
Акт
загального огляду жилого щинк}l ll Фн

розташованого за адресою:

h
(П.I.П. майстра )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

*"rnoub.o фонлу оболонського району м, Киева>>,

од ,_504
(назва виконавця послуг)

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

Шепельського с.м., заступни*u пuй"ника од-504 Власенко т,о,, iнженера

1-Т категорii Гуменюк А,В,,
по JP /о. J,/.2F /о. а/

(дата огляду)
п(дата початку ляду)

провела огляд жилого булинку за адресою:

ть
i встановила таке:

1. Житловий булинок, заг€UIьна площа якого становить / 2 е n". *,

кiлькiсть квартир - l78 штчк.

На прибудинковiй територ iT розмiщуються
n

(перелiк благоустрою)

2.технiчний стан жилого булинку та його п

пiд час проведення огляду жилого булинку
комiсiя перевiрила стан несучих та

конструкчiй, зовнi та внутрiшнl стlни, стики, покрiвлю, пiдло гу, вlкна.

дверi, системи ЩО , ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електр ообладнання, дитячl,

спортивнi майданчики та прилеглу територlю

При цьому виявлено:

ПримiткаВисновок про Texнl
кцllелемента

чний стан
Найменування елемента

динб1

}[q

з/п

ъ

йшL{,Фундаменти1

l,Ъ//0"/,Цf/)

u,a/,L,

Фасади2

СтiниJ

у,

/



4 Герметизованi стики

5 Пiдлога ,ъйМtё fп,ltoЙ/
6 Покрiвля ldkФ |***У
,| Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi *rРбrсil, )nl"tcot"Tr

9 Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лолжiй)

n
e,/a,//L

10 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери) пл:,fпf,l/м],,ь l"*o й/

11 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд) чо"t/л,б/,йЪ /,uuo*t

ll BiKHa ,Ь ?"фJurиЦ
eТarl,tt,

|2 Щверi ,l
йqil,'

13 Вхiднi групи и"о;/*,фi.ь Р*r"г/
14 Козирки вхiдних груп

-r/бр l_,
lr,lr*rr,ia

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

l,"0
ф furДЮllr,{/,

о

lб Лiфти (машиннi примiшення,
лверi машинних примiщень)

wfrrаъупп,Оl.Ь ,Ь

w04,uу

wa_t|,LOЙ-
/

17 Системи центрапьного



опаJIення }
Р,|

18 Системи гарячого
водопостачання ,*М/' J,LurИцIc/

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

,Ь $д44,1"JА,tИ,lL/,
й-a,,tot,

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

t
Й"4лJLL

21 Щитячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

,ь

й.a,l,t*

Висновки KoMicii:
tЧ

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

Голова KoMicii: головний iнженер

Члени KoMicii: заступник нач€Lп 504

Бородавко В.О.

власенко Т.о

уменюк А.
оьспуговiuЯ

iнженер I-i ка

,Щата огляду << l? >> /о 2021 р.

,/,,


