
Акт
загального ог жилого булинкУl

розташованого за адресою:

(П.I.П. майстра)

з J
(дата початку ляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановила таке

1. Житловий будинок, загаJIъна площа якого стан

кlлькl сть квартир - 252 штук,

На прибудинковiй територiТ

|l

КП <КеруюLIа компанiя з обслуговування

*rrnoubio фонду оболонського району м, Киева>,

o.d
'.J

(дата завершення огляду

(назва виконавця послуг)

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

Шепельського с.м., заступни*u ru"Ь"ника од_504 Власенко т,о,, iнженера

1-i категорiТ Гуменюк А.В,,
og6 lo.ао

)

, 2г

овить gE25 ,| кв. м,

(п благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його п територiil

Пiд час огляду жилого булинку
комlсlя перевl рила стан несучих та

коI{струкцiй, зовнi та BHyTplmHl стlни , стики, покрlвлю, пlдл оry, вlкна,

дверi, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналIIlзацl1, лiфти, електрообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При чьому виявлено:

ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента
Ns
зlп

Найменування елемента
кЦl1

}

C,l /Lt/r2
Фундаменти

l
u.йл1,1/

2 Фасади

Стiни.)
J

yl_

l



Герметизованi стики4

уrоr/,б{в P*-/Пiдлога5

,rc2,ly
ца}rс|'

Покрiвля6

,й!МРr WшIY7 Водостоки

wоi/л,i/.rаГа
,lйfСходовi клiтки, сходовl

маршi
8

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лоджlи

9

июr/б,l/ю7.ь WоТrСмiттспроводи (клапани,

стовбури, шибери)
10

l^!-n to,оt-T./
l,|"OJ

Смiттезбiрнi камери
во

11

,rЮJС//,ъ

е7лLцL

BiKHal1

lb4L(rдr}12 !,Bepi

Р*"r/йВхiднi групи13

} уqЙrшrоr
йшсr,

|4 Козирки вхiдних груп

-iРБtr !*rrir
ойt и,lД+Lh!-

Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

15

Лiфти (машиннi примiщення,

дверi машинних примiщень)
16

альногоСистеми17

lLo,?c



опалення l
18 Системи гарячого

водопостачання "l h,Dqo1;.Lbmo/
йлtоо

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,Ъ лп,хаhJ,ь-оLO"аr

C7'1л1,1//
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

} 5лфr*ьlо.lУ
й"illrL

21 !итячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

)
а

е

Висновки ком

(очiнка технiчного стану, висновок про готовнiсть до експлуатацii жилого
булинку у наступний перiол)

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

Члени KoMiciT: заступник начаJIьника ОЩ- т.о

iнженер I-i категорii О1-5 кА.

!ата огляду << J б >> /о 202l р.

о БСПУГОВУЮ
ядlль
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