
Акт
загального огляду жилого булинку,

розташованого за адресою:

€*rz- у }
(П.I.П, майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду оболонського району м. Киева>>,
ол _504

(назва виконавuя послуг)

S зg-а-

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi
Шепельського С.М., заступника нач€шьника
1-Т категорii енюк А.В.,

: головного iнженера
ОД-504 Власенко Т.О., iнженера

э.о9.а о !.З-о? _а
(дата початку лядУ) (лата з огляду)

провела огляд жилого за адресою: ex-,Tlz

l встановила таке:

l. }Itитловий булинок, заг€UIьна площа якого становить О/ х,о кв. м
кlлькlсть квартир - /д штYк.
На прибудинковiй територii розмi щуються

е-rю eALqл a|4-К--
елементlв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоi терито piT:Пiд час проведення огляду жилого булинку J\гs Jtsа-ло c-rZ
1се4 комlсlя перевiрила стан несучих та

конструкцiй, зовнi та внутрiшнi стiни, стики, по.крiвлю, пiдлогу, BiKHa,
дверl , системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, л iфти, електрообладнання, дитячi,спорти BHl маиданчики та прилеглу територlю
Пр" цьому виявлено

j\ъ

зlп
Найменування елемента исновок про технiчний станв

елемента конс
Примiтка

l ФУндаменти d @e-&<l)

ф.п

2 Фасади С r€рФе,ьхDч
йцq.цz

з Стiни

(конструкцii) булинку

жDё

keezlюlL+za ц



4 Герметизованi стики
"?4-ь

5 Пiдлога ,ir-уrb7* r-.**tr
6 Покрiвля Й-УrЛче r,"*-*з
7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi b-putr* r.ч*ч

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

ч
a/t,Np QrZаЦ-ь

l0 Смiттспроводи (клапани,
стовбури, шибери) *!L*ro*l ?аДа/лй

В Я,оЯ,О Р
11 Смiттезбiрнi камери

(водопровiд) J*, Л lоzтсь /tлz,елюlсч
11 BiKHa &'*ъ*ud

ь
*",r

12 lBepi dо-rlпсDц уuyllЬ ЯОллi,zllz
Ь!а Jr- 8 -,оrр т'%. a/t/. lT.

13 Вхiднi групи d*/rt* /**а I

14 Козирки вхiдних груп
J-"/.Бtюти,ь r--*ч I

15 Електрообладнання
(щитова, мережi, булинкове
освiтлення)

ь
еr.и

ty
rLa

а-t{-ЮтОT тt; 1
е!1-е-rylю а

16

17

Лiфти (машиннi примiщення,
лверi машинних примiщень)

Системи центра-пьного d 4сфМ еlеъrа72о,еZlаl arrt, ,L44

#*-rfu-ЕУ,о
l1r*-Ь*-Ц



опалення

l8 Системи гарячого
водопостачання

еlеzлоее2,2r
э

oa-ztccz"c,

19 Системи холодного
водопостачання i
каналiзацii

о/Ьу{-О

20 Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття) е44,( а4u

*"Y

2| !итячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

Висновки KoMicii: у(а
a_ea-L|b

!,2}с)й
(ouiHKa

Голова KoMicii: головний iнженер О

'',

iнженер I-i категорii ОЩ-504

,€rz.Z 
,

стану, висновок про готовнiсть до експлуатацiт жилого
булинку у наступний

а-- а2Z-о4_ryl
3 о.

504 Бородавко В.О.

власенко Т.о

Гуменюк А
\**_*--

Щата огляду << J3 >> о9 202| р

.r".{

Оrlло h-.z*l в ,<222'
"oaJ>O аа2 7294- r"-r^lrO -6?е Ur21,<_|юх--".L/ /


