
Акт
загального ог

розташованого за адресою:
жилого були ,

ёё'ГсL

,r{u-цлlr-l-о tr. а
(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
Шепельського С.М., заступника нача-пьника ОД-504 Власенко Т.О., iнженера
1-i категорii Гуменюк А.В.,
з 0 с)

;.l по /О, О? Яil
(дата початку (дата завершення оглялу)

провела огляд жилого булинку за адресою: ДЦl ЙPza,^ ,,,'

о,,
l встановила таке:

1. Житловий булинок, загшIьна площа якого становить K/J/., Q " кв. м,
кlлькlсть квартир - //в штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п територii:
Пiд час огляду жилого булинку

комlсlя перевlрила стан несучих та огор
конструкцl , зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

J\'9

з/п
Найменування елемента
(конструкцiТ) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

Примiтка

Фундаменти
/ мmh-/ёлlлла/k?4а//
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0 /I2 Фасади

aJ Стiни /з alr*aban -z!l еп4 а- lч-/'



4 Герметизованi стики

И22'
5 Пiдлога

2?/L//
6 Покрiвля

7 Водостоки

фzz4,rt:s'd .,/ё
8 Сходовi клiтки, сходовi

маршi
А-qZю

9 €Lпкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
Б

лоджlи
€Ф lzo l1/'в

10 Ттепрово!И (клапани,
стовбури, шибери)
CMi

/* rt "la-*Z а-Zц
lalzv

l1 Смiттсзбiрнi камери h-ат
/Ф

lz-Mr-/Z--

ll BiKHa

fualzz4
12 flBepi //-l-/

) а/
о ?

13 Вхiднi групи /z*rz4r
14 Козирки вхiдних груп

*/а}а
l5 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Иа_,?4/ uИ
lб

l7

Лiфти (машиннi примiщення,
дверl машинних примiщень)

Системи го



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

19 Системи холодного
водопостачання i

/ /4л
20 Прибудинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

21 !итячi майданчики
(облалнання дитячих
мlйданчикiв)

U0 I

Висновки KoMicii:

(оцiн

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504

Члени KoMicii: заступник нач€uIьника О!-504

iнженер I-I категорii О!-50а

taTa огляду << /0 >> о9 2021 р

а/

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