
Акт
зага.llьного

розташованоfо за адресо
I

лlфt<- g Й
(П.l.П, майстра)

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

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписа.,rися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
l -i категорii Гуменюк А.В.,

по /6.О/.,2/h
(llaтa почат,ку оI,ляду ) (да,I а завершення огляJ\ )

провела огляд жилого булинку за адресою: tй оDо"ltэхе4ица l /
l

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить //l оо кв. м,
кlлькlсть квартир - /Za штчк.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елелrентiв б,,rагоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку N9 "9/ по

бо"о,соz лю "rlЦ комiсiя перевiрила стан несучих та огоро вал ьн их
Jlконструкцiй, зовнftлнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзачii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

ПримiткаНайменування елемента
(конструкцii) будинку

l Фундаменти

) Фасади
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4 Герметизованi стики

6r- р*rч
i.,, 7 tlb

5 Пiдлога

6 Покрiв,rя
о}"*Р|е /*.,",.а

7 Водостоки
Ь*r'";g,л,* r,"rrr-*/

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi d*рч ,О T"lb

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження ба.тконiв i
лоджlи

0?-<P€,'"z*rt 
o"zl{}

l0 Смiтгспроводи (клапани,
стовбури, шибери)
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11 Смiттезбiрнi камери
водо вlд
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12 {Bepi d аа*о&'
e-,rlaJ/J
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lз Вхiднi групи
{,"-,ру-'<ь Рлэzд

|4 Козирки вхiдних груп
,р l|от}

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

r}ff*'a-Lb,Loe-z,o!/

lб Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) dР*Ц,-r-,"", в

)La е/

Системи центрального ,# **tБце fuц2l,р71 ttu-,/

&ч4" p-r*-t

r-,*,1

е-lrрt-"r-к-оеLч/
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опапення

18 Системи гарячого
водопостачання

J,*,"/rFе l'э!/,ол"7

19 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

d,-"7*bv* l*",-**7
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

Ь vay-o €,
е',,1а.4Л

ot-blpe2,1/

)1z2}.Lо*-о,й я-о ) 9t
21 ,Щитячi майданчики

(обладнання дитячих
майданчикiв

Висновки KoMicii: €, оrь-о Jla- eZz,o a1-<J24z )"?

zc) ,rоба)
)rZ

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовн icTb до експлуатацii жилого

булинку у наступний перiол)

Uц!

Голова KoMicii: головни енер о епельський С.м

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.l

ОБСЛУГОВУЮЧА

д]л
Члени KoMicii: заступн альника о 04

iнженер I- i од-504

.Щата огляду << {6 >> oq 2021 р.
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