
Акт
загального огл ду ,till о,оýу

trf0
li lI

арозташованого за адресою:

fr/Z/l йz
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обс.rryговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.ltися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начztльника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з .oq по ел,О9
(датл початьа ) (дата заверш я огляду)

/2провела о_гляд жилого будинку за адресою
.Яk/h/2а, /ц

l встановила таке:

а-1

1. Житловий булин
кiлькiсть квартир -

fuJ/,3 кв. м,ок, заг€цьна
96

площа якого становить
штук,

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибу4ияковоl trеритgI)ll: ._"И no lцi rцмПjл час пр
t|м/rца

оведення огляду жилого булинку JФ
комlсlя перевlрила стан несучих та огоро

-

джувальних

-/-

коlrстру(цiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявJIено:

ПримiткаNs
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булинку

1 Фундаменти

2 Фасади ё sа4z#r44?rr/U о иэ-zа.еlJ,
А- ,2

Стiни VЬrlсrLфиаrпё Ра-/Z2,L/2lз
,l

;,ц
,

fr;ар"эflrzоча-rч U с2па /2-/ .

з



4 Герметизованi стики э
lrпа4//

5 Пiдлога 3 ач:9*::о,?" " 7у277ар/

6 Покрiвля ryr
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

-J-
Ую-rц

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

l/ Z L-!L/Z-L/
Ц,td2lт7.ьv 7lz<zzzЭ/-сt/-

10
|.

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

11 BiKHa v v

|2 !Bepi аел-е/2

'a--z-/cа

du-
'Faz1/

Ja.//}

-?1з Вхiднi групи

?.'/lо44d пёКозирки вхiдних групl4

#* 2-aЬъLЬь "т
e44.L

15 Елек,грообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

v па-а -

/2е,2€zr,{./J'
й-а-ц/йdч?L4
/i.а/-/п+tоJt/

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщевь)

16

6 яа8DЬ^Системи центральногоl7

fи7zf7аа"rо

Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

.fulро€zz-вп=еr-о
4ааэа7оrабо/"Z



опшIення eпtazz,t

Системи гарячого
водопостачання ё *а

е4?a G-r<l

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

{а e-lz-zrc-a f,p 1-a.zeoreг
/а а.m raf_zz)l/ а С4)а са-
rrza ЁtlZzэ /z,.a/.lzz?f | .

21 Дитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
/ aezreHZZ/

qa/41a

l/.77 fJ

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiо.ш)

Голова KoMicii: головний iнженер ОЩ-5 епельський С.м

Члени KoMicii: засryпник начальника О Власенко Т.о.

iнженер I-i категорii О!- Гуменюк А.В

.Щата огляду << J{ >>

льнй
Уго
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ocJ 2020 р.
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