
Акт
загаJьного огл жилого будин КУ,

розташованоfо за адресою:

AV,
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева),
од-504

(нщва виконавця послуг)

Ми, цо нижче пiдписалися
Шепельського С.М., заступ
1-i категорii Г менюк А.В.,

, комlсiя у складi: головного iнженера
ника нач€LJ,Iьника О.Щ-504 Власенко Т.О., iнженера

по /4.оз;
(дата заверш ня огляду)

//

з //

провела огляд жилого булинку за адресою: ба"а-со

l встановила таке:

(дата початку о лядУ)

l. Житловий будинок, загальна
J/г

плоша якого становить
штук.

//gs,/z кв. м,
кlлькlсть квартир -
На прибулинковiй територii розмiщуються

oz-a-o|-,. Q//ацz Lz
(пе lK e,]eMeHTlB олаго устрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинков
_ Пiд ча

lprar<;
едfiя огляду жилого булинку JФ /?

oi 1ериторiТ:/
2 |/z<tz сь '......-v+с провед по

комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцl й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Л'9

зlп
Найменування елемента
кон укцii) будинку

Висновок про технiчний стан
конс кцl l () дин

Примiтка

l Фундаменти ,/
cz4i / ezalr.j

2 Фасади

з Стiни sa,p"pьz.r.z

елемента (

5аV6,,,-=.,Г



П.оi/zаvr
/2!-ц-оt;;r

ЁZZ-{J ,Герметизованi стики4

3
Пiдлога5

llzrlzoa.-
4

( ftа,и. rp/PP)
Покрiвля6

Иаz;/zи|"ла-;о
k*щ/

Водостоки,7

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

6 Црil,оа-L*аГ
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

l0
ёаРееlс/&Lц;

ll

Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Смiттезбiрнi камери
(водо вtд

5а/DЬ,/44Б
ll В iKHa

4а,r!-э&-U
,-

/ сЦ/z-,оц.r
12 lBepi

)h,аоч13 Вхiднi групи

JqРаШ"ц"lr4Г
Козирки вхiдних груп14

8"рL
Елек,грообладнання
(щитова, мережi. будинкове
освiтлення)

l5

Йu,а-rу l!/{4/пц
€6

и
Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

lб

Системи центрального1,7

h-а/,r/Qф-r4z./ 6 С,'Q2

/Lzrc/.a{/-u/-

^аj.6"2r-;""г-\]0

6 rа;02-kйz



оп&lення аzл а-rа' ( 7ul-zzoxz,' 2l
l8 Системи гарячого

водопостачання Ja/"e, 'L<aLzlz[

(Vu"r--,
,)

{plo/,/
19 Системи холодного

водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

бцф
(Vл-чю*,r fu,ЯР/)

бфL20

21 !итячi майданчики
(облшнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:
еи

е-рц,а.u-цlzхlll hr- 2-Z.{,

t<Z 'о Za4>
L{b

L

(очiнка технiчного с,гану! висновок про готовнiсть до експ,луатацii жилого
будинку, у наступний перiод)

ло"

о|

ЛУГОВУЮЧА
lль 8 иця

Голова KoMicii: головн ер од-н шепельський С.м

Власенко Т,о.

еЙ-..-/ Гчменюк А.В.

оБс

Члени KoMicii: заступник на ап ьника ,04

iнженер I-i i(атегорii 504

.Щата огляду << /"i, >> оз 2021 р.

5а,f-6r'rrl.r-;

iд


