
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: ZZ)-

/,) _ _L,zё-а,z
(п П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
IlТ9л9л59бх6lо с.М., заступника начaUIьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

,? по ./l 2з
(дата початкry оглялу) (дата завершення огпяду)

провела огляд жилого будинку за адресою:
/5Э-

з /о о-8

z2ё a)
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить /зzз -sj}B. м,
кlлькlсть квартир -d/6 штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан жилого булинку та його прибудинковоiте риторlt:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns "9О по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджув€UIьних
конструкцlй, зовнlшнl та внутрiшн l стlни, стики. покрiвлю. пiдлогу. BiKHa.
дверl, системи цо, гвп, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Примiтка

./z-/ с1

л!
з/п

Найменування елемента
кон укцii) будинку

1 Фундаменти 5.z>/Oa, ;zэ zzz,ёz2,

2 Фасади .-н-4и2 z-ё ZZZz,z-/

J Стiни ёF?-araП У,ё,.? €J

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку



'/ёZzz42Герметизованl стики4

.5ffй * z,-<-,2<,,2Пiдлога5

o-,q.e-/7r,r.2rO g'z42z2

2rzz;a,"v
Покрiвля6

,z ?z/r-p tz4z2Водостоки,7

Сходовi клiтки, сходов
марш1

8

.э:а_r rz )Ь zzz-2--z-/Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджIи

9

'ёL-4rzс2-z1,<
Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

.2,7ъ ,1zеFzэZ/Zl2Zz)
"4Смiтгезбiрнi камери

Blводо
11

.zo/YF/
',.Z42 az-az-z-/BiKHa11

2а zc-z-z--<-z
.Щверi12

/.а7fr-"-ёvzzrЪ /zO7?Вхiднi групи1з

Козирки вхlдних групl4

',c-loz,c-z-z<zЕлектрообладнаннJI
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

zz-.,7lr/l / "/2r
z:-zz-z,t-zz?-zc2zzzэ

ьЛiфти (маrпиннi примiщення.'

дверi машинних примiщень)
16

аJIьногоСистеми це|,7

,.4,7v-Z;/.-а.-Ъ rdl сёf^7а, -
,rabn-o roOu/

3_тф

,/-u":'v

э€4.15



.44oZz 2,.. ,-
гU

опалення

Системи гарячого
водопостачаннJI

l8

,ё-zb Zzaaz-z,
19 Системи холодного

водопостачаннJI i
каналiзацii

z<_zэZzz'Z-е '.ZЭ

}zZ сп4

Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

20

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

21

Впсновкп KoMicii: *
az ZzZ Z/

6"
'Z'4?T 2-ё-.,z'42

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний

BHicTb до експлуатацiТ жилого
перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер О!-5

Члени KoMicii: засryпник начальника

iнженер I-i категорii О.Ц,

.Щата огляду << ,// >> 29 2020 р.

|\

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.a

jа+r2'.t,ёеz=.-F

,rf"*


