
розташованого за адресою:

Акт
загаJIьного огляду я{ил булинку,

: головного iнженера
ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

по 2/z, Z29,
дата завершення огляду)

&,
(П.LП. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киеваr>,
о -504

нaвва викопавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi
Шепельського С.М., заступника начЕчIьника
1 -i категоpll Гуменюк А.В.,
] /)< at)
(;taTa початкч о.,,lrлt1

п вела огляд
Z z)s:

встановила таке:

жилого будинку за адресою:

];I::::::: будинок, загальна площа якого станови ть J/?4 _gr кв. м,к]лькlсть квартир - l,J.| штук,
На прибудинковiй територii розмiirуються

r'.2'Z-z-a l1-<z2- ё2zа' z,{zz./.

/--L,o-

zz2aLz /ёl?"
'L

Z./.

2. Технiчний стан я(илого

релtк елементiв благоустрою) '

булинку та його прибудин ковоi територii:
, 
проведення огляду жилого булинку JФ /6

комlсlя перевlрила стан несу{их та огороджувальних

Пiд час
/,/

струкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверl, системи t{O, ГВП, ХВП, каналiзацi i, лiфти, електрообладнання, дитячi,спортивнi майданчики та прилеглу територiю

Ns
з/п

eHyBaHrUI елементаНайм
динконс кцii) б

исновок про технiчний с,ганв
динбкцllелемента (конс

Примiтка

1 Фундаменти 22-rф2сz zc,z,z-,

) Фасади
ё|zrоР2;?2ё L<?-е,ё/

J Стiни ,ц

по fu__-_t7--

При цьому виявлеЕо:

(



4 Герметизованi стики ,э а /--еz/z<э rъ r'{-aTaz*a,

'Z-O 7tаСZzЭzz/
5 Пiдлога

'zzfe-tr?'zaczz,.-(-/
6 Покрiвля z,ёёz-сr,<J

7 Водостоки zе2Ее-"Sf.-,-zъ rz-a7o?-/ao-

-Zo r..z.<r.17
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
.*7**оJъ ,/с.2./4/'/еz,4

lz2z?f-eicec<-ft
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження ба,тконiв i
лолжiй)

5 +1ё4-1-?2ёа Zl-z-z_.e..
C-z v

l0 Смiттспроводи (клапани.
стовбури, шибери)

.ra-n

11 Смiтjезбiрнi камери
(водопровiд)

'zлОr-<_z_-z<;

4 zrA.э*zzz'e:zв,О/7р-
ll BiKHa /-ъ

aaZzJZz-l,z
12 !Bepi /:ъ

ap-i-z/l-z4/
lз Вхiднi групи 2-Э с-<аа, l

|4 Козирки вхiдних груп ;,tь /,<-<-.z}

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будипкове
освiтлення)

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

z<.a 4e-б-lrca rz zza,z<-zta ./с/
Z,ё rz-ёzrz) г

|] Системи центрального
'4r-rk),r,,' 

а-а .,.--.i

ё"*r,



опацення
1z,z,;2i2!12z,2a5 n7o /

l8 Системи гарячого
водопостачаннrI .-<2/а3,)r--r-..=}

// l.Z2-z4/аzz-ёа"-Г- .х-р zz7 )
l9 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

;t-а;zv<э /. ,,z-b zz zzz2

.:!.:/7 ?2- ё, ZZ,z.Zz./

Висновки KoMicii:
.-z-Lzzz ?z/r<, ,442 R"/, ,а-tэZz2с,

-,сс,-/-.
l c2c-z z-cz-c:'z2 гz>ZZ=z-2

(оцiнка технiчного cTaIry, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний п

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

Члени KoMicii: засryпник начальника О!- Власенко Т.о.

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

.Щата огляду << 24 >> аg 2020 р.

дjль

Z. а r-rrZZ.7 r /т,)эz zaaz.'z,.o,4
пk zz'Vr7--:2 /.<-l'c/c.-z2_

r*tr#


