
Акт
загального огляду я(илого будинку,

розташованого за адресою:

a/l
(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

Шепельського С.М., засryпника нач€шьника о.щ-504 Власенко Т.О., iнженера

l-i категорii Гуменюк А.В.,
з l:- по о
(дата початку огляду (дата завершення огляду) )

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

1 . Житловий будинок, загальна площа якого становить оVё-
кiлькiсть квартир - 2,9/ штук.
На прибулинковiй територii розмiщуються

eZ, L

кв. м,

B/l

еце,U >a,Lra-

ерел iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територiТ:

Пiд час проведення огляду жилого булинку JФ по

п-п а KoMlcl я перевlрила стан несучих та огороджувальних

конструкц , зовнlшнl та внутрlшн1 cTlHи, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверl, систе ми ЦО, гвп, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитя

спортивнi майданчики та прилеглу територlю.
При цьому виявлено:

ч1

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конс укцii) будинку

Найменування елемента
(KoHcTpyKuii) булинку
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€lлаа-lt.

Герметизованi стики

5 Пiдлога Ь аr*#**t
6 Покрiвля

7 Водостоки t,о-fuф,О*' rr.,-,*f
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
оtо-"\Бу,r""" F*r*-7

Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери)

e*r?Cazй
(

1

с)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Йо-f.,zПую*' P**1
11 BiKHa

J-, о", УБ,6 ю1,14* бa,zlzl 
K,lf

|2 ffBepi Ь яД.ОеВ-'а/ь4Реедх?

'rУ^L (2о,rо'"" а)t9f l
13 Вхiднi групи },о,"f-Пу-.",ъ rr,-,ч
l4 Козирки вхiдних груп t*l^il*,"b /,u""р/л7

15 l ачAr**t
16 Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)

|7 Системи центрzrльного фоr*L<.6uе tцrlLо ц4rс<|

4

iо,-УБуч /""rr-*,Т

9 Ь *ry&'a2bKe-el/7,а 0 e,rot a..zt'

Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

5tуuаю,сф Ъ
пdе-",,оУr,<-rtю*fl l*



оп&-lення

l8 Системи гарячого
водопостачання J,о,*7-Бче f-*-7

l9 J""-/Лt" l"*",-v
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфапьтове
покриття)

2| Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

ь *r,& "м"rое.па-rz|
.-*r

Висновки KoMicii: а-- еz|.Ц>еz/-ЧLrfl cvz4/4 ,,(

84е- Сс+л

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацll жилого
булинк1, у наступний перiол)

Голова KoMicii: головн енер
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