
Акт
загального оrляду жилого булинку,

qltai rt o У| ф
(П.I.П. майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начiLпьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,
s ot.o,1. а-|h
(лата початку оifiяду) (лата завершёЕня огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: Ol.Ф""rroo-n' /9

по Оt.ОЧ. Я/h

а

l встановила таке:

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить /ФSЯ ОО кв. м
кiлькiсть квартир - штук.
На прибуд инко вlи територll розмlщуються

/86
сgK2t2L rпа. ъzau aёL а,/ё,u.П-4|-,

(IIере к елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi теритоpiT:
Пiд час проведе оглядужилогобулинкуР /9 поння

а-к омlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

лъ
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1 конструкчii) були нку

Примiтка

l Фундаменти d аЧе,"**-d
orhLa..,c./

Фасади
**|'

|2&рпЧ
) Стiни Ь Zао,оёоlъуа)оLц-l.

розташованого за адресою:

1



eMaа-t
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога d а*t"€" "-tю,**-F
олrlа,rц

*"gtrft,ffiffi*t)
6 Покрiвля

,7 Водостоки оt"-lаVютl,ь /-,""ч
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi #о*,|dtо** l*лпч
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження бапконiв i
лоджiй) fuжв""ы*т

)Lryсtжffm,о
10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

а,а-аО&" LеЬ?LDа22,r,
а б a.r.,ta),t lь

1l BiKHa ё а?9нr*ч
12 Щверi

x"ylLbJrо,",1^ф
13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп Ь аryh*#ff
,)

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

\уц а,l-Q-l,UЦ
zaer-,rаloo

Уlllюь"а{

фв"
t,

п,l,z-,ler'. 1yQ-Ltl

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

11 Системи центрального ч*о,r,hу5,1 е hш-оО tt,tlц

lo,T^.<.b ь
?L t{-t)

*flffi,ffi аАл-\,ц
ee,c]r r,r и е'Ъ DiFl r.'t_|Ш_

&t "*.lLае}ъОl4-1



опалення

18 Системи гарячого
водопостачаннJI f*f**7

l9 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

ir-Ptr* /*""ury
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

,"flЛ/€ r:"-а
пoftll"z r/,4./

21 ,Щитячi майданчики
(обладнапня дитячих
майданчикiв)

тltrТ*",y
Висновки KoMicii: J &rbu, УЬ @д-е//!//JL?/

.}L ,хр<- ?- в deerzzl-

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацli жилого
бу,чинк1, у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iH шепельський С.м

Члени KoMicii: зас,ryпник о власенко Т.о
tJ УЮ

.Щатаогляду << ОР >>

iнженер I- 5

о 2021 р.

Гчменюк А.В.
Дl льниця

о


