
Акт
загального ог жиJlого HK}l 0

розташованого за адресою:

yl.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування

житлово;о фонду оболонського району м, Киева>>,

од_504
(назва виконавця послуг

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

Шепельського с.м., заступника начальника од-504 Власенко т,о,, iнженера

1-Т категорii Гуменюк А.В.,
п я/. /о. 2-/

(дата початку ляду) (дата огляду)

п qr
[4/ l

провела огляд жилого булинку за адресою:

i встановиJIа таке:

254 5 кв. м,

,)

1. Житловий булин
кiлькiс,гь квартир -

ок, загшIьна
56

площа якого становить
штук.

На прибудинковiй територii розмiщуються

(перелiк елементiв благоустрою

2. Технiчний стан жи.ltого будинку та його прибудинковоi те Piil

пiд час гIро ведення огляду жилого булинку JЮ 2 7 по

комiсiя перевiрила стан несучих та

конструкцl й, зо шнl та внутр iшнi стiни, стики, покрiвлю, пlдлогу, BlKHa,

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

спортивнi майданчики та прилеглу територlю,

При цьому виявлено:

)

ПримiткаВисновок про технiчний стан

елемента
N9

з/п

Найменування елемента
кцl1

tл

йл,нLФундаменти

*oor
й,пtt о

,,LhФасади2

l/Стiни.)
J

l



4 Герметизованi стики J
l

5 Пiдлога ъ

u/1,1/,с
6 Покрiвля

I,,л,/л,/бr WлТl
7 Водостоки .ь

й,шоо
в Сходовi клiтки, сходовi

маршi
,У

й ал//
9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

}
el

10 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) ,йРф |-*-/

11 Смiггезбiрнi камери
(водопровiд) -jЩr [r**r

11 BiKHa
?оф,LШ9ц,/с ryJ

и4лй,L
|2 Щверi r ntyr{,"ab,/,Lo,/y

Й.frr/,lrt,
13 Вхiднi групи ,ъ

й-аl,оо
|4 Козирки вхiдних груп ,"j/"бr Lu*Й/
15 Електрообладнання

(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

,/LO,Д)/,0

uТаи,r,о

lб Лiфти (машиннi примiшення,
лверi машинних примiщень)

иlлr.ьц,оа ) и&uцЙ
шоЦ hlbuaпl

|7 Системи центрагIьного dоr",hбц е Ид+L"оlLzлt Ц



опалення

18 Системи гарячого
водопостачання Й*7-tчеР*"*7

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

Jrо*7-rУ. /"z,zzozn"7
20 Прибулинкова територiя

(благоустрiй, асфальтове
покриття)

оZЬ}{Ю*1

21 Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв)

Висновки KoMicii:

Ц)

2а-/44zgц)

\

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

Голова KoMicii: головний iнженер ОЛ-5

Члени KoMicii: заступник нач€шьника О

iнженер I-i категорii

!ата огляду n ý/ ,, 4о 202l р,

Бородавко В.О

власенко Т.о

Гуменюк А.В

-,.)

дlльниця


