
Акт
загального огл жилого булин )

рOзташованого за адресою:

(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киева>>,

_504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера
Шепельського с.м., заступника нач€шьника од-504 Власенко т.о., iнженера
l-i категорii Гуменюк А.В.,
з ,6.rа aJ1;

(дата завершення огляду )
(дата ,,о.rЙý6Б"д9

провела qгляд жилого булинку за адресою
,/,о

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить Щrг кв.м,----.----._-7-
кiлькiсть квартир - штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi територii:
_Пiд час проведення огляду жилого булинку Nэ /О ло /Lraz_

Щкомiсiя перевiрила стан Hecy"lffiu o.opofifr*
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,
дверi, системи цо, гвП, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J\ъ

з/п
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
(KoHcTpyKrrii) булинкуелемента

Примiтка

l Фундаменти
/ l ала/)?ц/а'k/ а//а///

2 Фасади

/,qараЬнаlzц фzа42

/(//

1J Стiни

по /а.о!.а /)

/r/l-u,



4 Герметизованi стики

e/4l az/,

5 Пiдлога

аr/а:?
6 Покрiвля

&/4/?
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лоджiй 2/а-2

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

rzl

ll Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

lfuOa4.-a?

l1 BiKHa

12 !Bepi

/ З аро.аr'r"р r/2 4"l/4 fu/a-/|z/

чr

lз Вхiднi групи

i
|4 Козирки вхiдних груп

J
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

16 Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень)

Е а"а 124}4
/-{/rН,ryr

l] Системи ьного рС-а-О

]

|/ч/

1ЗЩаЬ/.юg,2ц *lraz>z'

бlЩа z,rz,la йr/ z_/// ;)

lt



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

rrаzrrrё_. rцG /<--oza-<-loe4z2 а/ 1r{,о-..
/

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

ёа-

21 Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii: /а//2
а-

(ouiHKa стану,
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5

Члени KoMiciT: заступник нач€Lпьника

iнженер I-i категорii

Щата огляду << /l' >> 2021 р

готовнiсть до експлуатацii жилого

Бородавко В.О

власенко Т.о

Гчменюк А.

ýt

:i:

од-504
',

од-504


