундаменти bl@,l4J

д4ц_цl,_(кон кцii) б
Найменування е.пеNrента

2 Фасади
J, *,у,,Sх.о","- ф"П УЬ.*"

о

7/5ц з о

l

елемента

I



Ь уy&;-съ.лэ-7 с,rrd424СтiниJ

о".|бу к,.-ь 
Р",*а

4 Герметизованl стики

е/?фа4</J ry 4'r^".о5 Пiдлога

$ 2ахzА *-?
5{*'r**-*, а tо /6у,

6

,7 &о'1.а6r-* P***t
1't ью "*rlСходовi клiтки, схоловi

маршi

Покрiвля

Водостоки

8

9

a.4z2 &lzjz,lTп С х|,о -
э.4ча,- В r-ФЬ/

а/4 Q,?'zel.rlj,*ч

а*в

Балкони, лоджl1, ганки
(огородження ба..lrконiв i --rоджili)

Смiттепроводи (KJIal lани "

стовбури, шибери)
10

1l

BiKHa

о

а-zaz2-1-,3

Смiттсзбiрнi камери
(волопровiл)

о,.?? а,сa..

аDlР/"
12

Аа<,.!-/' ,z|-/

-'еф)У,t-ч,rll
.znA

сa.2)
Щверi13

Р'"r-"-"'хrgйLь14

,"* /-".,---*l
15 Козирки вхiлних груп

Вхiднi групи

lб

17

Електрообладнанtlя ( ulитова.

мережi, будинкове ocBi,t,:tctt ня 1

Лiфти (машиннi припtiutення.

дверi мшпинних примiщень)

Ь 2^уЬ.*-,-".1
Orr.La4,a

,fiуоц-пэ*ь 3. nae,oyn
brrrltr rh4Цlе,е2,

Ь b"7pL

аz&zооlч:
в- n-ou-UG



18 Системи центраJiьного
опаJIення J",,7atr" lrr,r**-a

19 Системи гарячого
водопостачання е

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацii }*,7ах" /rr,,,-,*1

2\ Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ь 2"r&"r*чз pйаrЦ

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячи\
майланчикiв)

Висновки KoMi lt: J р.aь4а ýla, o2-,La4.2_ 2-2,?

/r4

(оцiнка технiчного стану| висновок про готовнiсть до експлуатацll жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник нача.lь

iнженер I-i кате

.Щата огляду << &1 ,> о9 2022 р.

Бородавко В,О.

Власенко Т.о.

Гчменюк А.В.ý

.:,


