
Акт
загального ог

розташованого за адресою:
Jя жилого б динку, _

u а2l

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева),
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
IIIgцgлбgбцбро С.М., заступника начаJIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В..,
с ýЬ. /o.a,D) по 2!-Уо.
(лата початьry огл/яду) (дата завер еяня оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить
кlлькlсть квартир - J// штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

.2aа // Zf ZZZt

кв. м,

?ё/la)ссс rr'lca /z /
перелlк елементl устрою).I

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проЕедення огляду жи,цого булинку J\! .' бrlпо

Фi'fшt ац комlсlя перевlрила стан несгlих та о.opoffi**""*
констру iй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу. BiKHa.

дверi, системи I_{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При uboMy виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) булидцу

JE
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку

h M?otrie вко,еч/ cZ(ea л|/
l Фундаменти

2 Фасади

СтiниJ

, l/cclcrpc, ?{. 6

ё М/"ОЙ|ц HOcleef а.сLа,el

(/ {/ V

ffr:liz/сF?рrr" а /tL-ecarez, t/



4 Герметизованi стики

{юм/ut|1t lemoatczc/
5 Пiдлога ---т O т r

ГlО, ц lrc Е/с rLО иacrz L,-o-Lo
, |? e_Ik2_4)/<_ tLcz /

h мИбiаеrовrа7 с2.412 /z/

о
6 Покрiвля

Vl v

Гtо у" И Й со r. ц, н о/, Lо L t2-о zo
'Pe*zOLe/.L/

,7 Водостоки

Гоlrt /u rDррц /tzlеэоо<- io-"s

т (
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi

D мрр&rzакluец аца н/

(,/09 Балкони, лоджii, ганки
(огороджеппя ба,rконiв i
лолжiй)

fatllrfupz иufо/Z//tё/ tсuбс7,7

(// Ll0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

l1 Смiтгезбiрнi камери
(водопровiд) Гt9пl{zfilofu frc сссс2zzzсц

/

BiKHa

h Цlаt;rЬвкаrа ? /,//се lz/

(,ll(
11

./ta, tftаfУЮ, r"< fazcau j. ч.
И4а tka _ltczt R.7-'.ё. с2?(/ / йа ё L/r-e,

-т0 (
12 .Щверi

h ц/,аkuзцоrtrrl с&Lа- /z/

lз Вхiднi групи

/ltЦktQlrолц ,Lл..rtэ"r 7, , 9,

оr/|4 Козирки вхiдних груп

*7^r
l/

е

/(l5 ЕлектрообладнаннJI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiшень)

/i17 Системи центрального

fцо,7а_ rо*+ 6,аа с uЮРГкл1-7t' 
Ре,Пеu,л-,,с

сс б /z4)a t'Цzаrсt



опапення

h мИбr'оцаD,е2е/ а)ц-асlf

l8 Системи гарячого
водопостачаннJI

/Ь Ш!N,Обi rLЬ сьОсесцt c|Lcarc]

,J! а(
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

(t l pot r- оа /ZzLLеоu /z сr/

!(J20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

,ф мааЙ,лl нО"цц c/..a re/

V7
21 .Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: !Й:с/t/lZ2
сс с/ /'с L/ с'Et'/t ( а /. са L

cLeo..l ее}С//{

уэ74,сОРzz.сl

(оцiнка технiчного стff{у, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

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

оБ
Члени KoMicii: засryпник началь

iнженер I-i категорii О!-5

.Щата огляду << ! 6 
>> /о 2020 р

Власенко Т.о,

Гуменюк А.В.
б0

9о,


