
Акт
загального огляду ,кил го будинку,

1д"rа "*Тку оГ""ду1

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

"/Dрозташованого за адресою:

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева),
од-504

(пазва виконавця посrгл)

Ми, щО нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIgцgлбqбцбро С.М., заступника нача,чьника ОД-504 Власенко Т.О,, iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
l ь/. 0Е яr) по Cl о1. яl)

(дата заверш огляду)

/rZZZ.

1. Житловий булин
кiлькiсть квартир -
На прибудинковiй територii розмiщуються

площа якого становить &йЦ_:Z{ кв. м,

штук.
ок, загаJIьна

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його приб ковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N

чдин"/о
по

2а/п комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних

констру и, зовнlшн i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При цьому виявлено:

N9

зlп
Найменування елемента
кон кцl l б дин

Висновок про технiчний стан
елемента ( конструкцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти
,0p7rhrr!r?" " /,rrra"e{l

2 Фасади fr ;аrlzrtш,zr,-zz7vmdlct,
J Стiни

о

zo

Б заz



/.rTПL/c
4 Герметизованi стики fr ха2аh/п4?дr" V 72ali (

5 Пiдлога /-rr"r?
6 Покрiвля / 2ф'*a<.аu c"zaalz
7 Водостоки d чаРЙ'"zЪ"ю*,7v а"r? а4,./

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

trлzz-pзS-ч*rrоь
t?!"zza-/"n7-

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бшконiв i
лоджiй)

"8 ;azpafu'-!,e-o2l/" r ЕvazL/4) ,

10 Смiтгспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

1l Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

fuпЧ*Гцо,rоч/ /,?2/lаl/пцZ
11 BiKHa ё ./aiafl-za,rz.l:rt

/r2?/l-,|z/ .

12 .Щверi h2a-zc-a-zz/
/.zaa-lzl

в

1з Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп е sarya#T
llzr a-leZ/

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) a1-14o>a>,{-b

/1ra4"{ll,1 ?z/

17 Системи центаJIьного "lо."/r,tбце /zz<,/фrс,r.zс"|

ё 2аqэеJео?Jr/' V О/?7а,,Lё/.

еr"g/.""<е-Ч



опалення

Системи гарячого
водопостачання

l8

d*lБч й.-***-r
Системи холодItого
водопостачання i

каналiзацii

l9

lr savrTШlffПрибулинкова територlя
(благоустрiй, асфа,T ьтове

покритгя)

20

Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

21

Висновки KoMlcll: ,Ииде dа Jlz2.1u-/-l/L/
ба рс/

(ouiHKa технi,тного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацl1

булинк у у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Ц,-504

Члени KoMicii: заступник начальника О

iнженер l-i категорii О.Д,-

Щата огляду << Oi, >>
О/ 2020 р.
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