
розташованого за адресою:

ofuzuz й,r,
(П.I.П. майстра)

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
1119п9лб9бц61,9 С.М., засryпника начаJIьника о,Щ-504 Власенко Т.о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,

по /с. С9,Хrф
(дата початку яду) @йЪuфйГ""о.*лу;

провела огляд жилого будинку за адресою:

l встановила таке:

/ь

Акт
загального огл жило ди

На прибудинковiй територii розмiщуються
z€lcezý Jl,ai а,}|2 z{/ ,u /+Lzzzc

(п lk елементlв устрою)

2. Техвiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоilтеритg;lii:
Пiд.час проведення огляду жилого булинку.i\Ф 16О "о tzЛ J?zoi Ь4, ---т--_-------7-

fr-MLnlL а- комiсiя перевiрила стан нес)лих та огоfоджувdльних-------------.:7----------:-
консlрукцlи, зовнlшн1 та вrгутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи I_1O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Ns
зlл

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти
Б2а.4-оfz..-элl-о1,2z-u V /L?77 a/Z/

2 Фасади
" v 44.lzQzeZl .

з Стiни ft sap{z-za-zo-zzg/

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. КиевФ>,
од-504

з og о9_ ).о}

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить /j'tQf J кв. м,
кiлькiсть квартир - J/4 -rу*,



/1.4a,|.l/

4 Герметизованi стики fr sazno6.z,/4-1!rJ/#"-C,ra'?-л/

5 Пiдлога ,zо-rзчеПч* /1!4zloцl{frl

* зlzаа-ol<zr?' оr',пс2/-е-! .

6 Покрiвля

7 Водостоки
eolf rLL{-

с,7ер

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

,furrrпzб-*rо7п4/ pИxlotl-.rlx;b

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

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

AcrTl а*zо€,zzpеkц-
zz-€zza|evtz€

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

.7Т4/z-44e) Q,F- аl/14о б - La/ ( ёl А
а;7оЛ7 бzplelz,I

11 BiKHa f7'J,4
aMJ

l2 .Щверi
/Lо ,o'-€1l/д

e4t|| r"? /П

а.еL|-нlл

lз Вхiднi групи ,?с.он
7о/?4

l4 Козирки вхiдних груп ,32-r?-ъ

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

d а.f
C?,27a4l

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Q.ачrеr-еl-ъо*?r f паа:rry
2?4lLJal

1,7 Системи центр€шьного аlоп,/.,dзt е }зеzt со*.хt|

в а*r,%з-r

2

&',ькю*7



опшIення

18 Системи гарячого
водопостачаннJ{

J"-74" r*-7
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове
покриття)

В sаr4эzэ &'-zazzo.zrзzU U /4па"Lа. \-/

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитяtIих
майданчикiв)

ff-aliln a"l b+czl,i р е.а-Lо/zБ
c//"tl; ?Оry r,/|

Висновки KoMicii: Fl'.to-aaбi о t]2
-ezpJl"}zl?? ,о

Z{2.4a
а

(оцiнка технiчного статту, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 пельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О Власенко Т.о.

iнженер I-i категорi i од-504 Гуменюк А.В.

,Щата огляду << /С' >> 2020 р.

.jоБсл

о:|о*уй7е r**'-7


