
Акт
загального огляду жилого булинку,

,.О(-а

розташованого за адресою:

gА
(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 начшIьника од-504 Власенко т.о., iнженера

1-i категорii Гуменюк А.В,,
по /о. oq 2/,ьоd

(дата початку огляду ) (дата завершення огляду

провела огляд жилого булинку за адресою: с 4.6

1 встановила таке:

1. Житловий булинок, заг€LiIьна площа якого становить /о /ёб /о кв. м,

з/

кiлькiсть квартир - /яр штук.
На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:
ведення огляду жилого булинку Jф 46 поПiд час про.

Оrаh"а й комiсiя перевi рила стан несучих та огороджуваJIьних
-----а-т- *
конётРукцiй, зовнiшнi та внутрlшнl стlни, стики, покрlвлю, пlдлогу, BlKHa,

дверi, системИ цо, гвП, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,
спортивнi майданчики та гIрилеглу територiю.
При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

НайменуваннJI елемента
(конструкцii) будинку

N9

з/п

ё а:ро €;о,,,ь"-о*,?
а4.?1а-|/,,|

Фундаментиl

d а*Р &,,zьllэ*а
е-rцааt l

2 Фасади

d л q!р {, ,.С*эzОаХ-tЦJ Стiни



erza+c.t
4 ерметизованi стикиГ,

-/б?-*/**аoi"
5 Пiдлога

Ь,7"л7 /--)(-*

6 Покрiвля
i- az-ed-<Z), "*7

7 Водостоки

*7
8

маршi
Сходовi клiтки, сходовi

оlо,^7"оЛр.-,"* Р*ry
9

лоджiй
балконiв

Балкони лоджli ганки
(огородження

10 См lтт€проводи (клапани,
стовбури шибери ) аа4а/2.4,

Qиаrut
6 аlэюорll См ттезб pHl икамер

tО.тttб ,*7
11 BiKHa

ь
е-rп

l2 Щверi

J"-7,ач
|azrr/,<zt

Ю"7ц,

lз Вхiднi групи
еLЬ4еа/2Ч
€arzQ-zl,t

с &7atrp
14 озирки вхiдних групк

trаPo&'
а-,,у'елп

с eZbzzO *?-
l5

(щитова, мережi, будинкове
освiт.llення)

q ay6"-cb.to*ч
е4цааLl

lб лiфrи машиннj( примlщен}I я)
машиннихдверi примlщень ) фш4юю".ь

lа,|uааJ
В *еае+фlс

17 Системи ого Фt r



опалення

1в Системи гарячого
водопостачаннJI е .r7абV.-О 1.о l zаб /tzzlzo.c 7

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii "*" У7 v,o -,,r, /2r//-{, }z ц

//

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

d аЧD{-'
€цzа-+с.z

е1},/-оеlа

21 !итячi майданчики
(облалнання дитячих
майланчикiв)

Висновки KoMicii:
гYх

'eLbc1,? 
, azzozezaz ъ,7 а,е

6
€а

(ouiHKa технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний перiол)

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5

Члени KoMicii: заступник начальника

iнженер I-i категорii ОЩ-

Щата огляду <, / О ,> о9

Бородавко В.О

власенко Т.о

Гуменюк А.

202l р

д нЕ) l]
.1

оБсл

l


