
Акт
загального огляд я{илого будинку

розташованого за адресою:

Чапtut п.t/,
(П.I.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
IIIепельського С.М., заступника начаJIьника о{-504 Власенко Т.о., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

0, по &о./О,

,)

]
(лата початка о лядУ)

провела огляд жи

(дата завершення ог]Iяд}, )

лого будинку за адресою: й,аzуь-

l встановила таке:

lщуютьсяНа прибулинковiй територii роз },I

ерелiк елементiв благо ю)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns J/ по

територ
лhаl

ll:

комlсlя перевlрила стан несучих та огорГд*уu*"пr*
конструкцlи, зо iшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiллогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаНайменування елемента
(конструкчii) будинку

Висновок про технiчний стан

i ел"r.пrч (поr.rрупцii) б
N9

зlтl

8 хар*.,ыrо,лУl Фундаменти

C|аtto
2 Фасади

ллr/лБ,rlорiа й!,}tа/й-/1з Стiни

5/

l. Житловий будинок. загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир - 4 52 штук.

/6i+6 0 *r.r.
---"----J-

1

а44uл,

.l рф,lМилУ



4 ерметизованi стикиг

,;/u;pTo
5

ий/dбr l**"/
6

Пiдлога

Покрiвля

ааuL
7 Водостоки

*rИр l-*r-/4"ь

8 клiтки, сходовi
маршl
Сходовi

ийИиk р"*r/
9 а.,ткони, лоджii, ганки

(огородження бапконiв i

Б

лоджiй /, +
l0 ттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
CMi

ll ттезбiрнi камери
водо овlд

CMi

ll BiKHa

r ,аqr*.шr/аrr/ ца)2,
12 lBepi

l c,/a.PL

1з Вхiднi групи

по;fuБуГ,ъ l"*r",,n/
14 озирки вхiдних групк

w,/афiь l-*"лr
l5 ектрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Ел
,|дш,лl,оцо,

,д/и,L;
lб машиннi примiщення,

дверl машинних примiщень)

Лiфти (

17 Системи це мьного

а шрh"+ыlл"lу,

ч"Я"r",rЦ



опапення

18 Системи гарячого
водопостачання лй/бР;, Р*"rr/

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

lо с,/д)/,l,
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

йа//l

Висновки KoMicii:
hc

(ouiHKa технiчного стану. висновок гtро готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у настl,пний перiо.л)

Голова KoMicii: головний iнженер О шепельський С.м
ечЮЧ

нVUяЧлени KoMiciT: заступник начальник од-
5

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.iнженер I-i категорii О

,,Щата оглялу << ,l/' >> /а 2020 р.

wfпбУ;l lrrr^r/

ф"*ry
4 W};ицDй/


