
Акт
загального огл жилого булинку,

розташованого за адресою:

сй ?
.П. майстра)

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
ТIIепельського С.М., заступника начальника оД-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з оЬ, OQ. а,о),.
(лаrа почаiry оifrrд9 (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: В</, Озq,аzо,, 6

по о /. с9 s.а}-

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загапьна площа якого становить
кiлькiсть квартир - /j8 штчк.
На прибулинковiй територii розмiщуються

'<zzё е4ое) @/z bze-c:
(пер ]I iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його при lT иторii:
дення огляду жилого булинку Nл

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
коfi#фкчiй, зовнiшн l та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Г|iд час прове

/ягпцр--

м
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (консlрукшiТ) булинку

Примiтка

1 Фундаменти
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е-Герметизован1 стики4

е2Аr<r25Пiдлога5

т{, z ce-az,Покрiвля6

d*.-/-5v"
/ЦеzlzЬl->"а

/r.<.ь aoaаВодостоки1

"al4 
l а-,/-Сходовi клiтки, сходовl

маршi
8

'а2-Ь )z/-ez-|
frБалкони, лоджii, ганки

(огороджеяня балконiв i
лоджrи

9

аз
10

,/м,toСмiттезбiрнi камери
овlдводо

l1

BiKHa11

Э*f"Щверi12

Вхiднi групи13

*rry
r,rrr-"*Ч
,{)?"сб

Козирки вхiдних груп14

,"r"h а/ъ ч{//)
ЕлектрообладнаннJI
(цитова, мережi, будинкове

освiтлення)

15

.4

h

t17,4т)a-Lt-K,Лiфти (машиннi примiшення,

дверi машинних примlщень)
16

а)t QL,|OаJIьногоСистеми це11

а,*
Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)



опаJIення

фоlЪ *р,"|
@r2,1 0-4,1-,l

Системи гарячого
водопостачання

18

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

l9

Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа.пьтове

покриття)

20

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

z1

висновки koпlicii: ЙО- ol1,o el,,9-rt rrn аБе--цр.-<-.о-.е-сц ">c-
в оеч'4;;Рк<эl, ад4 ?

(оцiяка технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер О!,-504

Члени KoMicii: засryпник начальника О 5

iнженер I-i категорii О.Щ-5

.Щата огляду ,, а'( >>
оо 2020 р.

BHicTb до експлуатацll жилого
перiол)
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власенко Т,о

Гуменюк А.В.
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