
Акт
загального огляду жилого будин

/э-розташованого за адресою:

а4"/r- / ь
(Г.IЛ. маИстра)

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 начальника од-504 Власенко Т.О., iнженера

1-i категорiТ Гуменюк А.В.,
з оrr,23

п овела огляд жилого будинку за адресою:
/,2 #

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загшIьна площа якого становить ёzlzо /-Гкв.м,
кiлькiсть квартир - зr'/ штук.
На прибулинковiй територii розмiщу+оться

zz?-zrzаzэ
(перелi к елеме HTiB благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудипковоi територiТ:

Пiд час проведенЕя огляду жилого булинку Ns €Э^ ПО *tr-,-
комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних

ZJ2rd-

z{-z.

конструкцlи зовнlшн i та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверl, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю
При чьому виявлено:

ПримiткаНайменування елемента
кцllкон динб

Ns
зlл

Фундаменти1

54+2-rz /r'z, Zz-€z2"Фасади2

ёlzzzzlzrzСтiниJ

по >l/. z23, ;2l,,/zr'L
(дата завершення огляду)(дата початку огляду)

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкшii) булин ку

э€-,c")a-az.-c.чj



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
э4dф'z-с2/.-- e-.J

6 Покрiвля >t?Ц-'Z-lazz-czi

7 Водостоки

'/-{-2/,Ъ 

/Sa_e<_; _
ZZ-€).Z.i)

8 ходовi клiтки, сходовi
маршl
с *76*r-_

9 они, лоджii, ганки
(огородження балконiв i

Балк

лоджlи

2-bZz-cz,<-/

10 ттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)
CMi 5:-aac24z-z)--

11 мiттезбiрнi камери
водо вlд
с

/ёi-е4с.r2 ё+ ',сэ аz_zz-/-
- (-/

1l В iKHa

fu.? /
z4,z<,zz-z4/

12 Щверi

13 Вхiднi групи
?z-ZO

l4 зирки вхiдних групКо

€-a/2z-aa2,2/
..zа-/i -

azz2

l5 ектрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Ел
a_T"&2_--zz.---)

16 машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)
Лiфти ( UO7{/-O 5/:aizz2.-.-4

|7 огоСистеми це zr?.Czэ

c5+4e'/4ёz-zz-e-t

2'-апrlа-zаzz2



опалення
@zo 7,.-z.,"j oZа/P/- )

l8 Системи гарячого
водопостачаннrl s2e-t=Z--rzr-)

3277
19 Системи холодного

водопостачання i
кана.,,Iiзацii

z Zzэzzzl,е-z,z

/ ;,az zrr,tzz-.e.-; or2/r L
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

2ё2 7z>

*z-z/zzz/2

Висновки KoMicii:
6 аez Z2 e,427Z) бzzz)

(оцiпка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатац11 жилого
булинку у наступяий перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер О

Члени KoMicii: засryпник начаJIьника ОД-5

iнженер I-i категорii ОД-504

пельський С,м

l
I

,I
Власенко Т.о,

Гуменюк А.В.
"a'

l

.Щатаоглялу n Д>, 2J 2020р.

5 с,1


