
розташованого за адресою: с/ /о

//tаz-rо /
(П.I.П. майстра)

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

од-504
(пазва виконавшя послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIепельського С.М., заступника начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
з ./€. /О, ЯоJ
1лчrа ,,o"ur*ry оflп"лу; (дата заве я огляду)

Акт
загаJьного огляду жи

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

В; ёа) Йzfa,i lrlo

лого б !ИНК}l

по ./в /о

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить //J-!/|l кв.м,------7-
кlлькlсть квартир - 1al. штук
На прибулинковiй територii розмiщуються

t,l(zсс/ al с/( с/ //еее? /" 2е.с
перелlк елементlв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибуди н ковоТ

ення огляду жилого буаинку J\Ъ по
територll:
("?. .Пiд.час провед

ht |/aaaazr комlсlя перевlрила стан несуч хтао .БрЪГу*iп"*

-z-

конструк(iй, зоввiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi|'

спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

м
зlп

Висновок про технiчний стан
елемента (констру кцii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти

2 Фасади

azaa//r
J Стiни

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

/ё р/аЙё lzаrссq c//l a/xr'
Va V

h зzlooёr,zllooceeg7
Ъ/TБЙ/a/q rbn"zrznlugt



4 Герметизованi стики

5

6

Пiдлога

Покрiвля

fr аДrРаdсч geDctllat слl<д;

L1---т а

Гtам k j-а.оrcц /tzаzrоrс r,97

vт[7 Водостоки

fO,r, /щТлrелrrl lzzzс olc lze?

vvv
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

h Sа,!оаi * б Ncaeegl сrо -

,/та
Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба,тконiв i
лоджiй)

тт v
teu.orrrl, а/<обб,lйб
дaLlx.i ц2 z,сrrz Eef LB

l0 Смiттспроводи (к.лапани,

стовбури, шибери)

D *aPбrr"e KO.u9, erldlrll
l1 Смiтгезбiрнi камери

(водопровiд)

,Ь MSфil,toa"*/ еl azt2й,l

va0l1 В iKHa

12 ,Щверi

А МРkцл,Zu,g, €k</2J./

оUU

h ЮИfurсьtceLe.jP с.l,|.Lа|{/

viз Вхiднi групи

7! ааqОбi ао k-оLLч/ й|саrLl

Vcl v
14 Козирки вхiдних груп

/ эЧ"

U
{- eln z.О
encl,a.|'

*а
UU15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення.,
дверi машинних примiщень)

17 Системи центрального

{фа. сросоrсз б LIлссr{о/L7l|

P€vccecoel
|!€ ?/z /.{

Гоо, k tit otn heеr"оu+.r/

9



опалення

"$r-,УSч р*.*ч€
Системи гарячого
водопостачання

Jo.,Pt n r*"ч19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

h Мфrа*uО.22чl c.aa/J/

20 Прибу.чинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв) а ИИа"еб u.o.,eecJ| €lzсa /1/

v0
21

Висновки KoMicii: LzblLo , k-a сezela l?L / сб z

I /( d rarCZ

62LLl

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настl,пний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-5 ельський С.м

Члени KoMicii: заступник начальника О!-5 власенко Т.о

iнженер I-i категорii ОД-504 Гчменюк А.В.

!,ата огляду << /Ь >> /о 2020 р.

в!оьс

18


