
Акт
загального огляду жилого будин

розташовацого за адресою:

(П.I.П. майстра)'

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
IIIепельського с.м., заступника начЕUIьника од-504 Власенко т.о., iнженера
1-Т категорii Гуменюк А.В.,

(дата початку огляду (дата завершення огляду)

провела ог жилого булинку за адресою

l встановила таке

/s г,. кв. м,
кlлькlсть квартир - /f/ штук.
На прибудинковiй розмlщуються

)

(перелiк в благоустрою)

чний стан жилоfо булинку та його прибу Ди KoBol територii:
2. TexHi

Пiд час

к

о огляду жилого булинку J\Ъ

комiсiя перевiрила стан
по

та
й, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзац ii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнl майданчики та прилеглу територlю
При цьому виявлено

J\lb

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента ( кцii) будинку

Примiтка

l Фундаменти

2 Фасади
L?/ak-/

аиал/J
I

3 Стiни

,

з /3. ое Я/ь по /!/.о?.а/2

l. Житловий будинок, загаJIьна площа якого становить



4 Герметизованi стики 4< U424l,hа/4,/ Z

5 Пiдлога

/ а ааr/r',.4 llл-tlrl суа И'
6 Покрiвля

/ паlмr' рLь/Q.,//ц р/э/ el?'

0чd

"7 Водостоки ИЬ/-,а" .J*---а-Ь
/Wlb1a./.

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi nry/*/й_-

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лолжiй) 6 плаJlzаzю"zоl aqz ar'2/'

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

/(/0

t--
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд)
rLп/r'ц-?/lZоа.*а
/"ЬrЬ-/

rcedlta 'о

11 BiKHa п.аrэzr{zd"/ ,/?ul-tz)a7 . ,2
а )rZr, б v/"l a-2"l-, 2/:z- ?

12 Щверi

/ laa/-'yb /<-а-lц/ а."/ а.!|/
lз Вхiднi групи И,kffiО4*,tr
14 Козирки вхiдних груп

/lazo,fuZlp.zr.zq.rzl-rn'
15

/ rr йz Zb,^"alrrl *?/а/?'

а(/l

/4dп,| /.Le Гl//ап.{k qееrzjГ
lrю d о {{.пrz l,wHr е /ru +
/t&ktn' утlД,хlр/-юzю fz,я,азl

1б

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень)

^-**Ь Я Це /ze -с-r-",ur п.z/Системи центраJIьного\7



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання

1,1-.?zю2/aa

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

dеfа
r?-a"/,(

ft
L

21 !итячi майданчики
(облалнання дитячих

)маиданчI,Iкlв / rаОО.6z'r,аъ ню,r:цs ёr'74а/Z/'

Висновки KoMicii: /"а--

технlчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5

власенко Т.о

iнженер I-i категорii ОД-504 Гуменюк А.

!ата огляду <, /{ ,, D9

(

2021 р.

/"аrl*rИл2/
r*L /l,/a"/-b-

?L?)?4/rt/z

с

Члени KoMicii: заступник нач€шьника О!-504
л! ) i>H:4i i l:l "

Бородавко В.О,


