Акт

загального огл
розташованого за адресою:

жи.пого б Удинку,

ira

о//а.-

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського раЙону м, Ки€ва),
од_504
(назва викопавця послуг)

Ми, що нижче пiдписапися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начаJIьника од_504 Власенко Т.О,, iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,

зiб

(дата початку

по //оз .?/l,

лядУ)

( дата

завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

/о

l встановила таке:
ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить
кiлькiсть квартир
*rук.
На прибулинковiй територii розмiщуються
1.

- .///

l/аrИ

*u. м,

h-

(перелiк елементiв благоустрою)

2.

Технiчний стан жилого булинку та його при будинковоi територii:
час пр
рведення огляду жилого булинку Nч У( ПО 1,с. /, sl,..b'
с
комlсlя перевlрила стан несучих та огор оджувfu,iьних
и

конс
кцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлогу, BlKHa,
дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiф ти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
лъ
з/п

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) б Удинку

Висновок про технiчний стан

l

Фундаменти

laP/,t

2

Фасади

J

Стiни

елемента

ar.;

lq/pЦ.a6zzc/.>е.4

Примiтка

O/a-z/.

п.аl; /,чоа7"оrrrd
/V,///pLtr/,/

4

Герметизованl стики

5

Пiдлога

6

Покрiвля

7

Водостоки

hoz2koarroo<z>a

Сходовi клiтки, сходовi
маршi

е&/J/"аУ,оц- 6 каrl.

8

Jц-ю€/"4",,,Г
J оrиЦ'"tl,<zД , Ч!'
fuuro"no "lP/tf,

'Йr;Ь.Ь-

Балкони, лоджiТ, ганки
(огородження балконiв i

9

лоджlи
10

Смiтгепроводи (клапани,

1l

Смiтгсзбiрнi камери

l1

водо
BiKHa

l2

[Bepi

lз

Вхiднi групи

14

Козирки вхiдних груп

15

Електрообладнання

lб

Лiфти (машиннi прилtiщення,

17

системи це

стовбури, шибери)

Bl

7z///a";7

l!//,Фшr/tr

ru-ОЬа44-<4Г

!е{.оЫuь,.-{!а,РюЫ,z.ьr,<.{

rР6}uм-Г
р/оl;,аl<-Г
gа4РU*,6",,-Г

(щитова, мережi, будинкове
освiт,rення)

ёЧ-Dбjцд-ц//Г

//[D ОсЫd лэ,^rrа /
/р|l |, ( 7"оv*/а7--о )

t

дверi машинних примiщень)

апьного

/1е4.|4/ц/
c-e4-1l,<-l4

опалення

l8
19

20

21

(

7*rr-n". Я' /rt

Системи гарячого
водопостачання

cz-& c,l-.1,dl/

ПрВt )

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибулинкова територiя

А

аЦоЬ,zвr,-;

уk"**

R.О/Ф

)

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

!аРО6/',14-""zrГ
(*r**- Я"О/t//

.Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв )

z'z/rобlr<.Г е-r-о<t l y.-lz
ац)аr4,

Висновки
,KJ

1

Шfu',Жу

KoMicii: Йь

ez2-aZ-Z-a"-z-aёz-

о

6

-l

'/C.CZ,

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експ,туатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнж

епельський

а

Члени KoMicii: заступник на

Власенко Т.о.

J"*.-

iнженер I-i ка

!ата огляду

<<

/7

>>

сз

С.м

2021 р,

Гуменюк А.В.

