
розташованого за адресою:
иНjУlл
}it,rrlп а Иа

:Ev пшr4- й 7
(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
ТТTgлgл5gбхбг,о С.М., заступника начальника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з ОЗо9
(дата початку гляду) (дата заверш ня огляду)

Акт
загального огл жилого

вела огляд жилого будинку за адресою:
Аlа

l встановила таке:

про 6

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить f-9 jb [, кв. м,
кiлькiсть квартир - /4ц штук.
На прибудинковiй територiТ розмiщуються

a-4zz/z-
(перелiк елем TiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi терIlTo ll:
проведення огляду жилого булинку J$ /4л по tB

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджув альних
конструкцl , зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Примiтка

а-

Ns
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) були нку

1 Фундаменти Ь 2a4ohU V Czzzal//
2 Фасади

В 7atrюflla<,'/- еr'пе,/Z1
J Стiни ё лааоdl,zэlzо-|zrГ

по оF, о9.ХDЬ.



й-rz.Ф,*t1 .

4 Герметизованi стики il"tlceo".
C74l ал/

А ?frr
5 Пiдлога fu"rбrr
6 Покрiвля

"8 s-av€i2b+o-LLr/" 'с4па-/-u .

,7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi а+z/.

а,б

9 Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження ба;lконiв i
лоджiй)

6 sapar,c:1-ou<,"/v v r'r'T a"l-(-f .

10

11 Смiтгсзбiрнi камери
(водопровiд)

,ТащuJгц,/t2r",?,ь/ "7u.l-corr,.z,z2z
l1 BiKHa

12 Щверi ё rryoa"zryr.lrrv v /ао7 /|4с47 _

13 Вхiднi групи А ;аlл fl'аа-нО^Чt
r,?пам./

14 Козирки вхiдних груп

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ёаffо&'цьаzо
e,r,la&r

1б Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

И,а-ц*оtz>tz-z.о 6
п-а-е,/. о Р?-% r< -.2 !.z.l+L

/b(h4zc+ze/ 
l,

17 Системи центрального 6 +qр/r&'*!/D'lц

"6 ;-аtrо&l'-zл-+rдz
/r7?a/4l ,

?-

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

.ffоzzце-ГЦrеlrz-Ь' /sa}z;K-l

ч



опаJIення

18 Системи гарячого
водопостачаннrI

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

trюшрfур 71z,ttaHr/

Виснов"кд
qLC / [)

KoMlcll:
d

/4,|

йа JlаJZoцr7) й,rZ
adv.zz z7

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатац ll жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-5

Члени KoMicii: засryпник начальника

iнженер I-i категорii О

.Щатаогляду << О( >> о9 2020 р.

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

tý'

l,t.:l
5 0.j

оЕ
д lльниця

еп Cb1-1

d а*f" & еzЪ"<l>"."ч


