
загального оf

розташованого }а адресою:
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"JruпойпuйЕ, 
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1. Житловий будинок, загальна
кlлькlсть квартир -
На прибулинковiй територii розмiцуються

Вz2ц'

Акт
ляду жилого б динку,

(П.I.П. майстра)

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

од-504
(назва виконавця послl,г)

Ми, цО нижче пiдпиСалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Бородавко В.О., заступника начальника О!-504 Власенко Т.О., iнженера 1-i
категорii Гуменюк А.В..,

по /3 р9.
(дата початкry о я]),) дата завершевня огляду )

(пе iK елементiв благоустрою

2. ТехнiчниЙ стан жиJlого булинку та liого прибулинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку ЛЬ } по

dп.;} *xl'nl,a- комiсiя перевlрила стан несr{их та ого джувальних
*7Бфу*цi йJББ-irпп i ru unутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзаl_tii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

Ns
зlп

Найменування елемента
KoIlc кчii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкuiТ) булинку

Примiтка

l Фундаменти &чуа,ю"о*tr e-2r?a,an

2
Cz>talll

Фасади

з /l .D s. 2o1.2b

плоша якого становчть lD v//."' 9 кв. м.
штук.



J Стiни Ь 6-УЭа*r,r*17 е,па-.z1

4 Герметизованi стики J,.,rq-:*
tацzё*,т-ч

,пu-паldэ<zэ

5 Пiдлога
J,o-,y'z87e

6 Покрiвля }.-7,,S7. r",r*-a
7 Водостоки

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

J.-Pr,-o rr,-oT
*,"*7.ауо,* [*Ч8

9 Бапкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i лоlркiй)

Ь з.ХюО'"rьu*-r*
10 Смiттспроволи ( K,.]ilI laHll.

стовбури. шибери;
JёR-аrЦ| есlulrпtп
ба?'В dа.Ьrд^ В

uцhр-4*/
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)

BiKHa

J,.Yayn,* r-*'т
Ь ВДПо8;олъ r^oe2/l) e,/71a4,1

а"!-!"* &'"о" бU 1pl9p
|2

1з .Щверi /о-7ац*-* 7alzll,tll
14 Вхiднi групи

*, o,*,Yu56,o* r,z*"*r
15 Козирки вхiдних груп

*"-У.rГg,отх4 r,цJ,tэе.zпl

16

11

ЕлектрообладнанtIя ( щIrг()ва.
мережi, будинкове освi,глення)

Лiфти (машиннi припtitпення,
дверi машинних примirцень)

l^
й 1 

сrр&' *ь.rэе.2'/ ца4J'

4 ъае.
gЦL *-



l8 Системи центрального
опаJIення J,a,,frlyo*r**7

l9 Системи гарячого
водопостачання {t О""7чS 7,о** r,",,*,,1

20 Системи холодного
водопостачання i каналiзацiI t,*,7rrSУ-* fш-1

21 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

6 1аl.о* "r**r"r еz,zалl

tb /ьrrо"-,- а/,э бао/9ч

22 !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) ,Za.a

U

Висновки KoMicii: J
,<-a 7Z

(оцiнка технiчного стану- висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
бу:rинку у нас,гуrrний перiол)

Голова KoMicii: головний iH;KeHep ОД-504 Бородавко В.О.

Члени KoMicii: заступник начальн Власенко Т.о.

iнженер I-i кате Гуменюк А.В.

.Щата огляду << /3 >>
о9 20 l]

о/]_504pii

*/z. 6

\а


