
Акт
загального огляду ж

розташованого за адресою: "у:::у:
кУ,
е,ё,zzz-с? .?.:/

z,
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м. Киева)),
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписЕulися, комiсiя у скJIадi: головного iнженера
Шепельського С.М., засryпника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

l-i категорii Гуменюк А.В.,
по Jf. 293

(дата початку огляду)

2

- -Ф9

(дата завершення огляду

провела огляд ж
a4

1 встановила таке:

l. ЖитловиЙ будинок, загЕ!льна площа якого становить,!_g2/z:\Еlкв. м,

кiлькiсть квартир штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

илого будинку за адресою:ёzg ?Бroozr22-4

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан я(илого булинку та його прибудинковоi територii:
п iд час проведення огляду жилого булинку Ns а9= по azz-

/2zaz комiсiя перевiрила стан несучих та огороджуваJIьних
конструкцlи, зов шнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При чьому виявлено:

}ф

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) булинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булидд1

Примiтка

1 Фундаменти _!эL4/4-s-" 24 Zz-<-z-z./ч(J

2 Фасади JrZzF4.',z,z, zz,zzz-z-z

Стiни 2azzzzzz-

.'Z\уо.-

3



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
Z,ё Z-aa<-zt

6 Покрiвля m-/*-v
7 Водостоки .Zё Z-e-e-,ёzf

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

,.e/Z'n-7-rrar-,a

9 Ба;tкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй)

zl-Z- cz./

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

.<-ьzzе--2

11 BiKHa z-L4, эZ-?5Vz.-аz,-с, . r'.zz=)zz9_/ i,/ l_-,

12 IBepi zz,o-2zz|/aж

13 Вхiднi групи ?/Lb2zz_z2

14 Козирки вхiдних груп ../с-ё2еz-z|

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

ёLqfйJ?.Lь.<=_.-!

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

z<-{, 

'V4-trё-2.й 

jzz2zz/ zz<2

1,7 Системи центрarльного :а-е,r/с-r)Ц7- /v1!2..-a:,.-29a



опа"Iення

z5-чr 7z.lcl?-a
Системи гарячого
водопостачання

18

а-о Г,7t-е2'У r 4?_a.,Zл.а2zz}-т1' r / -- -
Системи холодного
водопостачання i
кана,riзацii

l9

_.to /-",rar--==.=r
Прибудинкова територlя
(благоустрiй, асфа"тьтове
покриття)

20

,Щитячi майданчики
(облалванпя дитячих
майданчикiв

21

Висновки KoMicii: 2
./ -Z 6.-.r.,I

(оцiнка технiчного стану, висновок про гото
булинку у наступний

Голова KoMicii: головний iнженер О.Щ-50

Члени KoMiciT: засryпник начальника О.Щ-

iнженер I-i категорii ОД-504

,Щата огляду < -/,/ /29 2020 р.

BHicTb до експлуатацii жилого
перiол)

епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.
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