
Акт
загального огляду жилого б дин кУ,

розташованого за адресою: ( lr,'l .,t2с

фi 1.1,|-c4,

(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IТIепельського С.М., заступника начшIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

по /Z О9.
( )дата завершення огляду

в,4 r...z. а2Е
1 встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить (3О
кlлькlсть квартир штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

Рсэ кв. м|'

- 4/6

(перелiк eJ-IeMeHTiB благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жилого булинку та його прибудинковоi те ито pll:
ГIiд час пр ведення огляду жилого булинку ЛЪ JГ ло

4 }Q комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
к нструкцiй, iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlп

Найменування елемента
(конструк uii) будинку

Висновок
елемента

про технiчний стан
кцl динl бконс

Примiтка

l Фундаменти l 2*рЯ".,*,.- *r4
L/ () О7"1с2,.Ц v

2 Фасади &'ць,rо
о7пd,л.u

ь ь,р

J Стiни Ь +а,еD&' е|* 1.1я/-|ц,

провела огляд жилого булинку за адресою:

з /6, oq я"21,
_-iiii-_-

(дата початку оглялу)



Герметизованi стики ol-Pt
/-".ы*1

5 Пiдлога J",Лс Р","-*-7
6 Покрiвля

ё,е",/.r)/е /-r-" *1

7 Водостоки Ь-уа7 t*э2-r,t4

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi J*,P?юl"Lь

l
l

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

L,.Jto.,lP.r l&*<b ,у/aс.

/

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

d*Рt,**-,-
ll В iKHa Ь 3 аРё ezb,z,<> 

^ez,lzl7U 0 е.4аа4ц
,3аа")кс- 'nt#

|2 Щверi ф# a-a.lr,<l)"r
lз Вхiднi групи b*rrr

rr,r*-*7
ю|4а,

14 Козирки вхiдних груп

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

уоф<ъ 4.rryЧ/l

1,7 Системи центрального iб Тафёцh /юе!lLЧ s4na4r_1

еиа4д,

4

J"""7;,tr-,-" Р^ч
Ь пч*,t:,ч



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачаfiня

ё зtr&,
aa.l cp,z-tl

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф 7*р ,w с2Ю *,d
a.7,1a-Z<.1

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

с 5арбL "|ry*ч' U еr,41ае41. f

21 ,,Щитячi майдаЕчики
(обладнання дитячих
мйданчикiв)

,.-l t
Висновки KoMicii: .jlLL

O/l/,2{ пх>

оеr'

ezLcrz4*r}" ОzЛ 2"<zz-72zac, d,"S
в ёz

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiТ жилого
булинку у наступний перiод)

Голова Koмicii: головний iнженер ОЩ- шепельський С.м

Члени KoMiciT: заступник начаJIьни

iнженер I-i категорii

.Щата огляду < /l > / х:1

го8 у Власенко Т.о.

Гушrенюк А.В.

лЪн
5с.,

2020 р.


