
Акт
загальноrо огл и

розташованого за адресою: {Z -/[

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Ки€ва),
од-504

(нщва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
IIlgцgлбgбц6lо С.М., заступника начальника оД-504 Власенко Т,о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
, юl.оq sol
(латЪ початку оглlлу) (лата завершЁння огляду)

7Уудинку 
за адресою: 2Zб

по О8.о9 яf,/'

провела огляд жил

l встановила таке:

1. Житловий будинок, заг€шьна площа якого становить бt 5/,.fЗ кв. м,
кlлькlсть квартир - штук.
На прибулинковiй територii розмiurуються

J/6

(перелiк елементiв б.пагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибу динковоl терито ll:
дення огляду жилого булинку Nч /f по

-4,_2OlbПiд час прове
ff.clnrba- комlсlя перевlрила стан несг{их та огороджуваIIьних

/,-конструк(iй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХI}П, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та лрилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

ПримiткаNs
зlп

Найменування елемента
(конструкчii) будинку

1 Фундаменти
ё va" a+"razt

2 Фасади

3 Стiни ё ;а4zаtrz--zsrtzэ-z.a

Jлz/zl-czco й D,

!.



c4??a&z/
4 Герметизованi стики OJe-,Лt;l е

l U zrlelrr-tto

5 Пiдлога бfи-7uУ t "'r"a
6 Покрiвля ý la.a.ah2Ll-coJlrU V ьrzа-цj,
7 Водостоки JTa7,z//j/raпb

' V 

/U,l/а/Ъ/
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
Яaza7z[pa-rrzo

/LLZIО/Zrъl
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

r-???a-/4
.za-/zz2JЁ ?

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд) /rzla,ec/ ,

ё

ll BiKHa ё ftrhr"rr*r
czrz4cae/ ,

\2 Щверi 6 rrh'Jr:оJ/ё/' /r'74aJ-c/.
1з Вхiднi групи 2g

14 Козирки вхiдних груп

15 ЕлектрообладнанюI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

/ v
16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень) rylд*r6- *,* 3u пrzrlrо7,-"ffi-, (

11 Системи це ьного dr 4apD4;



e,.r4z a4/JопаJIення

аа*'*ъ.,,r>"z,4
{ аrtц"z.' Iа

Системи гарячого
водопостачаЕця

l8

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

l9

ё .tarofu-za-tcor,#" " /-rno' u
Прибулинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

20

.Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикtв

21

Висно в)ý

r
и Koмrcll: fz2lszz d4

о2кц /
а rпа

Члени KoMicii: засryпник начальника О.Щ

{) zl'

ll жилого

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

7

р г

(очiнка технiчного стану. висновок про готовнlсть до експлуатац' 
будинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Бспу,

\ so.l

iнженер I-i категорii ОЩ-5

Щата огляду ,, O'l , /)а 2020 р.

ааал&'е1-6*lЮ,эz'-'1U ( (9,1е-/,/ l


