
Акт
загального огляду жилого

ро
,

ol0a--розташованого за адресою:

бцzzz- й V
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJlьника ОД-504 Власенко Т,О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по /{o9.Jor/
(дата поча огляду) (лаrаТБфfi"пп" о.-ду;

провел ОГJUIД ЖИЛОГО булинку за адресою: рJ,ъ
а

l встановила таке:

l. Житловий булин
кiлькiсть квартир -

ок, загаJIьна

J/ц
площа якого становить
штук.

/jJ;3.0 кв. м,

На прибудинковiй територii розмiщуються
}L/п1-(,rц1? -/u/2l7 ? a,/l2z Z/L ,

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинков ol риторll:
пiд час провед
0цilh,

ення огJIяду жилого будинку Ns ЮА_ло
комlсlя перевlрила стан несучих та огороджуваJIьних

, зовнlшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи I_[O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

Примiтка

,b/rr*"#;rr l
I

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

1 Фундаменти

2 Фасади
"Е sa"2лtl.zarqzrtr" v /4-rZ ai4./ ,

з Стiни /t"оlцrtебистzпь h.!л,(/лоrfтlL, /-

, /q о9 Я"оЪ,



4 Герметизованi стики Е sag,o k'tallýJlё,U v 
'4,т7 

a/zf .

5 Пiдлога @rrф?,",,7
6 Покрiвля d оаи N ",ь,-о,-ц-. U 0 o"na-аl l

lаl Fzrzюora ДОU/
7 Водостоки

e>na4-/
/r,*-ё ааРо

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

{tеп"r
Lc.||o,/4.r?Lt

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

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд)

Бtопа,rzоf,аzд рс-z-
4a-a4*rj-dpе.'/-

l1 BiKHa /
,в ",?,/,,r",? а4-1_|

,/r;!ь'Ь

|2 .Щверi

13 Вхiднi групи "r
14 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

о/-"*Бн
,SбЬссэU

,pzzl-{ 2a2 е >7 -
/*rr* -?

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

ю|a/?-Z-6 6

р
п J-zvн,{)

? Jzl
|7 Системи центрчцьного

Ja"zzjrta_ g6-erzez2 б Z/Z,-m-е,Ьп.о 625 р j, a"z2 па rrъл'-

sfirlд,llllel,

"Ter-razoГv-r-ar-zb'7Ъе.ЬсЮrz"zz2z



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

u/,..,-v"s7 е rLааlдv ?.v

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф-,Рtr*

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

оЬr'оцо flz*<-z<."e 6-z-zэа о -
#lr,lcrъppo r2Ja)"э $сz4сlэ
Ра/-/4-е r/P ,, g2J"B
.п.e/N-Lo2/ze7oLe

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

"/ti/п д.42- 122-аq.&clo ц/Lz1

Висновки KoMicii:
?el /f ф Cr,y'H

€L/.л.rcа. йа "zea-zreo-/2er'}o4 Q:э ёzz-zz-z.цС 2а 4Hz
aа/"zrТeza rт/ 7

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
будинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50 епельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника ОЩ- Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii ОЩ-5 Гчменюк А.В.

!ата огляду << /5- >> о9 2020 р.

.r*л/

о ьсл


