
Акт
загального огляду жилого ин )

розташованого за адресою: а-

'ЁZе,r/
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського раЙону м. Кисва>>,

од-504
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головного iнженера

Шепельського C.N4., заступника нач€шьника од-504 Власенко т.о., iнженера

п

l-T категорiТ Гуменюк А.В.,
з /6,о9-r/) /6. о.а-я /А

4

по

огляд жилого булинку за адресою:
ryL. -а-

таке

1 . Житловий булинок, загаJIьна площа якого становить 69ч € О кв, м,

кlлькlсть квартир - штчк.
На прибудинковiй територii розмiщуються

Y-lzlsl 2!х-
(перелi елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилоfо булинку та його прибулинковот
Iliд дення огляду жилого булинку NэlДС почас

в
струкцiй,

дверi, системи ЦО, ГВ
спортивнi майданчики та прилеглу територlю
При цьому виявлено:

комiсiя перевiрила стан несучих та
та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa,

п, хвп, каналiзацiТ, лiфти, електрообладнання, дитячi,

u

ПримiткаJф
зlл

НайменуваннrI елемента

1 Фундаменти

d а"rФ2?а:r/-1
{,Фасади1

бjлJ Стiни

l



,;

(921а,//-/

a"rfpa
Иа.о(-l

ё
4 Герметизованi стики

5 Пiдлога

6 Покрiвля

7 Водостоки

dб *-"{ех-Ь8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження баrrконiв i
лолжiй)

(

а-е-ь

7

е.r,й

a-dz"/

ё5

о рюtr
10 Смiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)

,trо- 
Yz5 6,6,T'cb P"r*r*rСмiттсзбiрнi камери

(водопровiд)
l1

dо-У"Бх,о7й/с >tL/fraе1l11 BiKHa

fto*lo,fl 6>,и,сь

Ь 
аlL{/ //-{

|2 Щверi

Ь 2а-во&'
e-t-zta.to,1

1з Вхiднi групи

14 Козирки вхiдних груп й аЧ?е'е2,|э--ъl-ёчerttqrl2

Ь 1*Рh'оьo|rтQч
€,rTlQ о"'

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

,.L(
J ruц.-ю2^-ь В
"irеЙ/*,.tlюЧ Р"**

16 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

d *еФD6-'еilg-lz-оаzдц17 Системи центрагIьного

{



опалення
€-rzа.сl

18 Системи гарячого
водопостачання q rр{'охльою*?OlzrQ-#l

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

ф oZbrCO*,r
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфаrrьтове
покриття)

d а-ео4ю *а
е4r7

2l Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

or,**P-ff (:_

Висновки KoMiciT: 'оДiL J/a-
р d

e./l Ole

2,4- -а-

(оцiнка технiчного стану, висновок про готовнlсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-504 Бородавко В.О

ЧленИ KoMicii: заступнИк начаJIьНика ОД:504 власенко Т.о

iнженер I-T категорii О!-504 Гуменюк А.В

!ата огляду ,, Уб ,, о9 2021 р

?/


