
Акт
загаJIьного огляду жилого динку, )

розташованого за адресою:

Чпшоll /ь. yl
(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

l -i категорii Гуменюк А.В.,
з iQ lC 2i ,ь-

(дата початку оiляду) (дата заворшення огляду
,)

провела огляд жилого булинку за адресою:

по Eo,/o.Z/h-
)

l встановила таке:

1. Житловий булинок, загсuIьна площа якого становит" ,/ Ё 8т6, 0
кiлькiсть квартир - ч52-штук.
На прибулинковlи територ1l

кв. м,

a \л

елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду жилого булинку J\b J/ п,lм-сп,по
комlсlя перевlри ла стан несучих та

конструкцiй, та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлогу, BiKHa,

п, хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi,дверi, системи ЦО, ГВ
спортивнi майданчики та прилеглу територlю
При цьому виявлено:

J\b

зlrl
Найменування елемента
кон дин

Висновок про технiчний стан

елемента (конструкчii) аудgцду_

Примir,ка

l Фундаменти
*

,

блШ,l,U

2 Фасади х,
a

uаJu,
*or

3 Стiни



4ю4 Герметизованl стики

"й,|^-!бr, l"lrlr*r
Пiдлога5

УдlJюLбr

\лй,U4Покрiвля6

r*,tРМУ,,.оП |htJлll'/
Водостоки7

,*/"МИП l.Lе,t/дП//
Сходовi клiтки, сходоBi

маршl
8

Балкони, лоджii, ганки
(огоролження балконiв i
лоджlи

9

пл1,1лl.{,у,о7.ь Р*М/10 Смiттепроводи (клапани,

стовбури, шибери)

r,юафбфйъ Wо.{/ryСмiттсзбiрнi камери11

Ъ 2a4Ы*o,r,r,olx,/
йa,tt c,

BiKHal1

*щ}

йлlll
12 Щверi

,,йМr"r'Р/ш/J,/Вхiднi групи13

W,r/,('
Козирки вхlдних груп14

Електрообладнання
(щитова, мережi- буаинкове
освiтлення)

15

h16 Лiфти (машиннi примiщення,

лверi машинних примiшень)

альногоСистеми|7

пюl,Jл,обРю{ъ
pl*Мй4/

уе
pIШD4/4



опалення
|Фi,/,LИrr l^!,/Юaj,r

18 Системи гарячого
водопостачаннrI rй/а/r Р**У

l9 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii -r/16/ё l,rшtlшuУ

20 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

А

й.4/tt,

2| !итячi майданчики
(облалнання дитячих
майданчикiв)

r*r-йF
й-

)
Висновки KoMicii:

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

Голова KoMicii: головний iнженер ОД-5

Члени KoMicii: заступник начаJIьника О

iнженер I-i категорii

!ата огляду ((_)) 2021 р,

Бородавко В.О

власенко Т.о

уменюк А.
гli']]


