
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою:

Ы*,? в
--- JГ:.п "itcrpu;

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

од-504
(назва виконавця послlт)

Ми, що нижче пiдписатlися, комiсiя у складi: головного iнженера
II IgгIgлбgбкбг,о С.М., заступника начzшьника оД-504 Власенко Т.о., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В.,
по И,Оq ;Lq,lL oq хо

(дата початку о ляду) (дur*".ршеdня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

кlлькlсть квартир -
На прибулинковiй територiТ розмiщуються

Пiд час пр.оведення огaяду жилого булинку Ns Р по
oi територii:

бч,t
2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков

ц комlсlя перевlрила стан несучих та ог

ко укчiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю,

дверi, системи I-{O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електроо
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

--(-
ороджув€}льних
пiдлоry, BiKHa,

бладнання, дитячi,

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (кодщруццЦ)ýудццду_

N9
з/п

{'"-еьхо"2a,f"Фундаменти

jф " е-{lэ у{2/,d2 Фасади

J Стiни

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9обч, 59 кв, м,
штYк.

(перелiк елементiв благоустрою)

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

1

ЭаDЙr:аzЛД!rz2/



е 2-аГерметизован i стики4

2аР&'еzъ"z,-,:Пiдлога5

@z-bю/zбПокрiвля6

4z)Водостоки1

7П

/Za}z/Сходовi клiтки, сходовl

маршi
8

r*
(огородження балконtв t
Балкони, лоджii, ганки

лоджiй

9

/а
d, ба,-"

е_/-(э

)
Смiттепроводи (клапани,

стовбури, rпибери)
10

)-мiтгезбiрнi камери
водоп овlд

11

z-o,/
аd v/

0L,2,4|,o
11

,а,2Щверi12

LlarLEzф
/,4чВхiднi групи13

t &'.'1r"12',5rКозирки вхiдних груп14

ЕлектрообладЕання
(щитова, мережi, будинкове

освiтлення)

15

dvu,уа,
,{ар-rrО

/Ф14,ЬЛiфти (машинн

дверi машинних
i примiщеяня,
примiщень)

еальЕогосистеми це|,|

ч

rф

BiKHa

?

э-r
16



опапення

J*rоrСистеми гарячого
водопостачаннrl

18

еСистеми холодного
водопостачання i
каналiзацii

19

,т
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфыlьтове
покриття)

20

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикtв

21

Висновки KoMicif:
Q_ry-}1

(ошiнка технiчного стану, висновок

о g,.'B2z5

фо готовнiсть до експлуатацii жилого

булинку у наступ ний пер tод

Голова KoMicii: головний iнженер О,Щ-50

Члени KoMicii: заступник начальника О.Щ-

iнженер I-i категорii ОД-504

[ата огляду < flз )) о9 2020 р.

пельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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