
Акт
загального огляду ж ого булинку,

зташованого за адресою: е4 а .///
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(П.I.ГI. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Кисво>,
од_504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського C.IVI., заступника нач€uIьника од-504 Власенко т.о., iнженера
l -Т категорii Гуменюк А.В.,
з о9.я
(дата поча,гку огляду (лата з огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: OZa.-TzZz /l/

l встановиJIа таке

)

1. ЖитлОвий будИнок, загЕЧIьна плоЩа якого становить €/5a /2 кв. м,
кiлькiсть квартир - а/6 штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

zэ!х-_
iK елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого були нку та його прибулинковоТте
Пiд час проведення огляду жилого будинку М lL/ по

Сь x.l комlсlя перевlрила стан несучих та огороджувальних
констру , зовнiшнi та внутрiшнi cTiHи, стики, покрiвлю, пlдлогу, BlKHa,
дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiз Т, лiфти, електрообладнання, дитячi,ацl
спорти BHi майданчики та прилеглу територlю.
Пр, цьому виявлено:
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t

новок про технiчний станВис
елемента конс

Фундаменти а ач:
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Примiтка
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e,yna-aИ

4 Герметизованi стики
it) ll4-b

{Z2l//Ю

5 Пiдлога fuРtr. r**T
6 Покрiвля

е-rц

7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

do*Yatxpy,zb rr-.*-r
9 Балкони, лоджiТ, ганки

(огоролження балконiв i

лолжiй)

{

10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)
4"_*rc,c4оL/
4 2о ярр

?4.r"*

{
ll Смiттсзбiрнi камери lz

ll BiKHa ф
е441

\2 Щверi о|о*,Iйtr** хz./t*
1з Вхiднi групи

Tn/)

14 Козирки вхiдних груп й
'а,LЬ,tD *а

е4йСе.м

l5 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

ф ',!,.Обпz.о "r:,{
сrmоl4//
а/9/6 р

Tla4.?,

lб Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiшень)
tPОа.о 2о,???,ь
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опалення
е4а. C2.4lJ

4l2яо
ха4//

18 Системи гарячого
водопостачання

e-l/*azt)

"еоаD
19 Системи холодного

водопостачаннrI l
каналiзацii

ё
lZ

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) h#u&'"-zl,,**7

2| Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв

Висновки KoMici[, Э

(очiнка технiчного стаIIу,

а- р-lz-оеZс,.,съr

висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого

/ |/

бу,динку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник нач€шьника ОЩ-504

iнженер I-i категорii О!-504

Щата огляду << О9 >> о9 2021 р.

Бородавко В.О.

власенко Т.о

Гуменюк А.В
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