
Акт
загального ог

розташованого за адресою:
ля жило будинку,

/2

0 й
(Г1.1.1I. 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
IТIепельського С.М., заступника начыIьника оД-504 Власенко Т.о,, iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з о,о) ,2
(дата початку о ляду) (дата завершення огля;,lу

ь1со

)

провела огляд жилого булинку за адресою:

l встановила таке:

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоl те риторlr:
iд час

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

лъ
з/п

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкuii) булинку

Примiтка

1 Фундаменти Jа-Рр{iс-l4,-r,r,-Г

2 Фасади

ОЧ-ОU"А,^;-
J Стiни 3

n,
@|

по B/.o3.1/)-

l . Житловий будинок, загальна площа якого становить 1j С!r7О кв. м,
кiлькiсть квартир - >?,€ -ryn.



лLааrlЙ/z,ю4.uощr l€zzl .Герметизованi стики4

Пiдлога5

|(а'с1, /ч-сa-<,а.1-1,
/

J *r*-г
Покрiвля6

,*е-;
0

Водостоки7

п&rkanr-o;t 
,

Ка-u h!//J,o.,L1-1 ff
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

8

ПаРоfuuаr-"ГБапкони, лоджii, ганки
(огородження ба.тконiв i
лоджlи

УУОЬuаах",Г
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)

У7О6,",*",_-
tfl1

Ц аД4l',zоz,-J ,
(trduu',o__ r,о/Ьф /

11

Смiттезбiрнi камери
oBl

BiKHa
водо

,Щверi12

s*troЫ с,с4z-ё|,а
Вхiднi групи1з

|4 Козирки вхiдних груп

rрцtgtlltt eJ , uуt" ,

ylr
ьр,

rц Ulz/-цcdz-
доl

15 ЕлектрообладItання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

t,|м4-tос<эЙ О

ИUа+оfЙt оrlrу
в

/<1,1а-оц,,<лl'

Лiфти (машиннi примiщення,
,,1Bepi машинних примiщень)

16

|7 апьногоСистеми цен

#jM

9

Pf,oЫ,b,,z"tu

ёаРаiluмz;

le

*t,ra)Гltr z-Бсle hаеоr ас<-< i/



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

1a,zzzotzzD/

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй. асфальтове
покриття)

Ja/ofu ,"l..) | rr, цrэ"rr.т .

аёl zаz7аz,*;.з- +oreP)

2l .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
пла{ланчикiв)

!a{-o6;czac.z,f-

Висновки KoMicii: #a ee{-()z.cZa<l/
&сr-a.?-a<l-,сZ, l<z

а.a

о 2azz,-o

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у насryпний перiод)

Голова KoMicii: головн шепельський С.м

Члени KoMicii: заступ

l нжен

Щата огляду ( З/

ьЕика 0,+ Власенко Т.С).

Гуменюк А.В.l

>> оз

го 504

2021р.


