
Акт
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адр есою: l

Са Фz-

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., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з по Jб зя
(дата початку огляду

//

)

провела огляд жилого будинку за адресою:
lцл. Цq
i в46новила TaKi

l. Житловий будинок, загальна площа якого становить /О /59о кв, м
кlлькlсть квартир - /о штук.q
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

Nъ

зlп
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (кон кцl l о динк

l Фундаменти

2 Фасади dаfе'"r4rr4'

з Стiни J аl,аё'rzzr"zЙ

(ft,i.П. маИстра)

(лата заверпdння огляду)

2. Технiчний етан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
Пiд час проведення огляду жилого булинку Np Цq по h Ье rierl,t-zJ

ОБоruэ хез.zоеzчt комiсiя перевiри_rа стан-несу",а1 1д о.оffi*рБiп* l
конструкцiй, зовн(шнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверi, системи ЩО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Примiтка

ЭоVа€,'""zr.;



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога
б *7,u4)"*х1Л

6 Покрiвля a?7 /' 
"r?e.Z 

ё /6Zо

7 Водостоки
5-f"€ ea,4.1z<-"l"/

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

/,o-/u{v ,О?п4
l/Ц12z2а -а

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження бацконiв i
лолжiй) аф

'о-zЪк,zz)

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

rаояО7 )^

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) jf&'ulxzz;

11 BiKHa
076-'"rЪпrЙ

12 !Bepi /LО 
",1/1б /-rо 

й 
a-azl,b) 

Htl

13 Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп !-'-ь-;а?
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення) а-?&.ц4-;

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

17 Системи центрального цЦфэбЦе h2zz/.о,2йц

а4ре'uь*;



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання t* ft**7

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

п,о-"/а5че l*ru
trf&'*ъаrа

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

висновки kolricii:

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

Голова KoMicii: головний шепельський С.м
3:

Члени KoMicii: заступни

iнженер I

.Щата огляду << l б >> rJ2

.1

Власенко Т.о.

Гуменюк А.В.

202l р.

04

//az/.zа=//


