
Акт
заfального огляду жилого будинку,
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2а.*"ll dу
(П,I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-50{

(назва виконавця пос.луг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського С.М., заступцика начаJIьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
s 1Y. OV. 3/"ь
(лата початку ог,{яду)

провела огляд жилого бу,чинку за адресою:

l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить lзц Q0 кв. м,

кiлькiсть квартир - J/6 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

ПриплiткаВисновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) булинку

Найменування елемента
(конструкчii) будинку

N9
зlл

d а.Рё "ь.fu-/(И_/zl1 Фундаменти

dt*t аж2 Фасади

J Стiни

розташованого за адресою:

по /d.o/-0.02/s.

-цчrч 

,*р*,*" **uy,

ф Ofarаoxcbrzаzl', З9 q

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого будинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Ns Зq qпо tb,

бо,|Drс еъ TLo4ltД комiсiя перевiри.rа стан несучих та огороДжувальних
----.-----------
конструкцlй, зовнIшнl та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлоry, BlKHa,

дверi, систепли I]O, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ё .о-ао&)фь,zо.'сL/



оtэ,lсt.tzl

4 Герметизованi стики рэzt-Ь
Ваrа у"-аэ".-ч

5 d х-х-I-,'ччi7v U eаnalLl

6 Покрiвля d
i ft а,|/ ,

7 Водостоки ./
Ё'?тlh ёа е44 -
/r--rеr.ry

d>-
{

Сходовi клiтки, сходовi
маршi d*/d/frr?-"tё Рч

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження бапконiв i
лоджiй)

ф б*{rэl" €-*"ta.lz,t

l0 Смiттепроволи (клапани,
стовбури, шибери) (rч-*,ОпlQ+сt

dз
1i Смiттезбiрнi камери

(водопровiд) dаф**ffi,-
11 BiKHa d ь"Р&'"**у{

6r"lа-4,U

12 Щверi t? & "И"zо"сl'7
€-.иtа-аz..t

d

lз Вхiднi групи €"""Ьrю,"*rr7
(9е tQ,lzl

,J а.Р

14 Козирки вхiдних груп d а "Ро 
€,' e-Zb,c2.,L/LF

v €rп a-lol '

15 Електрообладнання
(щи,гова. мережi, бу.чинкове
tlсвiт_-tення )

о с&' п.сц,л"лr-а а,у а /L

ry/" и.р?а:ораt-о
tu!.LLёаlпч
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17

Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень) чtч,d;4+olerrbl, 4

ttQё п,O/-TTbtr-t? еzLl
0

Системи центрального 1

4 ',,l-u La.nzl

Пiдлога

8



опа[ення еrй &.r4-1

(' rtа,п. /11,1aorl-|,7 Я"Оr?ф )
l8 Системи гарячого

водопостачання
6 бЦу,&ъип*оf
C., rrq.,{r' ( "".. уrоо"! .аО

Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii
Прибудинкова територiя
(б,лагоустрiй, асфапьтове
покриття)

d апЬ&',,л-,о"-ч
е"{.},' (re о",./ч"zюЬ,/ аО/90 ,)

d aT%#^,-v

2\ .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii: t/u
)21

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
бу.чинку у наступний перiол)

голова koMicii: головний iнжен шепельський С.м

ени KoMlcll: заступник на Власенко Т.о.

iнженер I-i

Щата огляду << /{ >> оч

Гуменюк А.В.

2021р.

ю
д льниця
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