
Акт
загального огл жило будинку,

розташованого за адресою:

I.П. майстра)

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi
Шепельського С.М., засryпника начальника
1-Т категорii Гуменюк А.В.,

: головного lнженера
ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

по оf og ю)
(дата завершення огляду

6rfu d"-* /о

якого становить бо 6 6 кв.м,

cbza, /О

з 09. 2л
(дата початку о J яду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загaшьна площа
кlлькlсть квартир штчк.
На прибу,чинковiй територii розмiщуються

)

- а/6

ozca.D a-lLZ4!,,(-
(перелiк е MeHTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудпнковоi иторl l:

час проведе дицкуN9 /? no
стан несу{их та огороджуваJIьних

KoHcTpyKui зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (KoHcTpyKuiT) булин

Найменування елемента
(KoHcTpyKuiT) булинку
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зlп

1

Фасади

+СzfuуL' oxд-a,a-tzll-t

2

J Стiни

db

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

Ь чааю&'<-l4п,t4z4чv eirLaljLJФундаменти

* бахэаffir"l



91,1arz,l

dо*4 Герметизованi стики

& t et-.1,1,1

Пiдлога5

/ аf*tr-чПокрiвля6

ё}ё"; -,q
,7 Водостоки

ё--FtЁ#:-/8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

-eh,zr)& чч
о,rrlzцz,r

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)
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d э-*r"
оаиа,а.tl'.

&,10

Ь аfЪýffir*,fСмiтгезбiрнi камери
(водопровiд)
BiKHal1

*
aza,t-+a

|2 ,Щверi

13 Вхiднi групи

|4 Козирки вхiдних груп J-
0"fф **f-7

" azLaL4z/
ё

15 ЕлекгрообладнаннrI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ф' +qao{, ецо4ьl,r/ч17 Системи центрЕIльного

Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачаншl а о"пс!-/2

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,тьтове
покриття)

*tfffi:,"z
21 .Щитячi майданчики

(облалнання дитячих
майданчикiв)

q-, az2-o.-eza,4"-4,r/ ъL

о tlo zа. a-zv2
о4 a-,hl l &dz'

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуата цll жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5

Члени KoMicii: засryпник начальника 0.I|,-504

iнженер I-i категорii ОД-504

Щата оглялу << 0V >> оЕ

Бсл Ше ель ький С.М
ниця
а4

сенко Т.о.

Гчменюк А.В.
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Висновки KoMicii:

2020 р.


